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Momento de Reflexão

Vamos seguir em frente sem nos abalar com as pe-
dras que encontraremos pelo caminho e que JESUS, 
nos indique qual é a melhor escolha.

 Um grande abraço a todos!

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

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

do Ortiz Reis Junior para participar da matéria 
Cooperado em Foco, que aceitou prontamente 
fazer a entrevista e a oportunidade de homena-
gear um de seus clientes.

Veja na Página 03

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

Veja na Página 05

Confratenização com os cooperados(as) na cidade de Juiz de Fora - MG

Veja na Página 6 

Reunião com os cooperados (as) na cidade de Juiz de Fora - MG
Veja na Página 8

Aniversariante do Mês
Veja na Página 11

Veja na Página 9

Movimento do Secretaria e Balancete
Veja na Página 12

Palavra do Presidente

Dia 8 de Março -  Dia Internacional da Mulher.

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Entretenimento
Veja na Página 2

A História de Volta Redonda     

  Corria o ano de 1727, quando os jesuítas, após demarcarem a Fazenda Santa 
Cruz, na baixada que ainda hoje guarda este nome, cruzaram a Serra do Mar 
abrindo caminho para a colonização do Médio Vale do Paraíba. No ano seguinte 
foi aberta uma estrada ligando Rio de Janeiro a São Paulo.

  Somente em 1744, no entanto, os primeiros desbravadores denominaram a curio-
sa curva do Rio Paraíba do Sul, de Volta Redonda, quando a região era explorada 
apenas por garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas.
  Grandes fazendas foram instaladas na região, com alguns nomes que ficaram 
até hoje, como Três Poços, Belmonte, Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. Entre 
1860 e 1870, a navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo entre 
Resende e Barra do Piraí. Ao mesmo tempo,  os trilhos da Estrada de Ferro D. 
Pedro II chega à  Barra do Piraí e Barra Mansa.

  Por volta de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda começa a ter 
grande impulso, contando perto de duas dezenas de estabelecimentos comerciais. 
As primeiras aspirações de autonomia do lugarejo surgem em 1874, quando os 
moradores pleiteiam a elevação do povoado à categoria de freguesia Somente no 
ano  de 1926 Volta Redonda conseguiria o seu estabelecimento definitivo como 
oitavo distrito de Barra Mansa.

  Em 1941 tem início o ciclo de industrialização de Volta Redonda, escolhida 
como local para instalação da Usina Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 
plena II Guerra Mundial, marcando as bases da industrialização brasileira. 

  Este interessante acidente geográfico - a volta redonda - que havia sido berço 
de nações indígenas como a dos Puris e Acaris, que teve a presença de grandes 
exploradores, barões do café, escravos, barqueiros e agricultores, cedia lugar aos 

operários vindos das mais diversas regiões. Seus novos moradores perceberam 
a desvantagem da dependência do distrito para com o município-sede em 1954. 
Após uma série de marchas políticas, Volta Redonda conquista sua emancipação 
em 17 de julho, marcando um novo ciclo no desenvolvimento de sua história. 
Em 1973, o município foi considerado Área de Segurança Nacional, situação que 
prevaleceu até 15 de novembro de 1985, quando foram restabelecidas a eleições 
direta para prefeito.

  Hoje, Volta Redonda está diante de uma nova realidade. A privatização da CSN 
constitui-se num marco divisor, desencadeando novas situações, novos desafios 
com os quais a cidade se vê frente a frente e deles definitivamente não poderá se 
esquivar.

  O planejamento tornou-se inadiável e, por isso, a atual administração determi-
na como seu principal objetivo repensar a cidade, definindo metas que venham 
implementar o desenvolvimento econômico e social do município e conseqüen-
temente da região.

  A geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população são 
pontos fundamentais do programa de governo. Toda a atenção é direcionada para 
a conquista de fatores que beneficiem Volta Redonda de maneira direta e indi-
reta. A administração municipal se esforça para que as mais diversas atividades 
econômicas venham se instalar no município, aumentando o nível de emprego e 
a arrecadação tributária.

  A alternativa escolhida é a de solucionar, no mais curto espaço de tempo, os 
problemas dessa nova realidade e, para que isso aconteça, todos os segmentos da 
administração e da sociedade certamente darão sua parcela de contribuição.

Fonte: http://www.portalvr.com/historia/
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Palavra do Presidente

COMPANHEIROS: 
Estava pesquisando na internet e me deparei 

com um questionamento interessante e uma res-
posta surpreendente que passo adiante a trans-
crever.   

A leitora afirma: Não sei mais o que fazer, 
tudo que tento dá errado. O que faço para mu-
dar isso e melhorar minha vida? (leitora optou 
por não se identificar)

RESPOSTA:                                                                                                                            
No decorrer da nossa vida, temos a oportunida-
de de aprender de diversas maneiras, por bem 

ou por mal, ou seja, as oportunidades de aprendizado acontecem no sucesso e 
no fracasso. Algumas pessoas têm a tendência de dizer: “Eu nunca consigo, a 
vida é assim mesmo”, “que vida dura, não tem saída”, “o Brasil é uma desgraça, 
não posso fazer nada”. Enfim, muitas vezes, essas afirmações se transformam 
em condicionados hábitos de fracasso. Tudo que você pensa e fala, condiciona 
a sua mente. Quantas vezes você já pensou dessa forma e acabou criando um 
padrão de comportamentos e atitudes baseados em crenças nem sempre verda-
deiras? Procure mudar as frases acima por afirmações positivas, por exemplo: 
“Eu sempre consigo o que quero” ou “como a vida me proporciona coisas boas” 
(e lembre-se de tudo que já conquistou, faculdade, filhos, trabalho e amigos), 
“se eu presto serviços com vontade e mantenho o foco, poderei ganhar mais di-
nheiro”. Simples e fácil, mas o difícil é a percepção diária e a real mudança de 
pensamento, do que você diz e das atitudes que toma. 

