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O 1º Encontro Motivacional de Vendas foi preparado e realizado com ampla e dedicada colaboração dos 
funcionários da Coopernac e outras representadas que de certa forma auxiliou para que o evento fosse coroado 
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       Alteração no 
site da Coopernac

 
Para melhor atendê-los, a Cooperativa 

lançará a nova versão do site, que trará um 
atendimento mais eficaz.

Os cooperados podem trocar informações 
diversas, dirimir dúvidas, enfim, estar sempre 
interagindo com a Entidade. Use o site da COO-
PERNAC.

Infelizmente, observa-se a falta de interesse 
desta tão necessária interligação, haja vista ser uma 
oportunidade de estar sendo esclarecidos tantos 
assuntos de tão grande importância.

 Envie suas sugestões e matérias para nosso 
Jornal e nosso site. 

Ficaremos muito felizes em podermos divulgar 
o talento de cada um de vocês!!

Para informações e sugestões entrar em contato 
com a funcionária responsável, Sylviane Santos. 

Tel: (32) 3551-4343 ou 
Cel (32) 9119-1877.
e-mail: sylviane@coopernac.com.br
Ou então pelo site www.coopernac.com.br

Nossa Assembléia Geral Ordinária ocorrida no 
dia 28 de março de 2008 foi coroada de êxito. 

Tivemos a participação de 119 cooperados, confor-
me as assinaturas constantes no livro de presenças.

Outro evento importante realizado pela Cooper-
nac foi o 1º Encontro Motivacional de Vendas. 

O desenvolvimento de nossa atividade de repre-
sentação comercial está ligada, diretamente, com a 
evolução do mundo globalizado. 

Não há outro caminho para o sucesso que não 
seja o sacrifício em buscar espaços, visitando 
constantemente todos os pontos de vendas pela 
região no atendimento aos nossos clientes, 
oferecendo-lhes produtos estratégicos da repre-
sentada e, fundamentalmente, no entendimento 
que problemas existem e vão sempre existir, 
porque se fosse fácil a nossa vida, por certo não 
existiria o seguimento. 

Srs. Cooperados, a reciclagem profissional e a 
participação em cursos e palestras são fundamen-
tais para que o processo de nossa evolução pessoal 
acompanhe a rapidez das novas técnicas e objetivos 
de vendas, que a cada dia são impostas para que se 
cumpra as necessidades da população e o consumis-
mo acentuado adotada pela humanidade, visando 
uma melhor qualidade de vida.

Neste contexto a educação é um componente 
imprescindível. 

Portanto, companheiros não há espaço para 
aquele cooperado que não seja ousado e compro-
metido com sua atividade.

O bom profissional se dedica em transformar 
problema em solução. 

Não se pode exigir proteção, pois, em meio a 
relação de negócios, existe a realidade dos fatos, 
bem como os entes: Tomadores e prestadores de 
serviços.

Na verdade, o representante comercial é um 
consultor de vendas, neste caso, ele tem responsa-
bilidade com o seu cliente, sendo levado por essa 
responsabilidade a desdobrar-se para atender a suas 
necessidades. 

 Para tanto, o sacrifício empreendido é her-
cúleo, sujeito a revezes e incompreensões que nos 
desmotiva no nosso cotidiano.

 Companheiros! Lembrem-se que somos 
prestadores de serviços. Tudo depende de nós, mas 
também somos donos de nossas atitudes e da forma 
e o momento que vamos atender aos nossos pares, 
demonstrando, claramente, com os resultados ob-
tidos a nossa eficiência.

 É importante percebermos que o bom senso 
deve ser usado em todos os momentos, pois, não há 
benefício quando a ignorância, e a perda do controle 
emocional nos invade. 

 A busca da perfeição deve ser obsessiva, mas, 
a tranqüilidade em administrar o adverso deve ser 
também motivo de obsessão.

Um grande abraço
    José Lúcio do Nasci-

Esperança, força, 

vulnerabilidade, 

inocência, futuro, 

valentia, pureza, 

amor, confiança.... 

Eles são donos de 

tudo isso, e mais.

Os cooperados de Eunápolis-BA Marisnei e Salviano e a filha Amanda



Cooperados Admitidos 
Dúvidas de cooperado

Área:  Institucional

???O que é Capital?
R= Capital. Segundo Silveira Bueno é um adjetivo que significa fundo de dinheiro para 

uma empresa.
A figura do capitalista é entendida como pessoa que tem dinheiro para investir. 
O sistema Cooperativista brasileiro foi instituído através da lei 5.764 de 16/12/1971. No seu 

artigo 4º alínea 6, o cooperado tem ciência que para ingressar na sociedade cooperativa deve 
adquirir cotas de capital com valores aprovados pelos próprios cooperados  em Assembléia 
Geral.

Portando, é um investimento que é realizado sem finalidade de lucro. Em outras palavras 
capital é o dinheiro de pessoas que se interessam e têm a sua atividade afim (No caso da 

· Todas as despesas necessárias para o preenchimento do livro caixa são: 
(combustível, manutenção do veículo usado para prestação de serviços, telefone, 
fixo e celular, hotéis, aluguel de sala, funcionários, pedágio, locação do pocket, 
caso haja, material de escritório, e etc., que deverão vir com notas e cupons 
fiscais identificados).

· Um funcionário (Jerônimo) do INSS foi contratado pela Cooperativa para servir 
de consultor dos associados sobre assuntos e ações relacionadas à previdência 
social. Ele auxilia de forma ímpar a agilização de processos de aposentaria e 
afastamento do cooperado, mesmo que ocorra em outras regiões. É de suma 
importância o seu empenho e serviço.  

· São realizadas visitas a todas as regiões, levando a devida informação ao 
cooperado, incutindo-lhe uma visão de parceria e profissionalismo no trato 
empresa representada/cooperado, desmistificando por definitivo aquele caráter 
de paternalismo que, na maioria das vezes resta nas mentes dos autônomos desta 
área, pela proximidade que eles têm, junto aos departamentos comerciais das 
representadas. 

· É descontado também a contribuição para o INSS individual que remonta 
em 11% sobre suas comissões brutas, cujo valor máximo hoje em dia é de 
R$334,29.

· Será descontado também do imposto de renda retido na fonte, caso atinja a 
tabela progressiva do Governo Federal.

· É importante acompanhar os editoriais dos jornais, pois, eles retratam a verdade 
e os procedimentos adotados pela Cooperativa.

· O cartão Policard é outra realidade implementado recentemente, possibilita 
compras no varejo com substancias descontos além de conceder créditos 
limitados.

· Nunca se esqueçam, caso mudem de endereço avisar o setor de cadastro da 
Cooperativa;

 *E-mail:cadastro@coopernac.com.br
 *Telefone: (32) 9102-3272

· Cuidem para enviar certidões de nascimento de filhos nascidos para que possamos 
abater o dependente no valor de R$ 137,99 na base de cálculo do IRRF.

· Enviem matérias para o Jornal Expresso Coopernac. Sua participação é muito 
importante;

 A Cooperativa usa da sensibilidade para fluir e se perpetuar, pois, no cenário que se 
apresenta hoje em dia, não há espaço para radicalismos, podendo, somente conseguir 
o seu intento se sobrevier o entendimento. É o preceito que se busca.

