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A notícia triste do falecimen-
to do nosso companheiro Rodolfo, 
deixou a todos sensibilizados, haja 
vista que Rodolfo, além de ter sido 
um funcionário exemplar, era um 
adepto fervoroso do sistema coop-
erativista...

Palavra do Presidente

A Cooperativa e os cooperados André Luiz Porto 
Martins, Geraldo Rodrigues Filho e Aloísio Antônio 
Pereira, prestam uma homenagem a cidade Teófilo 
Otoni - MG. 
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Todos contra a Gripe Suina
O Cooperado Antônio Paulo 

Teixeira, de Raposos - RJ, nos 
mandou um e-mail com dicas de 
como nos previnirmos contra o 
vírus H1N1. 

Vejam na página 09

Distribuição de Sobras
Conforme foi determinado na Assembléia Geral Or-

dinária do dia 27 de Março de 2009, foram distribuídas as 
sobras apuradas em balanço do exercício 2008 de acordo 
com a vontade daqueles cooperados que na Assembléia 
estiveram presentes e determinaram:

Veja a matéria completa na página 09.

Cooperado em Foco

O Cooperado Sérgio Augusto de Oliveira Portes, 
que reside em Juiz de Fora - MG, através do Ex-
presso Coopernac, faz uma homenagem ao seus 
clientes Anderson Masine Mota e Hérica Cristi-
na Magalhães Vilas Boas, da Pizzaria e Restau-
rante Pronto Pizza.
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Momento de Reflexão
O Cooperado 
Sandro Márcio 
Bonfim de Frei-
tas, de Caratin-
ga - MG, nos 
enviou  um belo 
texto para refle-
tirmos.
Veja na página 06

Entretenimento
Na sessão entretenimento, 

você da boas gargalhadas e fica 
por dentro de quem soprou veli-
nhas...
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Veja quem foram os cooperados admitidos 
em Junho e Julho de 2009
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Momento de Lazer

Como todos, os coo-
perados também tem seu 
tempo de lazer.

Veja o que eles fazem 
para relaxar e renovar as 
energias.
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Entrega dos Novos Equipamentos Palms, 
aos cooperados do Sul de Minas

Balanço Patrimonial
Movimento da Secretaria
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Saudade do Amigo Rodolfo

A Cooperativa junto com 
alguns cooperados, prestam 
uma homenagem ao nosso 
amigo Rodolfo.
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Reunião dos cooperados e funcionários da 
Coopernac e a representada Soma Alimentos
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Reunião dos cooperados e funcionários 
da Coopernac e a representada Jotaha
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A Cooperativa agradece...

Agradecemos os co-
operados que se desta-
cam pela receptivadade 
com os funcionários e 
diretores da Coopernac.
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Saudade do Amigo Rodolfo

Grande amigo você vai fazer muita falta.
Seu sorriso, suas brincadeiras, sua sinceridade, sua simpatia...
Pessoa boa, não tem palavras que possa descrever a pessoa maravilhosa que foi para nós. Foi pouco o tempo que passamos juntos, mas foi o tempo 

necessário para descobrir no seu sorriso, o seu caráter o quanto você foi especial, mas foi tempo sufi ciente para te tornar inesquecível, sufi ciente para te 
eternizar em nossas mentes...

Rodolfo, é com muita tristeza que deixo esse recado, pois perder essa pessoa maravilhosa, não é bom. Mas fi ca uma alegria em meu peito por saber que 
tive a oportunidade de ter te conhecido e fazer parte do teu grupo de amizades...

Foi um grande prazer conviver contigo, com certeza você será mais um anjo que nos ilumina...
Sentirei saudade grande amigo!!!

Rodolfi no Lucas Mendes Neto (Cooperado de Lajedão - BA)

O que dizer quando um amigo, já não está mais entre nós? 
Não há nada mais a dizer, pois ele não pode mais nos ouvir ou sentir, por isso que as vezes que o nosso colega e amigo, esteve 

presente entre nossas vidas pudemos desfrutar e demonstrar o nosso respeito e carinho por ele.
Ficamos realmente tristes pela fatalidade e ainda sentimos muito, por uma pessoa tão jovem e tão cheio de vida e sonhos.
Vamos lembrar com muito carinho desse nosso amigo.
Saudades eternas!

Maisnei Martins e Salviano Júnior Araújo Martins. (Cooperados de Ilheus - BA)

A fé é como uma bússola que direciona os navios incertos para o mar da serenidade. Neste momento de despedida, é a fé que nos fortalece, para a 
continuidade de nosso cotidiano, entregando a Deus os nossos passos e tendo a certeza da existência da vida eterna, na Casa do Pai.

“As pessoas boas não morrem, ficam encantadas”, disse Guimarães Rosa. É assim, encantado, que permanece nosso Rodolfo. Seus gestos e seu riso 
estão encantados e podem ser vistos em cada criança e em cada coração aberto, na nossa comunidade.

Sua despedida nos remete a complexa mistura de pranto e riso. Nosso pranto é de dor e de saudade mas, a lembrança mais forte que Rodolfo nos 
deixa é de riso, de alegria, de felicidade.

A alegria de Rodolfo sempre foi intensa em todos os momentos e ele soube deixar entre nós a marca de uma personalidade ímpar, inesquecível. Será 
lembrado por todos os cooperados e colegas de trabalho, porque soube ser amigo de todas as gerações, desde a crianças até o idosos; e a alegria de viver, 
foi sua maior lição deixada aqui na terra.

Como integrante da sociedade que o cercava,  Rodolfo foi exemplar. Ingressou e permaneceu atuante até os nossos dias, participando, de todas as 
ações, inclusive sociais.

Também em reuniões da Cooperativa, foi importante, notadamente, no sentido de expor  os seus pontos de vista, bem como no apoio das decisões 
emanadas pelos cooperados e conselho de administração da entidade.   