Impressionante, não? O texto é curto, porém, de uma amplitude gigante. O 
segredo está nas nossas escolhas, no nosso modo de pensar. Realmente, se nos 
condicionarmos aos hábitos do fracasso, invariavelmente, seremos mais um fra-
cassado, mas, se procurarmos buscar sempre o lado positivo das coisas, nos 
pensamentos e nas atitudes, por certo vamos prosperar. Companheiros, em re-
ferencia ao texto supracitado, o que nos custa pensar positivo, não se desgastar 
com pequenas coisas e resolver os problemas com firmeza, porém, com educa-
ção e pensamento positivo.  No mínimo teremos os problemas resolvidos sem 
maiores traumas. 

Vamos seguir em frente sem nos abalar com as pedras que encontraremos 
pelo caminho e que JESUS, nos indique qual é a melhor escolha.

 Um grande abraço a todos!

Magno Silva Ferreira
Presidente
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 Dia internacinal da Mulher
Dia 08 de Março foi comemorado o dia Internacional da Mulher, os funcionários e diretores da 

Coopernac parabenizam a todas as cooperadas pelo seu dia, e agradecem pelo esforço e dedicação, 
ajudando no crescimento e fortalecimento da nossa Cooperativa.

Parabéns!!!!!!! 
Que o outro saiba quando estou com medo e me tome nos braços sem fazer perguntas demais. 

Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas entenda que não 
o amarei menos porque estou quieta.

Que o outro aceite que eu me preocupo com ele, e não se irrite com minha solicitude, e se ela for 
excessiva saiba me dizer isso com delicadeza ou bom humor.

Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de mim, nem se aproveite disso. Que se eu faço 
uma bobagem o outro goste um pouco mais de mim, porque também preciso fazer tolices tantas ve-
zes.

Que se estou apenas cansada o outro não pense logo que estou nervosa, ou doente, ou agressiva, 
nem diga que reclamo demais. Que se começo a chorar sem motivo depois de um dia daqueles, o 
outro não desconfie logo que é culpa dele, ou que não o amo mais.

Que se estou numa fase ruim o outro seja meu cúmplice, mas sem fazer alarde nem dizendo: “Olha 
estou tendo muita paciência com você!”

Que se me entusiasmo por alguma coisa, o outro não a diminua, nem me chame de ingênua, nem 
queira fechar essa porta necessária que se abre para mim, por mais tola que lhe pareça.

Que quando sem querer eu digo uma coisa bem inadequada diante de mais pessoas, o outro não me 
exponha nem me ridicularize. Que quando levanto de madrugada e ando pela casa, o outro não venha 
logo atrás de mim reclamando: “Mas que chateação essa sua mania, volta para cama!”

Que se eu eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a compostura, o outro ainda assim me ache linda e me admire. Que o outro 
- filho, amigo, amante, marido - não me considere sempre disponível, sempre necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou po-
dendo ser nada disso.

Que, finalmente, o outro, entenda que mesmo se às vezes me esforço, não sou, nem devo ser, a mulher-maravilha, mas apenas uma pessoa: vul-
nerável e forte, incapaz e gloriosa, assustada e audaciosa... uma mulher.
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1. Nome: Ortiz Reis Junior
2. Onde nasceu: Ubá - MG 
3. Data nascimento: 06/08/1974
4. Estado Civil: Casado
5. Nome da Esposa (o): Luciana Tolomeu Reis
6. Tem filhos? Qual o nome deles? Sim, Otávio e Juliana
7. Pratica Esportes? Quais?  Sim, Futebol
8. Clube de futebol: Vasco da Gama
9. Cantor preferido: Renato Russo
10. Tipo de música preferida: Pop Rock
11. Prato preferido: Massas
12. Atriz ou ator preferida: Laura Cardoso
13.  Personalidade que admira: Lula
14. Filme preferido: Sempre ao seu Lado
15. Hobby: Estar com os amigos
16. O que o levou a ser representante comercial? 
Ter a oportunidade de fazermos o nosso próprio salário
17. Livro de cabeceira: O Verdadeiro Poder (Vicente Fal-

coni) 
18. Um pensamento:
“Não tenho medo da morte, tenho medo da desonra, pois um 

homen honrado vive para sempre e o desonrado, morre para a 
eternidade.”(José de Alencar Gomes da Silva)

Cooperado 
em Foco

O Expresso Coopernac 
convidou o cooperado  
Ortiz Reis Junior  para 
participar da matéria Co-
operado em Foco, que 
aceitou prontamente fazer 
a entrevista e a oportuni-
dade de homenagear um 
de seus clientes.

Confira a entrevista:

Cantinho 
do Cliente

Papão Lanches,  é uma empresa de grande nome no  mercado cidade 
de Ubá - MG, pois, coloca em primeiro lugar o bom atendimento a seus 
clientes, qualidade nos produtos e honestidade em seus preços. 

O Sra. Magda  está a frente dos negócios desde 1999.
Ela é a proprietária e tem 02 filhos, sempre participante da vida da co-

munidade. 
Juntamente com seu estabelecimento, a Entrevistada Magda é a home-

nageada desta edição do EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Rua Padre Gailhac, 25 - Centro
Qual ramo de atividade que explora? 
Lanchonete
Quanto tempo é estabelecido?
12 Anos
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado Ortiz Reis Junior, que 

lhe atende? 
Representante que sempre me atendeu com zelo e que sempre valorizou  

os produtos que representa.
Os produtos distribuídos pela representada são de boa qualidade?
Sim, Trabalho com a Aurora a bastante tempo e não tenho nada a re-

clamar.
E o atendimento? 
O atendimento do representante sempre me satisfez pois mantem cor-

retamente o dia de visita, e nunca me deixou sem mercadorias para traba-
lhar.