 Outros cooperados foram desligados das representados e continuaram na Cooperativa, 
pois, foram transferidos para outras. Isto é o cooperativismo. O principal objetivo é 
amparar e dar condições ao associado de prestar os seus serviços.  

 Portanto, o caminho a ser seguido não deve diferenciar do que está sendo 
percorrido. Bem gerenciada e tendo o apoio e o interesse de todos, por certo, 
o sistema redundará em maiores e auspiciosos resultados. 

· Atuais Diretores: José Lúcio do Nascimento (Presidente), Alex Pereira de 
Medeiros é o Diretor Financeiro, Carlos José Antonucci Júnior, Diretor 
Secretário, Sílvia Helena Anselmo Conselheira. Membros do Conselho Fiscal: 
Efetivos: Márcio Antônio Sodré da Silva, Teodorico, Magno Ferreira da Silva, 
Adílio Antônio de Almeida. Suplentes Éder Bráz Franco, Cacilda Duarte 
Guimarães, Rogério Tarden.

      Estamos à disposição na Cooperativa para atender no que for possível.

É sempre bom lembrar:

A Cooperativa tem grata satisfação em apresentar e 
dar conhecimento da admissão de novos cooperados; 

A funcionária Emiliane e o cooperado Marcos Alexandre  Ribeiro da cidade de Guarapari - ES.

Emiliane e o cooperado José Lage Fernandes da cidade de Ipatinga - MG..

O cooperado Sebastião Lopes de Pinho Tavares da 
cidade de Guanhães-MG e a funcionária Emiliane.

O cooperado Jalém José Santos Magalhães 
da cidade de Carangola - MG e a  funcionária 

Emiliane. 

O cooperado Rosalvo de CássiaDornelas Ferrão da cidade de Barra Mansa-RJ e a 
funcionária Emiliane.

O cooperado Roberto de GusmãoBrito da cidade do Rio de Janeiro - RJ, a funcionária 
Emiliane e o cooperado Renato Francisco Mor Lopes da cidade de 
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Evento Realizado:
A Cooperativa na busca de propor-

cionar a seus cooperados melhor capa-
citação profissional realizou o primeiro 
encontro motivacional de vendas.

O local escolhido foi o salão de 
eventos CAEF situado nesta cidade de 
Visconde do Rio Branco. Contamos 
com a participação de 119 cooperados 
que fizeram questão e o sacrifício, 
muitas vezes deixando de cumprir 
compromissos, para comparecer  a 
este encontro que proporcionaram 
resultados auspiciosos, por certo con-
tribuindo para o engrandecimento do 
cooperado como pessoa, dando lhe 
uma visão mais extensa e porque não 
dizer mais compreensiva no sentido 
da harmônica convivência que deve 
existir entre cooperativa, cooperado e 

O 1º Encontro Motivacional de Vendas foi prepa-
rado e realizado com ampla e dedicada colaboração 
dos funcionários da Coopernac e outras represen-
tadas que de certa forma auxiliou para que o evento 

fosse coroado de sucesso.

Da programação:

11h30min – Almoço e integração
13h – Abertura Hino Nacional 
13h10min – Abertura com o comediante 
13h20min – Apresentação do presidente  
13h30min – Apresentadora Sylviane faz a 
apresentação de todos os cooperados / convidados.
13h50min- Homenagens Póstumas 
 Valdemir Rodrigue
Renato Rodrigues 
13h55min – Palestra Arthur Vieira da Silva 
14h25min – Humorista/Comediante 
15h15min - Participação de cooperados
Cooperado - José Miranda de Souza
15h30min- Homenagens Póstumas 
Pedro de Souza Rios
José Natanael dos Santos Salomão
15h35min – Coofee-break
16h – Participação dos cooperados que estão a
fastados por motivos de doenças.
José Paulo de Moura
Rodnei Gomes Maia
Antônio Orlando Salvo
16h20min - Palestra Superintendente 
Real Seguro / Corretora Caputo Seguros 
16h40min –  Apresentação Victor Vieira 
RH Corporativo
16h50min – Participação dos cooperados 
José Antônio Ceribeli (experiência profissional)
17 h –Sorteio de brindes 
17h40min - Palestra Motivacional 
18h10min – Prestação de contas 
Hélder Roberto da Silva
18h30min – Participação de cooperados 
Carlos Augusto Barbosa
18h40min – Mensagem final - Clip
18h50min – Agradecimento presidente - 
Encerramento – Coquetel.

Cooperados de diversas regiões
 em momento de confraternização 

Antes do evento os cooperados se reuniram
 para degustar de um maravilhoso almoço que a Cooperativa proporcionou

1º Encontro Motivacional de Vendas

Fatos em foco 



A influência dos 
pais na escola

A estrutura familiar é de suma 
importância na vida escolar da 
criança. Porém, a falta de estímulo 
por parte dos pais pode ser respon-
sável pelo maior índice de atraso 
geral de desenvolvimento nes-
sas crianças.

Geralmente a iniciação 
das pessoas na cultura, nos 
valores e nas normas da 
sociedade começam na 
família.

Sob a ótica psicana-
lítica o ser humano não 
nasce com um eu pronto, 
mas irá constituí-lo a par-
tir de si, e das suas rela-
ções sociais e familiares. 
Portanto, quando a criança 
chega à escola ela já traz 
consigo uma bagagem 

cultural, uma bagagem de conhecimentos.
Contudo, a interação escola/família ajuda a escola, 

ou seja, ajudam os professores a conhecer melhor às 
famílias de seus alunos e os próprios alunos e, a partir 
daí, construir dinâmicas que favorecem a inserção das 
famílias na escola e, consequentemente o sucesso esco-
lar de maior numero de alunos. Esta interação, escola 
e famílias, permite a observação de vários aspectos da 
vida dos alunos. Esta proximidade das famílias dos 
alunos com a escola é fundamental, porque envolve 
disponibilidade para um dialogo construtivo.

Um outro ponto importante diz respeito à tendência 
que as escolas têm de reduzir a família à figura materna, 
não propondo atividades que envolvam a totalidade da 
constituição familiar, como pais, irmãos, etc.

Também crucial, é que é preciso ter clareza do que 
entendemos por interação família/escola. “Será que é 
estar presente nas reuniões para ouvir informações bu-
rocráticas e queixas referentes ao mau comportamento 
dos alunos? Será que é ter acesso a decisões previamente 
estabelecidas? Será que é ajudar a organizar a festa ju-
nina da escola? Será que é poder ouvir e falar? Será que 
é a possibilidade de uma ação coletivamente construída 
por todas as partes envolvidas no processo ensino-
aprendizagem, na qual se compartilha equitativamente, 
resguardadas as particularidades dos sujeitos envolvidos, 
a possibilidade de planejar, decidir e agir?”

A Criança precisa de amor e do reconhecimento 
do professor, que precisa encontrar nele o prazer de 
aprender. Freud (1973) coloca que só pode ser pedagogo 
aquele que se encontra capacitado para penetrar a alma 
infantil. Conhecer a clientela escolar e relacionar-se 
com os pais são competências que os professores devem 
dominar sem se esquecerem de que a relação entre pais e 
professores não é simples, é um processo complexo, en-
volvendo fatores afetivos, cognitivos, éticos. Aumentar 
a interação e os canais de comunicação informal estabe-
lecidos entre escola e famílias, como meio para que os 
projetos voltados para a superação das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos, possam ser compartilhados, 
pois os pais ou outros familiares ajudam as crianças a 
adquirir um conjunto de capacidade e comportamentos 
que facilitam o seu sucesso escolar, constituindo um 
processo auxiliar do professor.