Rodolfo passou pela vida irradiando bondade para com seus semelhantes, honestidade e perseverança, sendo bom filho, excelente marido e um pai 
exemplar. Homem de grande envergadura moral, conseguiu contaminar os seus pares com toda essa gama de qualidades.   

Rodolfo, siga em paz, segura na mão de Deus! Seja acolhido pelo Menino Jesus e pela Mãe do Céu. Sua missão foi cumprida e sua lembrança está 
eternizada em nosso coração.

Vá com os anjos! 
Vá em paz!

Homenagem dos diretores e funcionários da Coopernac

necessário para descobrir no seu sorriso, o seu caráter o quanto você foi especial, mas foi tempo sufi ciente para te tornar inesquecível, sufi ciente para te 
eternizar em nossas mentes...

tive a oportunidade de ter te conhecido e fazer parte do teu grupo de amizades...

presente entre nossas vidas pudemos desfrutar e demonstrar o nosso respeito e carinho por ele.

Estou aqui para agradecer tudo o que essa pessoa fez por mim, sempre com pensamentos positivos, pronto a ajudar.
Desde o primeiro contato com ele, me lembro até hoje do curso de vendas feito pela Cooperativa, perto de Visconde, já criamos um elo mais do que 

um funcionário da Cooperativa e um cooperado, mas sim uma pessoa em que você podia confi ar, que estaria sempre pronto a te ajudar.
E foi assim cada vez mais presente em nossas reuniões, sempre ligando para saber se estar tudo bem, se precisamos de alguma coisa.
Até que um dia sentamos para conversar lhe disse que nao estava feliz, e foi de imediato, ele me disse: Sua vida vai mudar então, como sempre, fez o 

possível o impossível para que eu fosse transferido, sempre com penssamentos positivos, e depois disso sempre mantivemos contatos sempre me ajudando. 
Enquanto esteve entre nós, sempre aprendi muito com você Rodolfo! 
E hoje tento passar um pouco desta lição de vida que me passou.

Gilson do Carmo Soares Pereira (Cooperado de Campinas - SP)

Depoimento de alguns cooperados 

um funcionário da Cooperativa e um cooperado, mas sim uma pessoa em que você podia confi ar, que estaria sempre pronto a te ajudar.

possível o impossível para que eu fosse transferido, sempre com penssamentos positivos, e depois disso sempre mantivemos contatos sempre me ajudando. 
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Palavra do Presidente

A notícia triste do falecimento do nosso companheiro Rodolfo, deixou a todos sensibilizados, haja vista 
que Rodolfo, além de ter sido um funcionário exemplar, era um adepto fervoroso do sistema cooperativista.

Quantos cooperados que com ele conviveram foram agraciados com a sua companhia. 
Ele vivia para ajudar a todos.  
É uma perda incomparável. 
Jamais, por certo o esqueceremos, Rodolfo está, com certeza, em um lugar de paz e de alegria ao lado de 

Deus!
Companheiros, não devemos nos esquecer de quem nos faz o bem! 
Devemos perdoar aqueles que nos faz o mal!
Lembrem-se sempre disto quando da caminhada pela vida, nada é tão ruim que não se possa tirar proveito.
A nossa Cooperativa existe para atender a seus associados, para levá-los ao sucesso, para minimizar suas 

difi culdades. 
Ela não é perfeita, mas, é fundamental.

Estamos programando novos eventos para esse segundo semestre, visando, estreitar ainda mais as relações comuns. 
Voluntariamente, devemos participar dos projetos da Cooperativa, o nosso site, www.coopernac.com.br está a serviço de todos.
A comunicação é tão importante quanto um cliente novo em potencial.
Mesmo que seja para criticar ou para apontar erros, faça do site um meio para o atingimento desses objetivos.
A cada dia procuramos melhores condições para aprimorar o atendimento. 
O horizonte não tem um fi m, o importante é caminhar.
Não podemos nos abater pelos obstáculos, pois, por pior que eles sejam, podem ser ultrapassados. 
Vamos adiante, com erro ou sem erro, com ajuste ou desajuste, mas, procurando a perfeição. 
Um grande abraço, e que Deus onipotente continue nos dando força para viver, fé nos homens e o amor ao próximo!
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Comitiva Coopernac

O cooperado Rossine Vieira Benedito e a 
funcionária Lecimar Souza.

O Cooperado Luiz Carlos Gomes Cooperados presentes no evento

O cooperado Luiz Carlos Gomes e a funcionária 
Lecimar Souza.

O cooperado José Aurélio de Oliveira e a 
funcionária Lecimar Souza.

Cooperados presentes no evento Cooperados presentes no evento

Cooperados presentes no eventoCooperados presentes no eventoCooperados presentes no eventoCooperados presentes no evento

Cooperados presentes no eventoCooperados presentes no eventoCooperados presentes no evento

Cooperados presentes no evento Cooperados presentes no evento

A comitiva Coopernac composta por Lecimar Souza, Emiliane Purgato e Magno Silva, esteve presente em diversas regiões, reunida com 
os seus cooperados (as), abordando vários assuntos de interesse te todos.

Foram debatidos temas importantes envolvendo a instituição e a relação com as representadas, havendo debates e e troca de informações. 
É importante lembrar que, esta assembleia transcorreu de forma amigável e fraternal, ensejando em até sorteio de brindes.

A comitiva presente, agradece a presença de todos que compareceram. 