Qual a maior dificuldade, que o comércio em geral atravessa? 
A concorrência desleal com produtis de baixa qualidade.
O que o governo deveria fazer para melhorar a situação do comer-

ciante no Brasil? 
Diminuir a carga tributária para que possamos fazer mais investimentos 

em nossas empresas.
Uma pessoa que admira? 
Todas pessoas honestas e trabalhadoras e que dedicam a vida a fazer o 

bem ao proximo.

 Agradecemos a participação do Sra. Magda, colocando esta socie-
dade a sua disposição e parabenizando-o pelo grande trabalho que presta a 
frente de tão prestigioso estabelicemento.

   Não Deixe o Amor Passar
Quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção: pode ser a pessoa mais importante 
da sua vida.
Se os olhares se cruzarem e, neste momento,houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique alerta: pode ser a pessoa que você está esperando desde 
o dia em que nasceu.
Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo for apaixonante, e os olhos se encherem d’água neste momento, perceba: existe algo mágico entre vo-
cês.
Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça: Deus te mandou 
um presente: O Amor.

Por isso, preste atenção nos sinais - não deixe que as loucuras do dia-a-dia o deixem cego para a melhor coisa da vida: O AMOR. 

 Autor: Carlos Drummond de Andrade
 Fonte: http://pensador.uol.com.br/poesias_de_carlos_drumond_de_andrade/

Dia 14 de Março - Dia Nacional da Poesia
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Dicas de saúde e beleza

Todos nós admiramos o sorriso claro e branco dos artistas de cinema e televisão. É co-
mum pensar que é quase impossível ter um sorriso tão próximo da perfeição segundo 
os padrões modernos. Mas, para ter um sorriso branco, só é preciso ter a saúde bucal 
em dia, através de visitas semestrais ao dentista que controla a presença de cáries, 
infiltrações em restaurações, coroas ou próteses. Ao irmos ao dentista, o profissional 
também detecta a presença de doenças periodontais, que podem levar a outras com-
plicações se não forem tratadas. Mas além desses cuidados, as pessoas que procuram 
um sorriso mais branco, podem optar por técnicas de clareamento dentário. 

Durante os 
dois 
tratamentos 
deve-se 
evitar: 
cigarro e 
consumo 
de bebidas e 
comida com 
corantes.

Tipos de clareamento

O Clareamento dentário pode ser feito de duas maneiras: o doméstico ou a laser no consultório. É 
importante lembrar que não devemos fazer nenhum dos dois tipos de clareamento sem a super-
visão de um dentista.

A primeira opção é feita com gel clareador aplicado em uma moldeira de silicone que é feito no 
consultório do dentista. O clareamento doméstico leva geralmente entre 15 a 20 dias por arcada 
dentária. A substância mais utilizada é o peróxido de carbamida, que não traz quaisquer efeitos 
colareis para a boca. Depois de três a quatro dias de uso do clareamento doméstico, já se nota 
dentes mais claros e um sorriso mais branco. O cirurgião dentista orienta o paciente que executa 
o clareamento em casa, mas são agendadas consultas para supervisionar o resultado do trata-
mento. 

O Clareamento a laser é feito no consultório, cada sessão leva entre 40 minutos a um hora e meia e é aplicada a solução clarea-
dora seguido do laser para ativação da reação química. Geralmente são necessárias três a quatro sessões para atingir resultado, 
dependendo da cor inicial do dente, no caso de dente escuro ou manchado. 

Cuidados

Durante os dois tratamentos deve-se evitar: cigarro e consumo de bebidas e comida com corantes. A utilização de cremes den-
tais branqueadores contribui para a remoção de manchas e prevenção do amarelamento dos dentes. Outra dica é escovar ou 
enxaguar os dentes imediatamente após o consumo de alimentos ou bebidas que possam manchá-los. Também é válido usar um 
canudo para tomar bebidas que pigmentam os dentes.

O Clareamento não desgasta nem altera a estrutura dentária. O único efeito que pode resultar, apenas durante o tratamento, é 
de sensibilidade, que pode ser controlada com uso de cremes dentais para sensibilidade, bastante comuns e fáceis de serem 
encontrados.

Após um ano o clareamento pode ser retocado e é muito fácil e acessível ter um sorriso saudável e branco como os das estrelas 
de cinema.

Fonte: http://www.minhavida.com.br/conteudo/12950-Conheca-tecnicas-para-deixar-os-dentes-mais-brancos.htm 

Conheça técnicas para deixar os dentes mais brancos

Insubstituível
O texto abaixo foi enviado pela cooperada Maurely Venancio (na foto 
ao lado) espero que gostem, boa leitura.

Na sala de reunião de uma multinacional o diretor nervoso fala com 
sua equipe de gestores.
Agita as mãos, mostra gráficos e, olhando nos olhos de cada um ame-
aça: “
Ninguém é insubstituível.
A frase parece ecoar nas paredes da sala de reunião em meio ao si-
lêncio
Os gestores se entreolham, alguns abaixam a cabeça.
Ninguém ousa falar nada.