O ideal seria uma parceria entre professores, famí-
lias e membros da sociedade, voltada para o sucesso 
escolar de todos os alunos, a partir do reconhecimento 
da importância do dialogo e da colaboração entre esses 
diferentes fatores sociais.

O diagnóstico e a intervenção psicopedagogica é de 
suma importância, mas este é também um trabalho de 
cooperação mútua. O Psicopedagogo não tem o poder 
de resolver o fracasso escolar sozinho. O Psicopedagogo 
irá investigar a dificuldade de aprendizagem, dentro de 
um determinado contexto: família e escola.

Os pergaminhos do 
maior vendedor do mundo 

Terceiro Pergaminho: 
Persistirei até vencer. 

É na persistência de um 
homem que se pode medir 
a sua bravura. De hoje em 
diante reconhecerei que, 
cada dia, sou testado pela 
vida para medir minha bra-
vura. Se persisto, se conti-
nuo a investir, serei bem 
sucedido.

Sempre darei um passo à frente. Se este não resultar em 
nada, darei outro e mais outro. Em verdade, dar um passo 
de cada vez não é difícil.

Persistirei até vencer. Jamais aceitarei a derrota a reti-
rarei do meu vocabulário palavras e expressões tais como 
“desistir”, “não posso mais”, “incapaz”, “impossível”, 
“recuo”. Ignorarei os obstáculos sob meus pés e manterei 
meus olhos firmes nos objetivos acima de minha cabeça, 
pois sei que onde um deserto árido termina, a grama verde 
nasce.

Eu me lembrarei das velhas leis e as usarei em meu bene-
ficio. Persistirei com o conhecimento de que cada fracasso au-
mentará minha oportunidade de êxito na tentativa seguinte.

De hoje em diante aprenderei a aplicar outro segredo im-
portante para o sucesso do meu trabalho. Ao findar cada dia, 
independente de êxito ou fracasso, tentarei efetuar mais um 
negocio. Tentarei novamente e farei uma tentativa mais para 
fechar com a vitória. Assim plantarei a semente do êxito de 
amanhã e ganharei uma insuperável vantagem sobre aqueles 
que interrompem o trabalho a uma determinada hora.

No dia seguinte, esquecerei os acontecimentos do dia 
anterior, sejam eles bons ou ruins e saudarei o novo sol 
com a confiança que este será o melhor dia de minha vida. 

Cooperado, atenção para 
a nova lei de trânsito

No dia 20 de junho de 2008 entrou em vigor a nova lei de 
trânsito para os motoristas que são acostumados a beber, pegar 
o carro e sair dirigindo pelos ruas ou rodovias. Não importa 
a quantidade de álcool ingerido, as penalidades são:

Multa: R$ 955,00
Carteira de motorista: perde a habilitação por no mínimo 1 

ano
Punição: Em caso de envolvimento em acidentes e estiver 

alcoolizado o motorista responde também por crime doloso, 

Escolham o 
candidato certo

Nas próximas eleições, reflitam bastante com relação 
àquele que vai merecer o seu voto. 

A função de um vereador é fiscalizar os atos do Poder 
Executivo e propor Leis que objetivem, sempre, a melhoria 
da qualidade de vida em nosso Município, através de pro-
jetos bem elaborados e que sejam amplamente debatidos 
- preferencialmente - através de audiências públicas com a 
população, lideranças comunitárias, associações comerciais 
e de moradores das áreas e/ou regiões envolvidas. 

Chega de aturar políticos e gestores do poder público, sem 
nenhuma ética e que não respeitam uma “Escala de Priorida-
des” das efetivas necessidades do Município, de um bairro ou 
região.. Ninguém melhor do que a própria população para saber 
quais são suas demandas e necessidades. Não queremos obras 
faraônicas. Queremos as essenciais e elementares ! ! ! 

Um vereador não pode prometer que vai fazer isso ou 
aquilo. Que vai abrir uma escola, um posto de saúde ou 
asfaltar uma rua e, muito menos, que vai dar emprego para 
todos. Fujam desses candidatos !!! 

Procure escolher seu candidato dentre aqueles que são 
do bem. que tenham uma vida digna, que sejam respeitados, 
e que sejam, acima de tudo, cidadãos de origem e de boa 
família. 

Não se iludam com falsas promessas ! ! ! 
Procurem, sempre que possível, escolher os que são da sua 

região, do seu bairro, para que possam estar sempre próximos 
à eles e cobrar os compromissos de campanha. É mais fácil 
você acompanhar alguém que seja residente em seu bairro 
ou região do que àqueles que, sempre distantes, só aparecem 
em época de eleição com mil e promessas.. 

Precisamos saber escolher os candidatos, independente-
mente, desse ou daquele partido político desde que sejam re-
almente capacitados, profundos conhecedores dos problemas 
de nosso Município e se proponham a desenvolver parcerias, 
manter bom relacionamento com o futuro Prefeito, com os 
poderes Estaduais e Federais e que tenham, acima de tudo, 
respeito e credibilidade. 

Que se preocupem em lutar pela instalação de postos 
de saúde e escolas nas regiões mais carentes. Que envide 
esforços e lute pela melhoria da qualidade dos meios de trans-
portes; que se empenhem pela participação da prefeitura na 
parceria para conseguir a execução das linhas 4 e 6 do Metrô 
e que , junto às Subprefeituras, colabore com sugestões para 
o controle da ordem urbana, a criação e desenvolvimento de 
projetos habitacionais de modo e sustar o grave problema de 
favelização de nossa Cidade, além da perfeita manutenção e 
conservação de nossas ruas e avenidas, com asfaltamentos 
daquelas enlameadas, escuracadas e mal iluminadas. 

Essas são as principais atribuições de um vereador. 
Basta de falsas promessas. Devemos escolher candidatos 

honestos, dignos, respeitados e que, sejam o porta-voz de nos-
sos anseios na Câmara Municipal, hoje tão mal representada 
e desacreditada. 

Para finalizar, lembramos que parceria dos poderes públi-
cos, Municipal, Estadual e Federal é de fundamental impor-
tância para que nossa cidade volte a ser a Cidade Maravilhosa 

No primeiro sábado de julho, comemora-se o Dia Internacio-
nal do Cooperativismo. Neste ano, entretanto, haverá um mês 
inteiro de comemorações no Sistema Ocesp/Sescoop-SP, com 
atividades abertas a cooperados, funcionários de cooperativas 
e toda a comunidade interessada.

Evento de Confraternização - Haverá o tradicional evento de 
confraternização entre membros das cooperativas do Estado, que 
será realizado no dia 4/7, sexta-feira, no Espaço Promom, em São 
Paulo, que entre outras atrações terá palestras sobre a história do 
movimento cooperativista, com a curadora do Museu dos Pioneiros 
de Rochdale, Gillian Lonegan.