Comitiva Coopernac e seus cooperados (as) prestadores de serviços da representada 
Jotaha Distribuidora e Representação de Alimentos Aurora Ltda
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A funcionária Lecimar e o presidênte Mágno em 
reunião com os cooperados

Reunião dos cooperados O cooperados Alexandre, a funcionária Lecimar, os 
cooperados Jeferson, Délio e o presidente Mágno

O presidênte Mágno, o cooperado Mário Antô-
nio e a funcionária Emiliane

Os cooperados Gilberto, Elessandro, Gladsto-
ne, Mágno, Cristiano e a funcionária Lecimar

Os cooperados Gilson Dias e André das 
Chagas

O presidente Mágno, o cooperado Jéferson e a 
funcionária Emiliane

Os cooperados Eduardo e Leonardo Os cooperados André das Chagas, Anderson 
Assis e o presidente Mágno

O cooperado André Andrioli e o presidente 
Mágno

O cooperado George e o presidente Mágno

Reunião dos cooperados

O cooperado Teodorico  Torres Neto A funcionária Emiliane e os cooperados Teodo-
rico  e Francisco José

O presidente Magno, os cooperados André Andrioli, 
Tarcísio e Mário Antônio e a funcionária Lecimar

Cooperados em confraternização no almoço.

Reunião com o presidente Mágno Os cooperados  Mário Antônio  e Francisco José A funcionária Emiliane e os cooperados Jéfer-
son e Anderson

A funcionária Lecimar, o cooperado André 
Andrioli e o presidente Magno

Reunião com o presidente Mágno

O Cooperado Luciano de S. Pimenta e a 
cooperada Eliane.

O cooperado Tássio Henrique Os cooperados Sérgio Luiz e Luiz Martins O cooperados Sédres Valério Vaz Cooperados presentes na reunião

Cooperados presentes na reunião Cooperados presentes na reunião O cooperado Ricardo Ribeiro e a funcioná-
ria Lecimar Souza

O cooperado Luiz Emilio  e a funcionária 
Lecimar Souza

O Cooperado Fábio da Silva

Comitiva Coopernac e seus cooperados (as) prestadores de serviços da representada 
Soma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

Comitiva Coopernac e seus cooperados (as) prestadores de serviços da representada 
Rio Branco Alimentos S/A
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O cooperado Ramon Rezende A funcionária Lecimar Souza e o coopera-
do Sedres Valério

A funcionária Lecimar Souza e o coopera-
do Rodrigo Humberto

O cooperado Juliano Borges e a funcioná-
ria Emiliane

Os cooperados Jeovani e Márcio Martins

Cooperados presentes na reunião Os cooperados Gleison Henrique e  Fábio 
da Silva

A cooperada Eliane de S. Pimenta e a 
funcionária Lecimar Souza

O cooperado Celso Candido e a funcioná-
ria Emiliane

Os cooperados Adriano Leonardo e 
Ricardo Ribeiro

O cooperado Jeovani Elias e a funcionária 
Lecimar

O cooperado Fernando José da Silva O cooperado Regivaldo Balbino O cooperado Dênis Eduardo e a funcioná-
ria Emiliane

O cooperado Luiz Emílio

Cooperados admitidos em Junho e Julho de 2009

Os novos Cooperados Getro, Dimas, Ronaldo e 
Evandro ladeando a funcionária Emiliane 

A funcionária Emiliane e o novo cooperados Luiz 
Roberto Marinzeck Martins

A funcionária Raniela e o novo cooperado Wilke Os novos cooperados Ronan José e Jorge Arthur 
ladeando a funcionária Raniela

A funcionária Raniela e o novo cooperado 
Kleverson

Os novos cooperados(as) Sandra, Edilene e Telê-
maco ao lado da funcionária Emiliane

A funcionária Emiliane e o novo cooperado Maiko 
Ribeiro Dumont

A funcionária Emiliane e o novo cooperado Mauro 
Borges da Silva

A funcionária Emiliane e o novo cooperado Igor O novo cooperado Eli Matos Dias e a funcionária 
Emiliane

Os novos cooperados Douglas de Souza e Miguel 
Ângelo e a funcionária Emiliane no centro

O novo cooperados Célio Camilo  e a funcionária 
Raniela

O Funcionário Sinval e os novos cooperados Fla-
marion, José Francisco e José Ferrari

O novo cooperados Alexandre Campos Teixeira e a 
funcionária Emiliane

A funcionária Emiliane e o novo cooperados Antônio 
José dos Santos Júnior

A funcionária Raniela e o novo cooperado Anderson 
Santos de Oliveira

Os cooperados que ora são admitidos, indicados por outros companheiros  já experientes, devem entender que a Cooperativa é de propriedade dos seus próprios cooperados. 
Quando eles são admitidos, vêm na sede da Cooperativa, sendo-lhes ministrado na ocasião um treinamento, cujo conteúdo informa-lhes do funcionamento da entidade, dos seus deveres e obriga-

ções perante o estatuto social, sua designação para qual representada irá prestar seus serviços e por fim dão-lhes conhecimento do sistema cooperativista brasileiro onde a Cooperativa está inserida.
A atividade da Cooperativa é representação comercial por conta de terceiros. Neste contexto todos nós cooperados somos profissionais autônomos, devidamente registrados nos conselhos regionais 

de representação comercial, portanto, aptos em exercerem esta nobre atividade.
A Cooperativa, investe  na sua estrutura para garantir  a sustentabilidade de seus cooperados, protegendo-os contra os reveses da vida, tanto profissional quanto pessoal.
Benefícios são postos a disposição  dos cooperados que a cada ano podem perceber que são cada vez maiores.
A Cooperativa é constituída pelos seus cooperados e para eles é que é direcionado o seu fundamento e seu objetivo

Os novos cooperados Alexandre Zampaollo, Antô-
nio Zampaollo e no centro o funcionário Sinval 

O novo cooperado Regivaldo Balbino Os novos cooperados Alexandre da Silva Capute e
Onofre de Paiva, ladeando a funcionárias Emiliane
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Momento de Reflexão1. Nome: Sérgio Augusto de Oliveira Portes 
2. Onde nasceu: Juiz de Fora – MG
3. Data nascimento: 05 de janeiro de 1961
4. Estado Civil: Casado
5. Nome da Esposa (o): Catarina Fátima Caniato Sil-
va Portes
6. Tem filhos: Duas filhas maravilhosas.
7. Qual nome das filhas: Carolina Caniato Portes e 
Lívia Caniato Portes
8. Clube de futebol: Flamengo
9. Cantor preferido: Ozzy Osborne-internacional e 
Jorge Aragão-nacional  
10. Tipo de música preferida: Todos os estilos, de-
pende do momento, e do astral . . .
11. Prato preferido: Massas e feijoada