De repente um braço se levanta e o diretor se prepara para triturar o
atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim.
-E Beethoven ?
- Como? - o encara o diretor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituível e quem substituiu Beethoven?
Silêncio.....
O funcionário fala então:
- Ouvi essa História esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito perti-
nente falar sobre isso.
Afinal, as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas, no fundo continuam 
achando que os profissionais são peças dentro da organização e que, quando sai um, é só 
encontrar outro para por no lugar.
Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayrton Senna? Ghandi? Frank Sinatra?
Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley? Os Beatles? Jorge Amado? 
Pelé? Paul Newman? Tiger Woods? Albert Einstein? Picasso? Zico?
etc...
Todos esses talentos marcaram a história fazendo o que gostam e o que sabem fazer bem, ou 

seja, fizeram seu talento brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis.
Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu talento direcionado para alguma coisa.
Está na hora dos líderes das organizações reverem seus conceitos e começarem a pensar em 
como desenvolver o talento da sua equipe focando no brilho de seus pontos fortes e não utili-
zando energia em reparar seus ‘erros/ deficiências’ .
Ninguém lembra e nem quer saber se Beethoven era surdo , se Picasso era instável , Caymmi 
preguiçoso , Kennedy egocêntrico, Elvis paranóico ...
O que queremos é sentir o prazer produzido pelas sinfonias, obras de arte, discursos memorá-
veis e melodias inesquecíveis, resultado de seus talentos.
Cabe aos líderes de sua organização mudar o olhar sobre a equipe e voltar seus esforços em 
descobrir os pontos fortes de cada membro. Fazer brilhar o talento de cada um em prol do 
sucesso de seu projeto.
Se seu gerente/coordenador , ainda está focado em ‘melhorar as fraquezas’ de sua equipe corre 
o risco de ser aquele tipo de líder/ técnico, que barraria Garrincha por ter as pernas tortas, Al-
bert Einstein por ter notas baixas na escola, Beethoven por ser surdo. E na gestão dele o mundo 
teria perdido todos esses talentos.
Seguindo este raciocínio, caso pudessem mudar o curso natural, os rios seriam retos não have-
ria montanha, nem lagoas nem cavernas, nem homens nem mulheres, nem sexo, nem chefes 
nem subordinados . . . apenas peças.
Nunca me esqueço de quando o Zacarias dos Trapalhões ‘foi pra outras moradas’. Ao iniciar 
o programa seguinte, o Dedé entrou em cena e falou mais ou menos assim: “Estamos todos 
muito tristes com a ‘partida’ de nosso irmão Zacarias... e hoje, para substituí-lo, chamamos:... 
. Ninguém ... pois nosso Zaca é insubstituível”
Portanto nunca esqueça: Você é um talento único... com toda certeza ninguém te substituirá!
“Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo..., mas posso fazer alguma coisa. 
Por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso.”
“No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é.., e outras..., que vão te 
odiar pelo mesmo motivo..., acostume-se a isso..., com muita paz de espírito. ..”.
É bom para refletir e se valorizar!

Agradecemos a cooperada Maurely pela sua participação.
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No dia 28 de Janeiro de 2011, a comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Lecimar 
Souza e Viviane de Freitas, estiveram presente na Cidade de Rio Pomba, em reunião com os 
cooperados Alexandre Campos Teixeira, Anderson Assis Mata, Anderson da Silva Stoltzenburg, 
André das Chagas Souza, André Luiz Andriolli, Cristiano de Souza, Deimerson Prates Perei-
ra, Delio Soares Martins, Eduardo Gagliardi Mascarenhas, Elessandro Magalhaes Albuquerque, 
Francisco Antônio Ricardo Neto, Georges da Costa Ferreira, Geraldo Antônio de Paiva, Gilson 
Gonsalves Dias,Giovanni da Paixao Santos,  Gladstone José Martins, Helder Dutra Bonin, Jefer-
son Soares Bento, José Tiburcio Bastos Netto, Leonardo Marangon de Freitas, Magno Silva Fer-
reira, Marcos Antônio Rodrigues dos Reis, Ronaldo Luiz Lucide, Tarcisio Ribeiro Filgueiras.

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

Agradecemos a presença de todos na Reunião.  

  

Cooperados Presentes no Evento Da esquerda para direita apresentamos: Gilson Gonçalves, Lecimar e Alexandre 
Campos Teixeira.

Sorteio de Brindes.

Da esquerda para direita apresentamos: Marcos Vinicius Silva de Oliveira, Leonardo 
Marangon de Freitas ,x e Magno Silva Ferreira.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Lecimar Souza e o cooperado 
Gilson Goncalves.

Da esquerda para direita apresentamos: Marcos Vinicius Silva de Oliveira,Viviane 
Freitas e Gilson Gonçalves Dias.

Da esquerda para direita apresentamos: Viviane freitas, Marcos Vinicius Silva de 
Oliveira ,Gilson Gonçalves Dias, Tarcisio Ribeiro Filgueiras.

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

Da esquerda para direita apresentamos: Deimerson Prates Pereira e Viviane Freitas.

Almoço de Confraternização com os Cooperados.

Reunião com os cooperados na cidade de Rio Pomba - MG

Equipe Coopernac. Agradeçemos a todos pela presença!

Almoço de Confraternização com os Cooperados. Almoço de Confraternização com os Cooperados.
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.

Confraternização na cidade de Juiz de Fora - MG

A comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Graciana Costa, Giliane Rodrigues, reuniu -se na cidade de Juiz de 
Fora - MG  com os cooperados: Adair Luiz Pereira, Airton Luiz Pereira, Alberto Valente de Queiroz, Ana Augusta Rodrigues, 
Áquilas Rodrigues C. Neto, Augusto Cesar da Silva Magalhaes, Clércio Bernardes Cabral, Felipe Rodrigues Coelho, Flávio 
Alex Ribas, Gilmar do Nascimento, Kátia Ap. de Freitas Teixeira, Luis Gustavo Caetano Júnior, Luiz Carlos Dornelas, Luiz 
Otávio Clemente, Marcelo Rodrigues do Nascimento, Maria Ap. de Souza Pereira, Roberto José da Silva, Robisson Correa 
Teixeira, Rodrigo José de Paulo, Rossiane Batista da Silva, Sandro Marcos Moraes, Sílvia Helena Anselmo.

Foi realizada uma confratenização no dia 11 de Janeiro de 2011. Foi oferecido aos cooperados um sorteio de prêmios. A 
Coopernac fica honrada e grata pela presença dos cooperados! 

Da esquerda para direita apresentamos: Augusto Cesar da Silva e 
Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Fabiana Ap. Helena P. Silva, Maria Zilá de Resende 
Rios, Graciana Costa, Kátia Ap. de Freitas Teixeira e sua filha Amanda de Freitas Teixeira.