Espetáculo teatral e Tarde da Cooperação - A peça teatral 
“Cooperativismo ao Alcance de Todos” será apresentada nos dia 
1º, 3 e 5 de julho, na sede do Sistema (Rua Treze de Maio, 1376 
- Bela Vista - São Paulo/SP). A “Tarde da Cooperação e Alegria”, 
no dia 5/7, das 13 às 18 horas, terá recreação infantil a peça teatral 
“Destruir não! Preservar é a solução” e oficinas de construção de 
brinquedos de sucata – projeto Brincar e Reciclar é Cooperar.

Exposição - A exposição histórica “Cooperativismo. Uma 
história sempre atual”, terá painéis sobre as origens do cooperati-
vismo, evolução do movimento no Brasil, linha do tempo, valores, 
princípios e símbolos, e ficará aberta à visitação de 14 a 31 de julho, 
das 9 às 18 horas, também na sede do Sistema e sem custos para 
os visitantes. A exposição também será montada durante o XXV 
Suesp (Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo), no Guarujá 
(SP), de 9 a 13 de julho.

As inscrições já podem ser feitas pelo fone (11) 3146-6256 ou 3146-6258.

JULHO, MÊS DO COOPERATIVISMO 
NO SISTEMA OCESP/SESCOOP-SP

Graciana Costa
Setor: Financeiro

Fatos em foco 

Dificuldade: 
O meu setor é de grande responsabili-

dade, pois, é ele que realiza os pagamentos 
observando a regularidade e idoneidade dos 
documentos.

O setor financeiro controla os saldos 
das contas de todo o ativo da cooperativa 
realizando a devida conferência e captu-
rando possíveis erros e contradições de 
bancos.

Faz a conciliação das comissões pagas 
pelas representadas, propiciando aos coope-

rados o rateio correto de seus ganhos.
Lamentavelmente, gostaria de atender 

aos cooperados com maior precisão, porém, 
devido a gama de trabalho muitas vezes não 
consigo esse objetivo, principalmente, por 
ocasião dos pagamentos.

Faço tudo com muita satisfação, pois, 
sou feliz e tenho a honra em estar con-
tribuindo para a solidez e o desenvolvi-
mento da Coopernac.

  Graciana Costa
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A pequena Amanda filha dos companheiros Marisnei e Salviano da 

cidade de Eunápolis-BA completou o seu 1º aninho no dia 30 de maio 

passado. Amanda é uma criança linda e abençoada, pois, seus pais 

cobrem-lhe de amor e sobretudo de bons exemplos de vida.

Parabéns Amanda que Jesus lhe proteja por todos os caminhos 

que percorreres. 

1º Aninho...

A Cooperativa é uma entidade que congrega não só profissionais 

de alta linha, mas, sobretudo é composta de amigos que no cotidia-

no, além de prestarem bons serviços, compreendem e são sempre 

ativos no tocante a entidade. É o caso dos cooperados Patrícia e 

Flávio que opinam e ajudam no nosso desenvolvimento.

Aos companheiros Patrícia e Flávio as nossas homenagens!

Exemplos de profissionais

Mais um anjo....

Os nossos parabéns para o casal Vivian Kiper Vieira e o coope-
rado Roberto Vieira da Silva.

Roberto e Vivian estão felizes com o nascimento de Nathália 
Kiper Vieira.

Nathália é um anjo que veio completar a vida do casal que conta 
com grande amizade e consideração de todos que os cercam.

Estamos também alegres pelo nascimento de Nathália.
Que Deus o Criador conceda a Nathália e a seus pais proteção 

e luz para todo sempre!

O amor é um sentimento que nos une e nos imuniza do mal. 

Amor é companheirismo e comprometimento mútuo.

O cooperado Wander e sua esposa Adriana traduzem na íntegra 

tudo que é positivo dentro de uma relação sólida.

Eles são exemplo de boa convivência e parceria.

Wander e Adriana as nossas homenagens!

Em clima de romance...



Os cooperados de Belo Horizonte são 

unidos e amigos entre si.

Estão sempre se reunindo tanto para 

trocar impressões quanto junto conosco 

ajudando na administração da entidade.

Olhem os cooperados da grande BH ai 

de novo!

Programaram uma festa em um bar da 

cidade que transcorreu com toda alegria.

Esse pessoal presta os 

seus serviços com muito sa-

crifício mais sabem também 

aproveitar a vida!

 Um   abraço a todos e que 

continuem com essa animação 

e companheirismo uns com 

os outros!!

Confraternização....

Aniversariou em 11 de maio passado o nosso grande cooperado da 

cidade de Caratinga- MG, Sandro Márcio Bonfim de Freitas.

Sandro Márcio é querido tanto por nós quanto para os demais 

cooperados e clientes na região onde atua.

Sandro, que você continue sendo essa pessoa de responsabilidade 

e que continue cultuando o amor a seus semelhantes e o respeito 

por tudo que te cerca.

Os nossos parabéns! E que a felicidade sempre te acompanhe.

O amor construído 

sobre bases sólidas 

atrai a felicidade trans-

formando o cotidiano 

em uma vida bela.

A Cooperativa na 

figura de seus coo-

perados e colabora-

dores abraçam com 

ternura o cooperado 

Tássio Henrique e 

Elisangela. 

Temos certeza que 

essa união permane-

cerá e que o casal 

não se arredará dos 

preceitos  que Jesus 

Cristo nos ensinou.

Felicidades!

Recém casados...

Sabemos que você 

gosta de esportes ra-

dicais, mas, pega leve, 

por favor, pois, nós 

gostamos de você, e 

achamos que a moto 

também gosta, haja 

vista, que ela segurou 

para não revirar. 

Achamos melhor 

você mudar de espor-

te. Quem sabe um mais 

ameno? 

Um grande abraço.

Cuidado Dener!!!!

Soprando velinhas...
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LÓGICA 

O garoto apanhou da vizinha, 
e a mãe furiosa foi tomar satis-
fação:

- Por que a senhora bateu no 
meu filho? 

- Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda. 
- E a senhora acha que vai emagrecer batendo 

nele?

NO BALCÃO DA ALFÂNDEGA 

- Seu nome ? 
- Abu Abdalah Sarafi.
- Sexo ? 
- ... Quatro vezes por semana...
- Não, não, não! Homem ou mulher ? 
- Homem, mulher.... Algumas vezes camelo... 

DIVISÃO DE BENS

Dois amigos se encontram depois de muito anos. 
- Casei, separei e já fizemos a partilha dos bens. 
- E as crianças ?
- O juiz decidiu que ficariam com aquele que mais 

bens recebeu. 
- Então ficaram com a mãe?
- Não, ficaram com nosso advogado. 

REGIME DE EMAGRECIMENTO 

- Doutor, como eu faço para emagrecer? 
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para 

direita e da direita para esquerda. 
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comi-

da. 

CAIPIRA 

O representante do censo pergunta ao caipira:
- Quantos filhos o senhor tem? 
- Bão... As minina são seis... Os minino são qua-

tro... 
- Então sua prole é grande?
- Grande até que não, mas tá sempre dura... 

EMERGÊNCIA 

Um eletrecista vai até a UTI de um hospital, olha 
para os pacientes ligados a diversos tipos de aparelhos 
e diz- lhes:

- Respirem fundo: vou mudar o fusível. 