12. Atriz ou ator preferida: Marilia Pera
13.  Personalidade que admira: Atualmente, nenhuma em especial
14. Filme preferido: O preço de um resgate – com Mel Gibson
15. Hobby: Informática.
16. O que o levou a ser representante comercial? 
       Há vinte e três anos, quando comecei, era universitário e tinha como objetivo, nas horas vagas, ter um ga-
nho extra. Com o passar dos anos, o que eu pensava que seria temporário tornou-se o meu trabalho definitivo. 
Gosto do que faço. Quem sabe um dia consigo terminar a Faculdade . . . 
17. Livro de cabeceira: Nenhum
18. Por que optou por ser cooperado? 
      Não só a Empresa onde estou, mas uma grande parte das do ramo de vendas externas, não tem disponibili-
zado vagas de representantes como funcionários delas. Você tem a opção de ser um Representante Autônomo 
com empresa própria ou fazer parte de uma Cooperativa, se a empresa for conveniada a uma. Avaliadas as 
situações, optei por ser Cooperado.
29. Um pensamento:
      Nunca desista de seus sonhos! São eles, o alimento da nossa vida.

1. Nome:
2. Onde nasceu:
3. Data nascimento:
4. Estado Civil:
5. Nome da Esposa (o):
va Portes
6. Tem filhos:
7. Qual nome das filhas:
Lívia Caniato Portes
8. Clube de futebol:
9. Cantor preferido:
Jorge Aragão-nacional  
10. Tipo de música preferida:
pende do momento, e do astral . . .
11. Prato preferido:

Cantinho do Cliente
A Pizzaria e Restaurante PRONTO PIZZA , é uma empresa de grande nome no comércio da cidade de 
Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, pois, coloca em primeiro lugar o bom atendimento a seus fregueses, 
qualidade nos produtos e honestidade em seus preços. 
O Sr. Anderson e Sra. Hérica estão a frente dos negócios desde os idos de 2003. Eles são casados e tem 2 
filhas, sempre participante da vida da comunidade. Juntamente com seu estabelecimento, é o homenageado 
desta edição do EXPRESSO COOPERNAC. 

Qual é o endereço do estabelecimento? 
Rua Moraes e Castro, 848 – Bairro São Mateus – Juiz de Fora - MG
Qual ramo de atividade que explora? 
Pizzaria e Restaurante
Quanto tempo é estabelecido?
Seis anos
Nome dos sócios?
Anderson Masine Mota e Hérica Cristina Magalhães Vilas Boas
O que tem a dizer sobre o nosso cooperado Sérgio, que lhe atende? 
Uma boa pessoa. Mais que representante de um fornecedor, considero um grande amigo e parceiro
Os produtos distribuídos pela representada são de boa qualidade?
Com certeza
E o atendimento? 
Salvo os “acidentes de percurso” o atendimento é bom. Sempre que podem, são parceiros
Qual a maior dificuldade, que o comércio em geral atravessa? 
De uma maneira geral as vendas estão abaixo do que se precisa ou que deveriam estar e os custos para se 
manter um comércio tem se mantido ou elevado de algum tempo para cá. A mão de obra também é outro fator 
que preocupa.
O que o governo deveria fazer para melhorar a situação do comerciante no Brasil? 
Uma revisão na parte tributária seria importante. Sobra-se muito pouco para se investir e poder crescer. Cres-
cimento gera mais empregos, impostos, etc... 
Uma pessoa que admira? 
Minha esposa.

Agradecemos a participação do Sr. Anderson e Sra. Hérica, colocando esta sociedade a sua disposição e 
parabenizando-os pelo grande trabalho que prestam a frente de tão prestigioso estabelecimento.

Honestidade é uma questão de caráter. 
Este, por sua vez, é produto do meio em 
que se vive, pois é nele que o ser humano 
recebe infl uências positivas ou negativas, 

físicas, morais ou intelectuais. As mentali-
dades variam de indivíduo para indivíduo. 
Para alguns, o bem é atrativo; para outros, 
o mal é sedutor. Assim, pois, o meio ambi-
ente tem infl uência poderosa na formação 

do caráter.
Os bons princípios são de grande utilidade 
para o desenvolvimento do bom caráter. 
Eles auxiliam muito na prática de quali-

dades positivas, como a prática da honesti-
dade, da fi delidade e da honradez.

Temos que nos conscientizar, porém, de que 
não somos nós que vamos dizer às pes-

soas que temos um bom caráter. São elas 
que vão tirar essa conclusão. O caráter de 
uma pessoa se revela no seu dia-a-dia com 
outros indivíduos, no trabalho, na escola, 
na igreja e em outros ambientes. Em nosso 

dia-a-dia, nossas palavras, atos e com-
portamento são observados. Sem sentir, 
deixamos transparecer como reagimos 

diante de certas situações. E as pessoas 
que nos vêm e nos ouvem, nessas ocasiões, 
tiram conclusões negativas ou positivas a 

nosso respeito.
É interessante o fato de o nosso caráter 
se revelar não somente pela nossa reação 
às grandes tentações, como também pela 
maneira como reagimos diante das peque-
nas tentações. “Porque se vocês não forem 
honestos nas coisas pequenas, não serão 

nas grandes.”
Nunca enganes a ninguém. A vida é grande 
cobradora e exímia retribuidora. O que faças 

com os outros sempre retornará a ti.
À sementeira sucede a colheita. Segarás 
conforme hajas plantado.Quem engana, 

ilude, trai a si próprio se prejudica,
desrespeitando-se primeiro e fazendo jus 
depois aos efeitos da sua conduta repro-
chável. Sê honesto para contigo, e, como
conseqüência, para com o teu próximo 

Obrigado Sandro por nos compar-
tilhar essas sábias palavras.