Da esquerda para direita apresentamos: Flávio Alex Ribas e Graciana 
Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Janaína 
Cristina Bastos F. Moraes e Sandro Marcos Moraes.

Da esquerda para direita apresentamos: Felipe Rodrigues Coelho e 
Giliane Rodrigues. 

Da esquerda para direita apresentamos: Felipe Rodrigues Coelho, Giliane Rodri-
gues, Luiz Gustavo Caetano, Graciana Costa e Clércio Bernardes Cabral.

Da esquerda para direita apresentamos: Aírton Luiz Pereira, Maria Aparecida 
Souza Pereira, Adair Luiz Pereira e sua filha Caroline S. Souza.

Da esquerda para direita apresentamos: Áquilas Rodrigues Coutinho Neto e 
Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Robisson 
Correa teixeira e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Marcelo 
Rodrigues do Nascimento e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues e Alberto 
Valente de Queiroz.

Da esquerda para direita apresentamos: Ana Augusta Rodrigues, Maria 
Aparecida Souza Pereira, Giliane Rodrigues e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues e Sílvia 
Helena Anselmo.

Da esquerda para direita apresentamos: Rodrigo José de Paulo e 
Giliane Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Aírton luiz 
Pereira e Ana Augusta Rodrigues.

Da esquerda para direita apresentamos: Luiz Carlos Dornelas e Graciana 
Costa.  

Da esquerda para direita apresentamos: Rossiane Batista da Silva e Graciana 
Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Felipe 
Rodrigues Coelho, Graciana Costa e Luiz Gustavo Caetano júnior. 
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1º Workshop de Vendas dos cooperados
Coopernac a serviço da representada Jotaha.
Confraternização na cidade de Juiz de Fora - MG

Da esquerda para direita apresentamos: Kátia Ap. de Freitas Teixeira e 
Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues e Clércio 
Bernardes Cabral.

Da esquerda para direita apresentamos: Maria Ap. Souza Pereira e 
Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Mylena Rabelo de Melo e Paulo, 
Rodrigo José de Paulo, Kelly Rabelo de Melo e Graciana Costa.

Da esquerda para direita apresentamos: Luiz Otavio Clemente e sua  
esposa Zilá.

Equipe Zona da Mata II . Agradecemos a todos pela presença!

Receita - Culinária
Mini Pizza

 Ingredientes:
Massa:
700ml de água bem morninha( se o dia estiver muito quente, pode ser ao natural;
8 colheres de sopa de azeite;
4 colheres de sopa de óleo;
30gr de fermento de pão;
1 colher de sopa de sal;
1 colher de sopa de açúcar.
1 1/2kg de farinha de trigo;
Utilizar uma bacia média;
um cortador ou copo equivalente ao aro de um pires de café( mais um pouco).
um cilindro ou rolo de macarrão;
formas de qualquer formato;
um garfinho.

Recheio:
Para o recheio utilize o sabor que desejar : peito de perú, frango, milho, calabresa, etc...
sempre ralado ou triturado... queijo mussarela ralado grosso, na proporção de 1 para 1/2 
de recheio ( 1kg de queijo e meio de outro recheio), misturados em um recipiente.
azeitonas picadas arredondadas o mais que puder;
orégano;
algum molho de sua preferência...(pode ser pronto).

Modo de Preparo
Na bacia , colocar os ingredientes pela ordem da 
lista, menos a farinha, que deverá ser acrescida 
aos poucos.

À medida que for colocando a farinha, vai mexen-
do com um foe ou colher de pau grande... na hora 
que não der mais pra mexer com o foe,, usa-se 
as mãos, misturando bem, acrescendo farinha até 
soltar das mãos.

Em seguida despejar amassa sobre a mesa e sovar até ficar homogênea (como qual-
quer massa sovada); deixar descansar até ficar macia.

Prender o cilindro na mesa e ir abrindo a massa na espessura que desejar( uns 2mm), 
colocar nas formas e furar com o garfo.

Levar ao forno pré -aquecido a 180º, o tempo da massa crescer e continuar clarinha, 
senão fica seca.

Deixar esfriar fora da forma para não umedecer.

Preparar o recheio, colocar sobre a massinha deixando farto sem apertar, regar uma 
colher de sobremesa no centro do recheio, enfeitar com o orégano e azeitona.

Sobrepor cuidadosamente uma na lateral da outra ou do lado, levar ao freezer até endu-
recer.

Fonte: http://www.receitas.com/maisvoce/mini-pizza-4da4dc39b16c917d4400013c
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No dia 29 de Janeiro de 2011, a comitiva Coopernac composta pelas funcionárias Giliane Rodrigues e Graciana 
Costa, estiveram presente na cidade de Juiz de Fora, em reunião com os cooperados: Aderson José dos Santos, Alex 
Júnior Ferreira Coelho, Altair Papp, Amós Lima, André Ermelindo de Aguiar, Arnaldo Pelegrini de Faria, Carlos 
Alberto G. dos Santos, Carlos Fernando Silva, Dalton Silvestre Ferraz Chaib, Ednéia Aparecida de Souza, Edvaldo 
Pantano Teixeira, Fabiano Menezes  Carvalho, Geraldo Magela de Souza, Gustavo Henrique de Lima, Herica Fiochi 
de Lemos, João Bosco Coelho, José Aurélio de Oliveira, José Roberto Lopes de Araújo, José Willians Monteiro 
de Mello, Juarez Campos Pinheiro, Laurindo Alves Rodrigues, Luiz Carlos Gomes, Marcelo César Zille Candian, 
Márcio Guilherme Silva Lage, Marcos Pereira Silva, Mauro Borges da Silva, Maurecy Rodrigues Araújo, Ortiz Reis 
Júnior, Paulo César de Oliveira, Ralfe Monteiro, Reginaldo Ferreira Soares, Ricardo Andarade, Roberto Carlos Ba-
tista, Ronaldo Pedro Machado, Rossini Vieira Benedito, Sergio Augusto de Oliveira Portes, Valdeci Gomes Barreto, 
Vinicius Rodrigues Pinto da Silva.