CONFISSÃO 

O condenado à morte esperava a hora da execução, 
quando chegou o padre: 

- Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para 
você.

- Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar 
com Ele, pessoalmente. - Algum recado? 

CONFISSÃO 2
 

Um jovem vai à igreja se confessar:
- Padre, eu toquei nos seios da minha namorada. 
- Você tocou por cima ou por baixo da blusa dela? 
- Foi por cima da blusa dela, padre.
- Mas tu é muito do babaca! Por baixo da blusa, a 

penitência é a mesma !! 

VELÓRIO 

O velho acaba de morrer. 

ARTE DE NEGOCIAR

PAI - escolhi uma ótima moça para você casar.
FILHO - Mas, pai, eu prefiro escolher a minha mulher.
PAI - Meu filho, ela é filha do Bill Gates...
FILHO - Bem, neste caso, eu aceito.
Então, o pai negociador vai encontrar o Bill Gates.
PAI - Bill, eu tenho o marido para a sua filha!
BILL GATES - Mas a minha filha é muito jovem para ca-

sar!
PAI - Mas este jovem é vice-presidente do Banco Mun-

dial...
BILL GATES - Neste caso, tudo bem.
Finalmente, o pai negociador vai ao Presidente do Banco 

Mundial.
PAI - Senhor Presidente, eu tenho um jovem recomendado 

para ser vice-presidente do Banco Mundial.
PRES. BANCO MUNDIAL - Mas eu já tenho muitos 

vice-presidentes, mais do que o necessário.
PAI - Mas, senhor, este jovem é genro do Bill Gates.
PRES. BANCO MUNDIAL - Neste caso ele pode come-

çar amanhã mesmo!

Moral da estória

Não existe negociação perdida. Tudo depende da 
estratégia.

‘Se um dia disserem que seu trabalho não é o de um 
profissional, lembre-se:

A Arca de Noé foi construída por amadores; profissionais 
construíram o Titanic... ‘

‘A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está 

A Lua nova em seu signo é uma 
beleza e o abençoa desde o início do 
mês. Além de ampliar e revestir de 
sentimento, delicadeza e poder de 
síntese, ela aumenta suas chances de 
vir a público reivindicar necessidades 
e anuncia um mês de prosperidade e 
fluência. A inclinação para as novidades 
será mais forte. 

Saúde 

Por meio de informações e consultas médicas com pessoas 
que trazem algo de novo entre os dias 14 e 16/7 você poderá 
dar uma guinada ótima na vida, a favor de sua saúde. Antes 
disso, entre 9 e 12/7, cuidado com a tendência ao comodismo 
e ao alto consumo de gorduras. Os dias 17 e 18 são bons para 
começar tratamentos de pele, exercícios que fortaleçam a 
estrutura óssea. Já para sua melhorar higiene mental e saúde 
geral, o ideal é fugir das agitações e procurar o refúgio da 
natureza no final de semana de 26 e 27/7.

Amor

Seu carisma e encanto ficam maiores quando o Sol natu-
ralmente brilha em seu signo, algo que transcorre até 22/7. 
Vênus em seu signo também é sinal de mais favorecimento, 
poder de conquista e sedução. Amores e amizades se apro-
fundam em julho e você pode esperar mais de quem é seu 
amigo e de quem está ao seu lado, pois serão mais genero-
sos e conseqüentes, dando chão e suporte a você e às suas 
empreitadas.

Programas diferentes que permitam o desabrochar de suas 
emoções em local gostoso e fora dos agitos urbanos seriam 
ideais para você na segunda e terceira semanas. Atividades 
em família ou com amigos que incluam jogos, feitos com 
materiais que não agridem a natureza e nem são poluentes são 
ótimas opções. De quebra, você ajuda as pequenas iniciativas 
brasileiras que desenvolvem produtos de madeira, sem tintas 
tóxicas e poluentes. 

Nos dias 30 e 31/7, tome cuidado para não misturar as 
relações de trabalho com as afetivas. Você poderia sair ferido 
ou desiludir alguém.

Finanças 

Seus dotes florescem em julho e são notados por pessoas 
influentes, de autoridade, que levam você a ver outras possibi-
lidades na segunda e terceira semanas. Um período de cresci-
mento rápido, expansão e percepção de novas possibilidades 
ou frentes de trabalho para canalizar sua criatividade, que 
estará borbulhante e rica este mês. Promoções, oportunidades 
de mostrar seu valor e capacidade, sucesso em competições 
e até levar a melhor numa contenda com um rival são alvos 
fáceis de realizar em julho, especialmente entre 7 e 9, 15 e 
18, 24 e 25/7.

Leve muito a sério o estudo de algo prático, que vai au-
mentar sua habilidade na carreira ou profissão. Disso depende, 
em parte, sua vitória e seu reconhecimento. Faça isso logo 
depois da Lua crescente em Libra, que acontece em 10/7. 
A partir daí e até meados de agosto, discrimine bem o que 
entra em sua casa. A força e o poder de Marte e de Saturno, 
conjuntos no signo da correção e da vida cotidiana (Virgem), 
reforçam a importância da higiene mental de qualidade a ser 
incorporada para você e os seus. 

Os negócios realmente expandem-se a todo vapor a partir 
da segunda quinzena. Você terá de se virar do avesso para 
cumprir todos os prazos e exigências de autoridades influen-
tes, mas valerá a pena, porque a sorte vai proteger você em 
concursos, empreitadas coletivas e viagens de trabalho. 

Não faça dividas entre 30 e 31/7. Aspectos dissonantes 
entre Vênus e Netuno tornam seu juízo menos discriminativo 
e propenso a se enganar com promessas róseas e de má fé. 
Evite dar rédea solta a surtos consumistas neste final de mês. 
Cuidado e reserva em relação ao dinheiro são inclinações 
acentuadas por Marte. Nos últimos dias de julho, talvez você 

Piadas... Horóscopo Mensal
Câncer

O padre encomenda o corpo e se rasga em 
elogios:

- O finado era um ótimo marido, um exce-
lente cristão, um pai exemplar!!..... 

A viúva se vira para um dos filhos e lhe diz 
ao ouvido:

- Vá até o caixão e veja se é mesmo o seu pai que 
tá lá dentro..... 

PADRE POLÍTICO 

Um burro morreu bem em frente  a uma Igreja e, 
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, al-
finetou:

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

- Sim, sou eu! Mas também é minha obrigação avisar os 
parentes! 

FREIRA COM SOLUÇOS
 

A freira vai ao médico:
- Doutor, tenho tido um ataque de soluços que não 

me deixa viver. 
Não durmo, não como, e vivo com muita dor no corpo 

de tanto movimento compulsivo involuntário. 
- Tenha calma, irmã, que vou examiná-la.
Ele a examina e diz:
- Irmã, a senhora está grávida.
A freira se levanta e sai correndo do consultório, com 

cara de pânico. 
Uma hora depois o médico recebe uma chamada da 

madre superiora do convento: 
- Doutor, o que o senhor disse pra irmã Carmem?
- Cara madre superiora, como ela tinha uma forte crise 

de soluços, eu disse que ela estava grávida. 
Espero que com o susto , ela tenha parado de solu-

çar!
- Sim, a irmã Carmem parou de soluçar, mas o padre 

Paulo pulou da torre da igreja!!! 