C o o p e r a d o  e m  F o c o
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Homenagem a Teófilo Otoni
História da Cidade

Fundação: 7 de Setembro de 1853 (155 anos) 
Com as terras originalmente ligadas à antiga Comarca do 

Serro Frio e depois ao município de Minas Novas, a história do 
município liga-se à história de seu fundador, Theophilo Bene-
dicto Ottoni, que, após renunciar ao seu mandato de deputado, 
em 1849, iniciou a colonização do Vale do Mucuri, a partir de 
1852. Para marcar o encontro das duas grandes expedições que 
partiram em direções diversas, foi fundado, em 1853, o núcleo 
pioneiro, à margem do rio Todos os Santos, denominado Filadél-
fia, em homenagem à cidade homônima, considerada o berço da 
democracia nas Américas.

Comércio
Dispondo de um comércio diversificado e movimentado, Téo-

filo Otoni se destaca no setor de serviços. A cidade conta com 
lojas de vários segmentos, além de um centro comercial, o City 
Shopping. 

Teófilo Otoni é matriz de algumas empresas, como a Farmácia 
Indiana, a Papelaria Graffite, a loja Magda Magazin e a Ramos 
Transportes.

Teófilo-otonenses famosos
• Teófilo Benedito Ottoni, fundador da cidade  • Celso 

Ferreira da Cunha, professor, gramático, filósofo e ensaísta.      
• Pereira da Viola, cantor, violeiro e compositor • Carlos Lu-
cena, cantor, músico e compositor • Frederico Chaves Guedes, 

futebolista da Seleção Brasileira de 2006 • Pio de Castro Mota, político • Adalberto Pereira da Silva, Jogador de handebol  • Fahel, futebolista do Botafogo do 
Rio  •Antônio Gonzaga Almeida (Toninho Almeida), futebolista • Bruno Barros, futebolista, lateral esquerdo do América MG  • Kemil Said Kumaira, político                 
• Tristão Ferreira da Cunha, político, avô de Aécio Neves • Léo Áquilla (Jadson Mendes de Lima), drag queen • Lourenço Ottoni Porto, médico e professor de 
física • Fred, Jogador do Fluminense - RJ 

A Coopernac e os cooperados André Luiz Porto Martins, Geraldo Rodrigues Filho e Aloísio Antônio Pereira prestam essa homenagem a Teófilo Otoni.

Momentos de Lazer

O cooperado Gil-
son do Carmo 
Soares Pereira, de 
Campinas - SP. 
Aproveita seu 
tempo de folga 
para brilhar nas 
passarelas.
Os modelos pro-
fissionais que se 
cuidem... Além de ser um ótimo cooperado, Cleyton Oliveira 

Moraes, de Itabuna - BA,  aos finais de semana  arris-
ca  umas manobras radicais no mar. 
O cara tem estilo de surfista mesmo!

O cooperado Dou-
glas Batista Cunha, de 
Raul Soares - MG, e 
sua esposa Francisle-
ne Marçal Cunha, es-
tão muito felizes com 
o filhão Vítor Marçal 
Cunha.
Parabéns ao casal, o 
pequeno Vítor é lin-
do!

O cooperado Orlando Fer-
nandes de Lima, de Patos de 
Minas - MG, não esconde 
que é um paizão coruja.
Olhem a foto do papai com 
seus filhotes Tony Fernan-
des Mota (4 anos) e o mais 
novo herdeiro Tales Fer-
nandes Mota (2 meses).
Parabéns ao papai coruja e 
aos garotões.

Muito linda é a peque-
na Ana, filha do coo-
perado Rodney Gomes 
Maia e Gisele da Con-
ceição Santos Maia, 
que residem em Belo 
Horizonte - MG.
Rodney, se prepare 
pois com esses olhos 
azuis, pretendentes 
não irão faltar para 
Ana.

Veja o que alguns cooperados fazem para se distrair, sair da rotina, relaxar, renovar as energias, enfim... 
O que fazem no seu momento de folga.

A Coopernac agradece...
Em nossas viagens para reuniões com os Cooperados, estamos sempre contando com a receptividade e grande participação de todos, mas, alguns 

cooperados se destacam, e por isso vamos utilizar o Expresso Coopernac para agradecer a esses cooperados que com muita satisfação nos recepcio-
nam e nos auxílam da melhor forma nas reuniões.

O cooperado Teodorico  Torres Neto , da 
cidade Muriaé - MG.

O cooperado Fernando José da Silva, 
de São Sebastião do Paraíso - MG

O Cooperado Luiz Carlos Gomes, de 
Lajinha - MG
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Dicionário de Paulistês
Meu - nativo de “São Paulo” 
Mina - feminino de “meu” 
Shopis - Local onde os “meu” se encontram para compras e 

lazer, e também para substituir a falta da praia. 
Pastel - Acompanha o Chops... 
Us cara - Aglomerado de “meu” 
Bolacha - O mesmo que biscoito 
“Orra, Meu!” - Normalmente, as primeiras palavras dos 

“meu” ao nascer. 
“Num Tô Iintenteeeeiiiiinnnndo” - Expressão muito usada 

pelas “mina” para indicar que não entenderam nada.
“Ué!” - O mesmo que “Uai” para o mineiro 
Pizza - Alimento básico de todo sábado (sem catchup) 
Rodízio - Tem de vários tipos, até de carro. 
Curintia - Time de futebol, conhecido no resto do país como  

Corinthians 
Perua - Não é nenhuma mulher que se arruma toda para ir ao 

açougue com  o cachorrinho debaixo do braço. É apenas o veí-
culo que leva e traz os “meu” e as “mina”. 