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: Geraldo Magela de Souza, Giliane Rodrigues  
e Marcelo Cesar Zille Candian.

Da esquerda para direita apresentamos: José Aurélio de Oliveira e Graciana Costa. Da esquerda para direita apresentamos: Arnaldo Pelegrini, Giliane Rodrigues e Luiz 
Carlos Batista.

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, Graciana Costa, Aderson. Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues, José Aurélio de Oliveira e 
Graciana Costa

Da esquerda para direita apresentamos: Cooop, Graciana e Carlos Fernando Silva

Da esquerda para direita apresentamos: Geraldo Magela de Souza, Giliane Rodrigues 
e Ortiz Reis Júnior

Da esquerda para direita apresentamos: Giliane Rodrigues e André Ermelindo de 
Aguiar

Da esquerda para direita apresentamos: Paulo César de Oliveira, Graciana Costa, 
Edneia Aparecida de Souza e Giliane Rodrigues

Da esquerda para direita apresentamos: Graciana Costa e Carlos Alberto Gonçalves 
dos Santos

Reunião com os cooperados na cidade de Juiz de Fora - MG

Equipe Coopernac. Agradecemos a todos pela presença!

Da esquerda para direita apresentamos: Alex Júnior Ferreira Coelho, Giliane Rodri-
gues, José Roberto Lopes de Araújo ,coop.

Cooperados participando das atividades.
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Piadas...

Receita - Culinária
Pudim de Laranja

Ingredientes

1 copo de suco de laranja
1 copo de leite
6 ovos
1 lata de leite condensado

Modo de Preparo

coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture bem 
a massa. em seguida coloque-a na forma untada com acucar
queimado.Leve ao fogo baixo pra cozinhar em banho Maria.

Fonte: http://receitas.maisvoce.globo.com/Receitas/Doces_
Sobremesas/0,,REC52057-7778-35+PUDIM+DE+LARANJA,00.html

Loira na contra-mão

Uma loira estava trafegando na contra mão 
e o guarda a
parou e disse:
- Onde a senhora pensa que vai?
A loira respondeu:
- Agora nem vou mais, está todo mundo 
voltando!!!

Joãozinho
Joãozinho estava estudando Geografia 
quando de
repente sua mãe entra no quarto e pergun-
ta:
- O quê você está estudando?
Joãozinho responde:
- Geografia, mamãe!
Então ela continua:
- Então, onde fica a Itália?
Joãozinho responde:
- Na página 83.

Charges

09

Janeiro e Fevereiro
Janeiro

Adriana Correa da Silva de Oli-
veira
Carlos Antônio Simões
Cecília Tavares de Figueiredo
Dalton Silvestre Ferraz Chaib
Emmerson Costa Silva
Fabiano Lopes de Carvalho
Gilmara Marinho de Souza Pes-
tana
Gleison Henrique Amorim
joão Batista Kloper Barbosa
Katia Moreira Penzuti
Kleverson Ferreira Faria
Luiz Carlos Caravelos
Marcio Guilherme da Silva Lage
Marcio Menegueli
Mariley da Silva Vieira
Mario Santiago de Araujo

Fevereiro

Adilson Barbosa
Alex Sato
Andre Ermelindo de Aguiar
Angelica Duarte Machado
Braz Evavngelista  Ribeiro da 
Silvav
Carla da Silva Azevedo
Daniella  Carvalho Rodrigues
Donária Aparecida dos Santos
Fernando José da Silva
Gedeão da Silva Gomes
Helio de Oliveira Gomes
Ivan do Amaral Faria
Jahn Carlos Rangel Amaral
Jorge Rodrigues Fernandes
Jose do Carmo Correa
Jose Henrique Pimenta dos San-
tos

Adair Luiz Pereira
Adão Carlos Ramos
Alexandre Fernandes de Souza
Anderson Matis tavares
Carlos Jose Antonucci Junior
Daniel Dantas
Domingos Claudio do Carmo
Edson Mota
Eduardo Orion Mocchi
Fábio Forster Dornellas
Gilberto Luiz Machado Bonisson
Humberto Fonseca M Porto Sil-
veira
Isaias Faria Silveira
Jacinto Ribeiro dos Reis
João Carlos Santos da Silva
Jose Maria Bartoli Machado
Josiany Viquetti Antonio
Luiz Fernando de Paiva Pires
Marcelo Cesar Zille Cadian

Marcio Martins Ferreira
Marco Aurélio Rodrigues Carvalho
Marcos Antonio Gomes de Freitas
Maria Antonieta 
Vigorito Magalhaes
Mario Sergio do Nascimento
Nivandro Jose Feltrin
Roberto José Silva
Rodrigo do Nascimento Ribeiro
Rossiane Batista da Silva
Rossini Vieira Benedito
Ruy Carlos Manhaes de Salles
Valceci Gomes Barreto
Valdir Prando
Vladmir Garcia
Wagner Carmanini de Almeida
Washington Neres Mota

Março

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objectivo é preencher um quadrado 9x9 com 
números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir 
números em cada quadrado de 3x3.