O PORTUGUÊS 

Toda sexta, às 20:00 hs, um português chegava em um 
bar e pedia 3 cervejas ao mesmo tempo. Tomava a pri-
meira, a segunda e a terceira, pagava a conta,levantava 
e ia embora. E era sempre assim. Sempre às 20:00 hs. 
Em uma certa sexta o garçon, já intrigado com aquilo, 
perguntou para o português: 

- Desculpe minha curiosidade, mas por que o senhor 
toma 3 cervejas toda sexta no mesmo horário?

E ele respondeu: 
- Porque tenho 2 irmãos e moramos longe um dos 

outros. Assim, toda sexta, às 20:00 hs, cada um entra em 
um bar e pede 3 cervejas. Tomamos uma por cada um 
de nós. É o nosso modo de manter contato e pensarmos 
um nos outros... 

Uma bela sexta, o português entra no bar e o garçon 
pergunta:

- Três cervejas como sempre? 



Nesta data tão importante a 
Cooperativa quer parabenizar aos 
companheiros aniversariantes.

Que tenham em suas vidas o que de 
melhor possam imaginar. Que Deus, 
o criador lhes protejam para todo o sem-

Mês de Julho

Dia 1º
Anderson da Silva Miranda

Dia 03
Amós Lima

José Vinícius Meireles Vianna 
Marcos Vinícius dos Santos

Gleison Fialho da Silva 

Dia 04
Luiz Cláudio de Souza

Sérgio Teodoro de Pádua

Dia 05
José Alberto Candido de Morais

Dia 06
José Delfino Sampaio Júnior
Celso Candido de Oliveira

Dia 07
Sebastião José Fernandes

Dia 09
Manoel José Moreira Santos Júnior

Ramon Rezende Cobra

Dia 10 
Edson Ricardo Campanha Ferreira 

Renato Rodrigues de Paiva

Dia 11
Jorge Kagueo Tenguam Filho

Dia 12 
Áquilas Rodrigues Coutinho Neto

Dia 13
Mário Antônio Rodrigues dos Reis

Maria da Glória Soares
Bernardo Barretari

Evaldo Divino Antônio de Morais

Dia 15
Cleones José Pereira Diniz

Dia 17
Élson Tomaz Sangi

Geraldo Gonçalves Silva Lima
Ricardo de Paiva Carvalho

Dia 18
José Frederico da Silva

Sérgio Luiz de Lima Maciel

Dia 19
Anderson Carlos do Nascimento

Dia 22
Mário Rodrigues Bueno

Dia 23
Luiz Carlos de Jesus Lima

Carlos Alberto Teixeira Bastos 

Dia 25
Silney de Souza Pinto Cardiano 

Rogers Ferreira Gomes
Bruno de Souza Vieira

Dia 27
José Sebastião Honório da Silva
Luis Henrique Azevedo Egger

Dia 29
Francisco Antônio Ricardo Neto

Alan Nogueira de Oliveira
Edgar Kuster

Márcio Duque Demétrio 

Dia 30
Paulo Franco de Aguiar

Dia 31
Marcello Torres Perondi 
Ricardo Mello Medeiros 

Roberto Luiz Ricette Alves
José Roberto Alves Marques.

Beleza e saúde
Envelhecimento saudável

Quais fatores são determinantes 
para garantí-lo em sua vida

O conceito de envelhecimento saudável, baseado em abordagens não-médicas na 
promoção de saúde e bem estar, é fundamental para o aumento da expectativa e da 
qualidade de vida.

Ele envolve a promoção de comportamentos individuais e estilos de vida que 
limitem o declínio funcional, especialmente aquele causado por condições crônicas, 
com a finalidade de auxiliar os idosos a manterem sua independência e saúde. 

O desenvolvimento de um programa de envelhecimento saudável é comple-
mentar ao objetivos de saúde de qualquer população. Mas, enquanto vários países 
fizeram importantes progressos nos seus programas de saúde pública, ainda não 
existe um programa de envelhecimento saudável com bases não-médicas comple-
tamente estabelecido.

Entre as diversas culturas, vários fatores importantes em comum para o 
envelhecimento saudável podem ser encontrados – tais como boa saúde, lucidez, 
atividade social e atividades diárias relevantes – mas suas contribuições relativas 
podem variar.

Vários grupos de estudo, internacionalmente, se dedicam a pesquisar quais são 
os componentes mais importantes para um envelhecimento saudável. De acordo 
com a Rede Global para a Pesquisa do Envelhecimento (GARNet) existem 5 áreas 
determinantes para um envelhecimento saudável: saúde/estado funcional, lucidez 
mental, vida social, atividades diárias e situação financeira.

Saúde/estado funcional: Boa parte dos problemas de saúde normalmente 
associados ao envelhecimento são, na verdade, resultado de escolhas e estilos de 
vida que causam doenças e limitações funcionais, tais como o fumo, alimentação 
inadequada e sedentarismo. Portanto, o envelhecimento saudável começa com a 
escolha consciente de estilos de vida que promovam a saúde física, em todos os 
períodos da vida.

Lucidez mental: A lucidez e agilidade mental são cruciais para um envelheci-
mento saudável, especialmente nas áreas necessárias para a realização das atividades 
do dia-a-dia. Existem duas áreas principais que influenciam o desempenho mental 
no processo de envelhecimento: a mecânica cognitiva, que depende de fatores 
genéticos; e a prática cognitiva, que é aprendida/adquirida. Idosos que mantêm 
sua capacidade de conduzir suas atividades diárias parecem utilizar um conjunto 
de conhecimentos adquiridos e técnicas de autogerenciamento que compensam 
as perdas cognitivas causadas por fatores biológicos/genéticos. Isto preserva a 
autoestima e a percepção de controle do idoso sobre sua própria vida, e pode ser 
influenciado por uma característica mental chamada resiliência (capacidade de 
lidar com situações adversas).

Vida social: Há muito tempo se sabe que uma sólida rede de amigos e fa-
miliares é um fator importante para a boa saúde do idoso. O isolamento social e 
familiar é um importante fator no declínio da saúde e qualidade de vida do idoso. 
Além disso, a rede de amigos e familiares pode diminuir ou compensar alguns dos 
efeitos do processo de envelhecimento, provendo o idoso com cuidados e estímulos 
para o autocuidado.

Atividade diária: O conceito de identidade no envelhecimento é influenciado 
pelos papéis assumidos pelo idoso na sociedade. As mudanças contínuas no de-
senvolvimento pessoal durante a vida adulta podem ser fatores importantes para 
a determinação de um envelhecimento saudável. Por exemplo, a aposentadoria 
remove um referencial de identidade muito importante do idoso, podendo afetar 
seu bem-estar. De maneira semelhante, uma aposentadoria cheia de ócio, sem 
atividades significativas para a manutenção da identidade e saúde, pode minar 
a saúde do idoso. Se definirmos “atividade produtiva” como qualquer atividade, 
remunerada ou não, que dê origem a bens ou serviços com valor econômico, po-
demos ver que o idoso não precisa deixar de contribuir para a sociedade quando se 
aposenta. Três fatores são importantes para a manutenção da atividade produtiva no 
idoso: saúde/capacidade funcional, vida social e características de personalidade. 
Esta área considera tanto as atividades produtivas quanto o lazer do idoso, entre 
outros usos do tempo.