Carta de Motorista - Não, não é nenhum bilhete apaixonado 
escrito à mão pelo motorista para sua mulher. É a “Carteira de 
habilitação” dos “meu” 

 Bengala - Não é apoio pra cego, é o pão francês de 200g

Dicionário de Carioquês
Aê: 1. Advérbio de lugar (“A parada está por aê). 
2. Vocativo genérico (“Aê, tu viu a parada?).
Bolado: Condição de incompreensão momentânea ou preocu-

pação em qualquer nível.
Bonde: 1. Ônibus. 2. Galera, turma.
Coé: Aglutinação de qual é (“Coé, sangue?”).
Filé: 1. Mulher muito atraente, com um shape invejável.
2. Fisioterapeuta do Romário e do Ronaldinho.
Fura-olho:Fala-se do indivíduo que, vive de impedir o suces-

so alheio.
Maluco: Cara; sujeito; indivíduo (“Eu não conheço aquele 

maluco”; Estava com uns malucos da faculdade”).
Mermão: Aglutinação de meu irmão (“Aí, mermão, que para-

da é essa?”)
Mó: Aglutinação de maior (“Ih, coé? Mó! otário. Aê!”).
Parada: Substantivo genérico (“Que parada é essa?”, “Esque-

ci aquela parada em casa”, “Preciso fazer uma parada”).
Popozuda: Fala-se da mulher que possui uma região glútea 

avantajada e/ou excessivamente acolchoada.
Sangue: Redução de sangue-bom; pessoa legal; gente boa; 

agradável; maneira.
Tu: Terceira pessoa do singular dos pronomes pessoais do caso 

reto (“Tu viu”,”Tu faz”, “Tu é”).

Dicionário Mineirêiis (uai)
Uai: O correspondente ao UÉ dos paulista: Uai é uai, uai!
Lidileiti - Litro de Leite
Mastumate - Massa de Tomate
Dendapia - Dentro da Pia
Kidicarne - Kilo de Carne
Iscodidenti - Esconva de dente
Denduforno - Dentro do Forno
Doidimais - Doido demais 
Tidiguerra - Ttiro de guerra
Sessetembro - Sete de setembro
Sapassado - Sábado passado
Óipcevê - Oolha para você ver
Tissdaí - Tira isso daí
Onquié - Onde é que é?
Oncotô - Onde é que eu estou?
Quainaora - Quase na hora
Istrudia - Outro dia
E a melhor de todas:
Prônóistãmuíno - Para onde nós estamos indo?

Dicionário bahianês
Bó pu regui, negão? - Vamos para a festa, amigo?
‘Aí cê me quebra, né bacana’ - Aí você me prejudica, não é 

meu amigo?
‘Aooonde!’ - Não mesmo!
‘Vô quexá aquela pirigueti’ - Vou paquerar aquela garota.
‘Vô cumê água’ - Vou beber (álcool)..
‘Se plante!’ - Fique na sua.
‘Shhh…Ai, mainhaaa’ - Até hoje não se sabe a tradução. 

Sabe-se apenas que nas músicas de pagode, o vocalista está ex-
citado com sua respectiva amante.

‘Oxe!’ - Todo baiano usa essa expressão para tudo, mas um 
forasteiro nunca acerta quando usa.

‘Ó paí ó’ - Olhe para aí, olhe! - 
‘Sai do chão!’ - Frase típica e predileta das bandas de axé. ‘ei, 

ó o auê aí ô’ - tida como unica frase universal a utilizar apenas 
vogais e ter sentido completo, signifi ca ‘parem de baderna.’

‘Bó batê o baba’ - Chamar os amigos para uma partida de 
futebol

‘Bó pro reggae’ - Chamar os amigos para a balada

Dicionário Capixabês
Capixaba não ESTOURA a bola; ele “POCA”
Capixaba não vê LARGATIXA; vê “TARUÍRA”
Capixaba não DESEMBARCA DO ÔNIBUS; “SALTA”
Capixaba não SE ESPANTA; fala “IÁ!”
Capixaba não liga o PISCA; “DÁ SETA”
Capixaba não para no SEMÁFORO; para no “SINAL”
Capixaba não usa ESPONJA; usa “BUCHA”
Capixaba não fala UM, DOIS, TRÊS E JÁ; fala “UM, DO, LÁ, 

SI, VA-MOS E JÁ”
Capixaba não MERGULHA no mar; “DÁ UMA CAÍDA”
Capixaba não acha SEM GRAÇA; acha “PALHA”
Capixaba não sente AGONIA; sente “GASTURA”
Capixaba não acha LEGAL; acha “MASSA”
Capixaba não se STRESSA; fi ca INJURIADU
Capixaba não acha sem AÇÚCAR; acha sem “DOCE”
Para o Capixaba, tudo que é GRANDE, tb é “CHAPOCA” ou 

“CEPA”

Dicionários de Goianês
Bão? - Goianês para ‘Tudo bem?’ Também é usada a forma 

bããããão?
Tá boa? - Goianês para ‘Tudo bem?’ usado para mulheres. 

Em outras regiões do Brasil seria interpretado de outra forma…
Bão mesmo? - É comum usar o ‘mesmo?’ depois de coisas 

como ‘e aí, tá bom/bão’, como se pedisse uma confi rmação de 
que a pessoa tá bem e não apenas fi ngindo que está bem.

Piqui - Pequi, fruto típico de Goiás, bastante usado na cu-
linária Goiana.

Mais - substituto goiano da conjunção ‘E’. Ex.: Eu mais fulano 
estamos no Goiás.

No Goiás - Em Goiás.
Na Goiânia - Em Goiânia.
Pit Dog - Uma espécie de fi lho bastardo de uma lanchonete 

com uma barraquinha de cachorro-quente. Apesar desse nome 
estranho, os sanduíches são muito bons!

Queijim - Rotatória.
Mandruvá - Mandorová.
Coró - mesmo que mandruvá.
Dar rata - Algo como cometer uma gafe. Ou seja, dar rata é o 

goianês para ‘fazer gumpice’  (dá rata não ow!!) 
Calçada - Pode signifi car: 1. Lugar para estacionar carros; 2. 