Sudoku
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Cooperados Admitidos em Janeiro de 2011

As funcionárias (os) Viviane Freitas e Sinval Lacerda, tem a honra de admitir os cooperados(as) Alberto Cesar de Paula Spindola, Anderson Teixeira de Mo-
raes, Argentino Honório da Silva Neto, Carla Fonseca de Assis Castro, Claúdio Márcio Affonso dos Santos, Daniel Veiga de Paula, Daniele Brandão Bezerra 
Vanderley, Deimerson Prates Pereira, Diego Mesquita da Cunha, Ed Carlos Queiroz Jorge, Fabiano Menezes Carvalho, Gilberto Dias de Araújo, Gilson de Al-
meida Bourguignon, Gleiciani Ferreira Camara, John Rener da Silva, Jonathan Stark Von Rangel, José Américo Gouveia, Juarez Campos Pinheiro, Laerte Lopes 
Martins, Leomir de Oliveira Ribas, Luis Henrique de Araújo, Mario Sérgio do Nascimento, Marluci Melo Oliveira Silva, Paulo Cezar da Silva, Paulo Donizete 
de Souza, Paulo Henrique Correa, Rafael Francisco da Mota Neto, Raimundo Oliveira Barnabé, Ricardo Pimentel Pareira, Roberto Putini, Sérgio de Oliveira 
Alves, Sérgio Murilo da Silva, Winder Lima Martins,   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 funcionamento da 
entidade, dos seus deveres e obrigações perante o estatuto social, sua designação para qual representada irá prestar seus serviços e por fim dão-lhes conhecimento 
do sistema cooperativista brasileiro onde a Cooperativa está inserida.

A atividade da Cooperativa é representação comercial por conta de terceiros. Neste contexto todos nós cooperados (as) somos profissionais autônomos, devi-
damente 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: O cooperado Jona-
than Stark Von Rangel e a funcionária Viviane freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Paulo Henrique Correa.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Juarez Campos Pinheiro.

Da esquerda para direita apresentamos: A   funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Alberto Cesar de Paula Spindola.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Deimer-
son Prates Pereira e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Diego Mesquita da Cunha.

Cooperados Admitidos em Fevereiro de 2011

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e a cooperada Carla Fonseca de Assis Castro.

Da esquerda para direita apresentamos: Os cooperados Cláudio M. Affonso dos Santos, 
Rafael F. da M. Neto a funcionária Viviane Freitas e o cooperado Gilson de A. Bourguinon.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Anderson Teixeira de Moraes.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Daniel 
Veiga e a funcinária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e a cooperada Gleiciani Ferreira Camara.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado John R. da 
Silva a funcionária Viviane Freitas e o cooperado Leomir de O. Ribas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Gilberto Dias de Araújo.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado José Américo Gouveia.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Raimundo Oliveira Barnabé.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Paulo Cézar da Silva.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Mário Sérgio do Nascimento.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o coperado Winder Lima Martins.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário Sinval 
Lacerda e a cooperada Daniele Brandão Bezera Vanderley.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Diogenes 
dos Anjos Araújo e a funcionária Viviane freitas.
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Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária Viviane 
Freitas e o cooperado Fabiano Menezes Carvalho.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado Ricardo 
Pimentel Pareira e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Luiz Henrique de Araújo e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: A funcionária 
Viviane Freitas e o cooperado Paulo Donizete de Souza.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Sérgio de Oliveira Alvez e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Argentino Honório da Silva e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Ed Carlos Queiroz Jorge e o funcionário Sinval Lacerda.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Laerte Lopes Martins e a funcionária Viviane Freitas.

Da esquerda para direita apresentamos: O funcionário 
Silval Lacerda e a cooperada Marluci Melo Oliveira Silva.

Da esquerda para direita apresentamos: O cooperado 
Sérgio Murilo da Silva e a funcionária Viviane Freitas.

Cooperados Admitidos em Março de 2011

Da esquerda para direita apresentamos: O funcioonário 
Sinval Lacerda e o cooperado Roberto Putini.

Momento de Reflexão
Vez que outra, é bom nos determos, por alguns minutos, para refletir 
um pouco sobre a ação da amizade em nossas vidas.  
A amizade é o sentimento que une as almas umas às outras, gerando 
alegria e bem-estar.  
A amizade é suave expressão do ser humano que necessita intercam-
biar as forças da emoção sob os estímulos do entendimento frater-
nal.  
Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce as al-
mas, abençoando-as com resistências para as lutas.  
Há, no mundo moderno, muita falta de amizade!  
O egoísmo afasta as pessoas e as isola.  
A amizade as aproxima e irmana.  
O medo agride as almas e as infelicita.  
A amizade apazigua e alegra os indivíduos. 
 A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equilibra as men-
tes, dulcificando os corações.  
Na área dos amores de profundidade a presença da amizade é fun-
damental.  
Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do 
afeto seguro, fincadas nas terras da alma.  
Quando outras emoções se enfraquecem no vaivém dos choques, a 
amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se esti-
mam.  
Se a amizade fugisse da Terra, a vida espiritual dos seres se esface-
laria.  
Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa.  
Discreta, se apaga, para que brilhe aquele a quem se afeiçoa.  
Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor.  
A amizade é fácil de ser vitalizada.  
Cultivá-la, constitui dever de todo aquele que pensa e aspira, por-
quanto, ninguém logra o êxito, se avança com aridez na alma ou indi-
ferente ao enlevo da sua fluidez.  
Quando passam os impulsos sexuais do amor nos cônju-
ges, a amizade fica.  
Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos gran-
des romances, se existe amizade, não se rompem os lia-
mes da união.  
A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões, 
dá-nos até hoje, a dimensão do que é o amor na sua es-
sência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial 
para essa conquista superior que é a meta de todas as 
vidas e mandamento maior da Lei Divina. 

Fonte: http://www.reflexao.com.br/mensagem_ler.
php?idmensagem=1077

“Agradeço a Deus, por ter copar-
tilhado esta caminhada e estar 
sempre junto de mim, a minha 
esposa Francislene e meu filho 
Vitor por ter me dado força e 
compreensão na hora que mais 
precisei,  a minha família que 
sempre comemora toda vitoria 
alcançada em minha vida e aos 
amigos que sempre estiverão 
presente ao meu lado. E hoje 
21/01/2011, muito feliz por con-
cluir mais uma etapa importante 
em minha vida e saber que vocês 
fazem parte dessa vitoria. Agra-
deço a todos.” 