Situação financeira: O idoso necessita de recursos financeiros para garantir 
sua moradia, sustento e acesso a serviços (médicos e outros). A aposentadoria 
ideal deveria garantir segurança financeira ao idoso, mas esse dificilmente é o 
caso, especialmente no caso dos mais idosos, que já exauriram todas as reservas 
que acumularam durante a vida. É fácil de perceber que, se a situação financeira 
do idoso não permitir a satisfação de suas necessidades básicas, sua saúde pessoal 
estará em risco. Portanto, existe uma relação clara entre a segurança material (que 
envolve mais do que apenas a renda) e o envelhecimento saudável.

O estudo da interação dessas 5 áreas é crucial para o entendimento do que é 
“envelhecimento saudável” além da perspectiva médica e para o estabelecimento 
de iniciativas para prevenção de doenças e promoção de saúde. Estas iniciativas 
são indispensáveis para a contenção e reversão do impacto das doenças crônicas 
e limitações físicas no envelhecimento, e para nos conduzir a um mundo onde o 
envelhecimento seja bem recebido e o envelhecimento saudável seja acessível a 
todos.

Culinária

Ingredientes:
1 xícara de canjica 
1 xícara de leite de coco 
3 xícaras de leite 
1 xícara de açúcar 
1 canela em pau

Modo de Preparo: 
Coloque a canjica de molho em água fria por 8 horas. 

Escorra e coloque em uma panela juntamente com o leite e 
metade do açúcar. Adicione o pau de canela e leve à fervura 
em fogo baixo para que os grãos fiquem macios. Teste e se 
estiver no ponto adicione à panela o açúcar restante e o leite de 
coco. Ferva novamente para encorpar o líquido. Sirva quente 
salpicando com canela em pó. 

Canjica com coco

Faça da sua festa junina o maior arraial da Ter-
ra

Finalmente, chegou a vez das festas juninas. E essa 
é a melhor época para comer guloseimas. Pensando 
nas festinhas animadas, selecionamos algumas das 
mais gostosas receitas para você preparar com todo 

Ingredientes:
1 litro de cachaça 
1 e 1/2 xícaras de açúcar 
2 paus de canela médios
2 limões médios cortados em rodelas
casca de uma laranja 
4 cravos-da-índia 
60 g de gengibre cortado em fatias
2 xícaras de água 

Modo de Preparo: 
Coloque o açúcar em uma panela funda (2 litros de capa-

cidade). Leve ao fogo e caramelize levemente. Com cuidado, 
acrescente a água fervente, os cravos-da-índia, gengibre, 
canela, fatias de limão e casca da laranja. Ferva em fogo 
baixo por cerca de 10 minutos para que o caramelo dissolva. 
Acrescente a cachaça e ferva novamente por cinco minutos. 
Coe e sirva em pequenas canecas. 

Quentão paulista

A pressão produzida pelo coração humano ao bater é 
suficiente para espirrar sangue a uma distância de 9 metros. 

A formiga consegue levantar 50 vezes o seu peso, puxar 
30 vezes o seu peso e sempre cai para o lado direito quando 
intoxicada. 

A pulga consegue pular a uma distância correspondente 
a 350 vezes o comprimento do seu corpo. É como se um ser 
humano pulasse a distância de um campo de futebol.

Se alguém encher o teu saco, você precisa usar 42 músculos 
da face para franzir a testa. Mas, só precisa de 4 músculos 
para esticar o braço e dar um soco na cabeça desse chato! 
(hahahahaha....sem violência). 

O crocodilo não consegue mostrar a língua.
Cigarro, charutos e cachimbos causam mais mortes pre-

maturas do que a soma das mortes provocadas por AIDS, 
cocaína, heroína, álcool, acidentes de trânsito, incêndios e 
suicídios. Um terço das mortes por câncer são ocasionadas 
pelo uso de cigarros.

Você sabia que:
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ATA DA 239ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
04.01.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Felipe Gonçalves Lopes, 
Paulo Ribeiro Neves, Sérgio Luiz Leite, Evaldo Divino Antônio de Moraes, José Roberto Alves Marques, Cláudio Ma-
gela da Silva.  2- Verificação de fluxo de caixa. O presidente informou da necessidade de analisar o relatório de fluxo de caixa 
expedido pelo setor financeiro da entidade. Os conselheiros presentes constataram, a regularidade dos pagamentos e quitações 
dos compromissos, bem como, o recebimento das receitas, tudo de conformidade com o previsto. Após as devidas considerações, 
todos aprovaram a decisão e, doravante, esta prática será sempre adotada. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a 
reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do 
Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 25.01.2008. 
ORDEM DO DIA: : 1-Demissão de Cooperados (art. 8º); 1-Demissão de Cooperados (art. 8º). Walace Crespo da Silva, 
Antônio José Melo Moraes, Sérgio dos Santos Silva. 2-Eliminação de Cooperados(art. 9º, parag. 1º, letra c);   Valdemar 
Ferreira Rocha. 3- Outros assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas 
no período de 01/01/2008 a 25/01/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. 

ATA DA 240ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
01.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Maria Antonieta Vigorito 
Magalhães, Elias Riva, Werlis de Souza, Edneia Aparecida de Souza Leonardo Maia de Castro. 2-Outros assuntos de in-
teresse da sociedade. Verificou-se que não  havia  mais  assuntos  a serem tratados na  presente reunião.  Nada mais a ser tratado, 
o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será  assinada  por mim,  secretário,  pelo  presidente  e  demais  conselheiros  que  assim o desejarem. Carlos 
José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 241ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
14.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Pedro Henrique Barbosa 
de Souza, 2- Verificação de fluxo de caixa. O presidente informou da necessidade de analisar o relatório de fluxo de caixa 
expedido pelo setor financeiro da entidade. Os conselheiros presentes constataram, a regularidade dos pagamentos e quitações 
dos compromissos, bem como, o recebimento das receitas, tudo de conformidade com o previsto. 

ATA DA 242ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
15.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Celso Candido de Oliveira,: 
2-Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. 
Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim 
o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 29.02.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Nilton Moreira Júnior, 2-Demissão de 
Cooperados (art. 8º); Anderson da Silva Miranda, Francisco Beltran Neto, Júlio César da Silva Júnior, 3- Outros assuntos 
de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 26/01/2008 a 29/02/2008, 
pagas ou reembolsadas pela Cooperativa b)- Liberação de verba para compra de remédios para o cooperado: Rodney Gomes 
Maia e João Medeiros de Almeida. Por solicitação de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada 
pelos conselheiros, verbas para serem usadas na compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de 
saúde do referido cooperado enfermo. c)- Liberação de verbas para gastos com mercado: O cooperado João Fernando Castro 
com problemas de saúde foi obrigado a gastar todos os seus rendimentos com remédios, causando-lhe um problema financeiro. 
Razão pela qual por sua solicitação o presidente autorizou a compra de produtos alimentícios para suprir o cooperado e sua 
família do básico para a sobrevivência daqueles. 

ATA DA 243ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
07.03.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Marcos Constantino dos 
Santos Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim 
o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 244ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
14.03.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Bruno de Souza Vieira, 
Wander Trindade Scaramelo, Rodrigo Luiz Caldeira Carrasco.