Local onde se colocam as mesas dos botecos e restaurantes. Note 
que não existe em Goiás calçada no sentido de lugar para pedestre, 
pois não sobra espaço para pedestres entre os carros e as mesas.

Dicionário de gírias...
Vejam as traduções das palavras mais utilizadas nos estados em que atuam os cooperados.

Alan Nogueira de Oliveira
Amos Lima
Anderson Carlos do Nascimento
Anderson da Silva Miranda
Antônio Marcos de Almeida Barroso
Aquilas Rodrigues Coutinho Neto
Aubert Clayton dos Santos
Bruno de Souza Vieira
Carlos Roberto Alves de Assis
Célio Camilo do Nascimento Júnior
Celso Cândido de Oliveira
Cleones José Pereira Diniz
Dimas da Rocha Borges
Edgar Kuster
Edson Ricardo Campanha Ferreira
Elson Tomaz Sangi
Francisco Antônio Ricardo Neto
Inácio Tavares Saraiva
José Aurélio de Oliveira
José Roberto Alves Marques
José Sebastião Honório da Silva
Luiz Henrique Azevedo Egger
Luiz Carlos de Jesus Lima
Manoel  José Moreira Santos Júnior
Maria da Gloria Soares
Mário Antônio Rodrigues dos Reis
Mário Rodrigues Bueno
Ramon Rezende Cobra
Renato Rodrigues de Paiva
Ricardo de Paiva Carvalho
Ricardo Mello Medeiros
Rogers Ferreira Gomes
Samuel Porto
Sérgio  Luiz de Lima Maciel
Sérgio Teodoro de Paula
Terezinha Cira Teixeira Gomes
Wellington Geraldo Perpetuo 

Adriano Leonardo dos Reis
Anderson Assis Mata
Antônio Luiz Felício
Antônio Paulo Teixeira
Carlos Alberto Vaz
Cleyton Oliveira Moraes
Denis Barbosa Mello Chaves
Edilene Almeida Tosta
Edivan Vieira Gomes
Elessandro Magalhães de Albuquerque
Felipe Souza Flores Mendonça
Getro Pereira Lima
Helvecio Antônio Ribeiro Maitan
Jalem José Santos Magalhães
Jeferson Soares Bento
João Bosco Coelho
João Salvador Castella
José Agostinho de Souza
José Augusto de Oliveira
José Ferrari
José Tiburcio Bastos Netto
Junia da Conceição Lima do Amaral
Leonardo Dias dos Santos
Leonardo Maragon de Freitas
Leonardo Rosa
Lourenço Porto Neto
Luciano dos Santos Silva
Luiz Alberto Rigo
Luiz Carlos Dornelas
Luiz Henrique Barbosa
Luiz Roberto Araújo da Silva
Márcio Dalcim Lemos
Michel Eduardo da Silva
Miguel Ângelo de Souza Bartolini
Paulo Ribeiro Neves
Paulo Roberto Ferreira Braz
Paulo Vinícius Rodrigues Salvio
Pedro Reis Mendes
Rafael Namorato Filho
Rodrigo Humberto
Rogean Mendonça de Oliveira
Rogério Teixeira da Cruz
Sandro Marcos Moraes
Sérgio Luiz Mozer Garcia
Silvana Alves de Carvalho
Silva Helena Anselmo
Thiago Delanne Nunes de Aguiar
Valmir Gomes Barreto
Wander Trindade Scaramelo
Weriton Cordeiro de Oliveira

Julho

Junho

Aos aniversariantes, 
desejamos muito sucesso, 
saúde e  fe l i c idade!! ! ! ! !
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CONSELHO FISCAL:
Efetivos: 

 Márcio Antônio Sodré
 José Antônio Ceribeli
 Ortiz Reis Júnior

Suplentes:
 Eder Braz Franco
 José Augusto de Oliveira 
 Márcio Antônio de Oliveira

FUNCIONÁRIOS

- Emiliane Purgato
Setor:  TIM - Pocket - Escriturário
E-mail: emiliane@coopernac.com.br
Tel: (32)9102-3272

- Graciana Costa
Setor: Financeiro
E-mail: graciana@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1904

- Helenice Ferreira
Setor: Financeiro / Imposto de Renda e 
INSS
E-mail: helenice@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1877

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

- Viviane Ap. de Freitas  
Setor: Recepção
E-mail: coopernac@coopernac.com.br
Tel: (32)9119-1715

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

- Elma Moreira
Setor: Cadastro
E-mail: cadastro@coopernac.com.br
Tel: (32) 9127-1192

- Sinval L. Lacerda
Setor: Agente de Negócios
E-mail: sinval.lacerda@uol.com.br
Tel: (11)8684-7234

Horário de Funcionamento:
Segunda-fera à Sexta feira

7:30 às 11:00 e 12:30 às 17:50 
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Expediente Coopernac

Distribuição de Sobras

A cooperativa cumpre com todas as obrigações fi scais. 
Quanto a seus associados, respeita as determinações oriundas das decisões das Assembléia Gerais, do seu estatuto social e da Lei 5.764 da data 16 de Dezembro de 1971. 
A cada ano vem conseguindo superávits em suas contas de resultado. 
O rateio das comissões são realizados dentro dos critérios pré estabelecidos pelos cooperados. 
Conforme foi determinado na Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de Março de 2009, foram distribuídas as sobras apuradas em balanço do exercício 2008 de acordo com a vontade 

daqueles cooperados que na Assembléia estiveram presentes e determinaram:
Conteúdo da decisão lavrada em ATA
“...foi aprovado em reunião do Conselho realizada em 30.01.2009. Visconde do Rio Branco, 30 de Janeiro de 2.009. Márcio Antônio Sodré da Silva, Magno Silva Ferreira, Adílio Antônio 