Parabéns Douglas Batista Cunha
      O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza 
você é um dos merecedores desse sucesso. 
      Que a alegria da formatura hoje, fique para sempre em 
você, para que a felicidade também contagie aqueles que 
da sua profissão se beneficiar. 
      Esperamos que esta vitória seja o início de muitas ou-
tras conquistas.
      Os diretores e funcionários da Coopernac parabenizam 
o cooperado Douglas Batista Cunha pela conquista da sua 
graduação em Administração de Empresas.
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ATA DA 134ª 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 26.11.2010. Aos vinte e seis dias 
do mês de novembro de 2010, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 134ª 
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 134ª 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 
26.11.2010. 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 134ª 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 26 de novem-
bro 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, 11 de novembro 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 
três propostas de admissões de cooperados. Colocada em discussão 
e votação foi aprovada por unanimidade, ficando assim admitido o 
seguinte cooperado: Aline Faria Rodrigues Ribeiro, brasileiro, soltei-
ra, representante comercial autônomo, nascida em 01/10/1984, por-
tador da carteira de identidade nº M-11766248/SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o nº 066.444.106-85, residente e domiciliada na Rua Rodolfo 
Motta, Lote 07, QD.02, Bairro Mataruna, na cidade de Casimiro de 
Abreu– RJ, CEP.28860-000. Junio Cesar de Almeida, brasileiro, sol-
teiro, representante comercial autônomo, nascido em 27/05/1979, por-
tador da carteira de identidade nº M-7370851/SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o nº 046.124.656-28, residente e domiciliado na Rua Antônio 
Pedro da Fonseca, nº811, Bairro Arvore Grande, na cidade de Pouso 
Alegre– MG, CEP.37550-000. Amanda Carvalho Barbosa, brasileiro, 
solteira, representante comercial autônomo, nascido em 16/06/1983, 
portador da carteira de identidade nº M-14647815/SSP/MG, inscrito 
no CPF sob o nº 074.456.426-33, residente e domiciliado na Rua Antô-
nio Custodio, nº140, Bairro Pirineus, na cidade de Leopoldina– MG, 
CEP.36700-000. 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Não havia sobre 
a mesa dos trabalhos nenhum pedido de demissão de cooperados. 3- 
Outros assuntos de interesse da sociedade. a) Despesas com viagens: 
O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período 
de 25/10/2010 a 30/11/2010, pagas ou reembolsadas pela Cooperati-
va, assim demonstradas:Dia 25/10/2010, cheque n.º 14.404, foi pago 
a quantia de R$526,75, para viagem a cidades e bairros diversos de 
São Paulo; Dia 03/11/2010, cheque n.º 14.407, foi pago a quantia de 
R$1.183,65, para viagem a cidades e bairros diversos-SP, conforme re-
latório de viagem; Dia 08/11/2010, cheque n.º 14.410, foi pago a quan-
tia de R$561,25, para viagem a cidades e bairros diversos-SP, confor-
me relatório de viagem; Dia 16/11/2010, cheque nº14.413, foi pago a 
viagem a cidades e bairros diversos- SP;  Dia 16/11/2010, cheque nº 
14.413, foi pago a quantia de R$890,55, para viagem a cidades e bair-
ros diverso-SP; Dia 16/11/2010, cheque nº14.500, foi pago a quantia 
de R$ 2.600,00, para viagem a Belo Horizonte a Patrocínio-MG; Dia 
17/11/2010, cheque nº14.415, foi pago a quantia de R$ 1.300,00, para 
viagem a Montes Claros a Patrocínio-MG; Dia 22/11/2010, cheque nº 
14.503, foi pago a quantia de R$ 819,50, para viagem a Cidades e bair-
ros diversos -SP; Dia 24/11/2010, cheque nº 14.540, foi pago a quantia 
de R$ 1.500,00, para viagem a Patrocínio- MG; Dia 29/11/2010, che-
que nº 14.505, foi pago a quantia de R$ 1.355,75, para viagem a cida-
des e bairros diversos- SP;  b)- Liberação de verba para compra de 
remédios para cooperados: Por solicitação de um cooperado desta Co-
operativa, após análise de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verba 
para compra de remédios. Tal verba foi destinada aos seguintes com-
panheiros: José Roberto Lopes de Araújo, dia 17/11/2010 paga com 
cheque de nº850. 986, no valor de R$537,00; Luiz Carlos Veronezi, 
dia 26/10/2010 paga com cheque de n.º 14.443, no valor de R$450,00; 
Cesar Roberto da Silva, dia 27/10/2010 paga com cheque de nº14.446, 
no valor de R$212,23; Rodney Gomes Maia, dia 27/10/2010 paga com 
cheque de nº14.447, no valor de R$251,23; Luiz Carlos Caravelos, dia 
16/11/2010 paga com cheque de nº 14.501, no valor de R$680,00; Rod-
ney Gomes Maia, dia 25/11/2010 paga com cheque de nº14.543, no 
valor de R$247.42 e Cesar Roberto da Silva, dia 25/11/2010 paga com 
cheque de nº14.544, no valor de R$606,00. Essa atitude tem o objetivo 
de aplacar e minimizar problemas de saúde dos referidos cooperados 
enfermos. Todos ficaram sensibilizados pelo drama por que passam 
esses cooperados, por essa razão tornou-se primordial esta providên-
cia.  Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a pre-
sente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, se-
cretário, 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 ex-
traída do livro n.º 02 de Atas de folhas soltas das reuniões do Conselho 
de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Co-

merciais Autônomos Ltda. constante de fls. 123 a 123v

Visconde do Rio Branco, 26 de novembro de 2010.
Alexandre Orlando de Oliveira

(Secretário)
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