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 28.03.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. );: Rosalvo de Cássia Dornelas Ferrão; 
2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Marcel da Silva Fontes, Flávio Junio Ferreira, José Roberto Gouveia,; 3- Outros 
assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 03/03/2008 a 
28/03/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. b)- Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: 
Antônio Orlando Salvo, Rodney Gomes Maia, João Fernando Castro e João Medeiros de Almeida. Por solicitação de um co-
operado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verbas para serem usadas na compra de 
remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de saúde do referido cooperado enfermo.. c)- Movimentação da 
secretaria. O secretário usando a palavra informou os seguintes movimentos que houveram na secretaria: 

ATA DA 245ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 04.04.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Iranildo de Melo Lins 
Diego Alex Passos Rodrigues. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos 
e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros 
e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 246ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
11.04.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. Sergio Carvalho de Oliveira, 
Anderson José dos Santos, Delcio Batista Ferreira Gleison Fialho da Silva, Verificou-se que não havia mais assuntos a serem 
tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e 
mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros 
e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 18.04.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. Aloysio Manoel Cyrino Filho, 2- Outros 
assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 01/04/2008 a 
18/04/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. b)- Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: 
José Paulo de Moura e Antônio. Por solicitação de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos 
conselheiros, verbas para serem usadas na compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de saúde do 
referido cooperado enfermo. Todos ficaram sensibilizados pelo drama por que passa esses  cooperados, por esta razão tornou-
se primordial esta providência. A Cooperativa não medirá esforços nesta hora, pois, no infortúnio é que o cooperado precisa 
de mais auxílio e proteção. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e 
mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros, 
Sílvia Helena Anselmo.

 
CERTIDÃO

CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extraída 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 26.
Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 2.008.

Movimento da secretaria
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ATA DA 239ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
04.01.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Felipe Gonçalves Lopes, 
Paulo Ribeiro Neves, Sérgio Luiz Leite, Evaldo Divino Antônio de Moraes, José Roberto Alves Marques, Cláudio Ma-
gela da Silva.  2- Verificação de fluxo de caixa. O presidente informou da necessidade de analisar o relatório de fluxo de caixa 
expedido pelo setor financeiro da entidade. Os conselheiros presentes constataram, a regularidade dos pagamentos e quitações 
dos compromissos, bem como, o recebimento das receitas, tudo de conformidade com o previsto. Após as devidas considerações, 
todos aprovaram a decisão e, doravante, esta prática será sempre adotada. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a 
reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do 
Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 25.01.2008. 
ORDEM DO DIA: : 1-Demissão de Cooperados (art. 8º); 1-Demissão de Cooperados (art. 8º). Walace Crespo da Silva, 
Antônio José Melo Moraes, Sérgio dos Santos Silva. 2-Eliminação de Cooperados(art. 9º, parag. 1º, letra c);   Valdemar 
Ferreira Rocha. 3- Outros assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas 
no período de 01/01/2008 a 25/01/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. 

ATA DA 240ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
01.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Maria Antonieta Vigorito 
Magalhães, Elias Riva, Werlis de Souza, Edneia Aparecida de Souza Leonardo Maia de Castro. 2-Outros assuntos de in-
teresse da sociedade. Verificou-se que não  havia  mais  assuntos  a serem tratados na  presente reunião.  Nada mais a ser tratado, 
o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de 
lida e aprovada, será  assinada  por mim,  secretário,  pelo  presidente  e  demais  conselheiros  que  assim o desejarem. Carlos 
José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 241ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
14.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Pedro Henrique Barbosa 
de Souza, 2- Verificação de fluxo de caixa. O presidente informou da necessidade de analisar o relatório de fluxo de caixa 
expedido pelo setor financeiro da entidade. Os conselheiros presentes constataram, a regularidade dos pagamentos e quitações 
dos compromissos, bem como, o recebimento das receitas, tudo de conformidade com o previsto. 

ATA DA 242ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
15.02.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Celso Candido de Oliveira,: 
2-Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. 
Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim 
o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 29.02.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Nilton Moreira Júnior, 2-Demissão de 
Cooperados (art. 8º); Anderson da Silva Miranda, Francisco Beltran Neto, Júlio César da Silva Júnior, 3- Outros assuntos 
de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 26/01/2008 a 29/02/2008, 
pagas ou reembolsadas pela Cooperativa b)- Liberação de verba para compra de remédios para o cooperado: Rodney Gomes 
Maia e João Medeiros de Almeida. Por solicitação de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada 
pelos conselheiros, verbas para serem usadas na compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de 
saúde do referido cooperado enfermo. c)- Liberação de verbas para gastos com mercado: O cooperado João Fernando Castro 
com problemas de saúde foi obrigado a gastar todos os seus rendimentos com remédios, causando-lhe um problema financeiro. 
Razão pela qual por sua solicitação o presidente autorizou a compra de produtos alimentícios para suprir o cooperado e sua 
família do básico para a sobrevivência daqueles. 

ATA DA 243ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
07.03.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Marcos Constantino dos 
Santos Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim 
o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 244ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
14.03.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Bruno de Souza Vieira, 
Wander Trindade Scaramelo, Rodrigo Luiz Caldeira Carrasco.

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 28.03.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. );: Rosalvo de Cássia Dornelas Ferrão; 
2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Marcel da Silva Fontes, Flávio Junio Ferreira, José Roberto Gouveia,; 3- Outros 
assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 03/03/2008 a 
28/03/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. b)- Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: 
Antônio Orlando Salvo, Rodney Gomes Maia, João Fernando Castro e João Medeiros de Almeida. Por solicitação de um co-
operado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verbas para serem usadas na compra de 
remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de saúde do referido cooperado enfermo.. c)- Movimentação da 
secretaria. O secretário usando a palavra informou os seguintes movimentos que houveram na secretaria: 

ATA DA 245ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA 
NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 04.04.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); Iranildo de Melo Lins 
Diego Alex Passos Rodrigues. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos 
e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros 
e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 246ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NA-
CIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
11.04.2008. ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. Sergio Carvalho de Oliveira, 
Anderson José dos Santos, Delcio Batista Ferreira Gleison Fialho da Silva, Verificou-se que não havia mais assuntos a serem 
tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e 
mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros 
e Sílvia Helena Anselmo.

ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL 
DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 18.04.2008. 
ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. Aloysio Manoel Cyrino Filho, 2- Outros 
assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 01/04/2008 a 
18/04/2008, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa. b)- Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: 
José Paulo de Moura e Antônio. Por solicitação de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos 
conselheiros, verbas para serem usadas na compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas de saúde do 
referido cooperado enfermo. Todos ficaram sensibilizados pelo drama por que passa esses  cooperados, por esta razão tornou-
se primordial esta providência. A Cooperativa não medirá esforços nesta hora, pois, no infortúnio é que o cooperado precisa 
de mais auxílio e proteção. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e 
mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e 
demais conselheiros que assim o desejarem. Carlos José Antonucci Júnior, José Lúcio do Nascimento, Alex Pereira Medeiros, 
Sílvia Helena Anselmo.

 
CERTIDÃO

CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extraída 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 26.
Visconde do Rio Branco, 18 de abril de 2.008.

Movimento da secretaria
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