de Almeida; aprovaram os atos praticados pela  diretoria  atual. Após os debates, todos fi caram satisfeitos,  aprovando por unanimidade  a  Prestação  de  contas  de  2008,  o  Relatório de Gestão, 
o Balanço Patrimonial, os  Demonstrativos  das sobras,  o  Parecer do  Conselho Fiscal e  o Plano  de  Atividades  para o exercício de 2.008.   Continuando  passou-se  ao  item  seguinte,  qual  
seja:   2-  Destinação  das sobras apuradas  ou rateio das perdas decorrentes da insufi ciência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as 
parcelas para os fundos obrigatórios. Em tendo havido sobras, no montante líquido de R$41.391,83, conforme Balanço do exercício de 2008, a presidência propôs que a Assembléia determinasse 
qual seria o critério de distribuição das referidas sobras. O cooperado Alex Pereira Medeiros, tomando a palavra, sugeriu que as sobras deveriam ser distribuídas, considerando o período de as-
sociação dos cooperados. Pela proposta do cooperado, o valor a ser distribuído corresponderá e será apurado pela média encontrada de acordo com o período em que o cooperado foi admitido 
e integralizou suas quotas de capital. Porém, os cooperados que foram admitidos no segundo semestre de 2008 não terão direito a aludida distribuição das sobras, pois, eles não contribuíram 
substancialmente para sua obtenção. Será considerado ano, para efeito de cálculo, o cooperado que foi admitido no primeiro semestre de 2008. O cooperado, Gilberto Luiz Machado Bonisson, 
usando de muita sensibilidade, explicou aos presentes que esta forma encontrada para repartição destes valores, é mais justa porque prioriza de forma igualitária, o cooperado que permanece 
prestando seus serviços através da entidade, independentemente, do volume de seus rendimentos de comissões. Após análises e votações, os cooperados aprovaram a distribuição. Conhecido 
os valores, estes serão distribuídos para cada cooperado durante o ano. Posto em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes”.

Por tanto, a Cooperativa tem grata satisfação em dizer que vivendo em comunidade com seus cooperados, procura, auxiliá-los em todos os sentidos para que eles consigam o caminho 
do sucesso .

Previna-se contra a Gripe Suina

REPASSEM... !!!  É IMPORTANTE. A GRIPE CONTINUA AGINDO.
É sempre bom se prevenir...
 A pedido de um amigo de pesquisas no tempo do nosso saudoso e querido Corsini, do qual fui amigo (nos anos 70) e  dis-

cípulo no começo dos anos 80 em Imunologia e Genética (Unicamp), vou repassar a todos a maneira mais correta e saudável de 
enfrentar essa Infl uenza A (erroneamente chamada de gripe suína).

O melhor que você pode fazer é reforçar o seu sistema imunológico através de uma alimentação correta e saudável, no 
sentido de manipular sua imunidade, preparando suas células brancas do sangue (neutrófi los) e os linfócitos (células T) as 
células B e células matadoras naturais. Essas células B produzem anticorpos importantes que correm para destruir os invasores 
estranhos, como vírus, bactérias e células de tumores.

As células T controlam inúmeras atividades imunólogicas e produzem duas substâncias químicas chamadas Interferon e 
Interleucina, essenciais ao combate de infecções e de tumores.

Bem vamos ao que interessa, ou seja quais alimentos são importantes (estimulam a ação do sistema imunológico e poten-
cializam seu funcionamento).

Antes de mais nada, tome pelo menos um litro e meio de água por dia, pois os vírus vivem melhor em ambientes 
secos e manter suas vias aéreas úmidas desestimulam os vírus. Não a tome gelada, sempre preferindo água natural e 
de preferência água mineral de boa qualidade.

Não tome leite, principalmente se estiver resfriado ou com sinusite, pois produz muito muco e difi culta a cura.
Use e abuse do Iogurte natural, um excelente alimento do sistema imunológico.
Coloque bastante cebola na sua alimentação.
Use e abuse do alho que é excelente para o seu sistema imunológico.
Coloque na sua alimentação alimentos ricos em caroteno (cenoura, damasco seco, beterraba, batata doce cozida, espinafre 

cru, couve) e alimentos ricos em zinco (fígado de boi e semente de abóbora).
Faça uma dieta vegetariana (vegetais e frutas).
Coloque na sua alimentação salmão, bacalhau e sardinha, excelentes para o seu sistema imunológico.
O cogumelo Shiitake também é um excelente anti-viral, assim como o chá de gengibre que destrói o vírus da gripe.
Evite ao máximo alimentos ricos em gordura (deprimem o sistema imunológico), tais como carnes vermelhas e derivados.
Evite óleo de milho, de girassol ou de soja que são óleos vegetais poli-insaturados, alternativa, é o óleo de arroz.
Importante: Mantenha suas mãos sempre bem limpas e use fi o dental para limpar os dentes, antes da escovação.
Com esses cuidados acima e essa alimentação... os vírus nem chegarão perto de você.

Antônio Paulo, a Cooperativa agradece essas dicas em nome de todos os cooperados!

O Cooperado Antônio Paulo Teixeira, de Raposo - RJ, é um cooperado que está sempre atualizado com as notícias e que se preocupa com esta “gripe suina” H1N1 que 
está atingindo a todos nós.

Demonstrando seu espírito cooperativista, nos enviou um e-mail para que publicássemos no jornal e compartilhar com todos os cooperados,  com dicas importantes de 
como previnir a gripe.

Recebi de um amigo médico e 
repasso, pela relevância do assunto e 
premência de providências em relação à 
denominada “gripe suína” , já que o jabuti 
governamental não orienta a população 
quanto à prevenção para evitar o contagio.
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                     Nome                                                                                                  Saldo 
Atual
 
ATIVO                                                                                                               883.598,99
ATIVO CIRCULANTE                                                                                             807.006,96
DISPONIBILIDADES                                                                                             539.479,13
FUNDO FIXO                                                                    944,06
Fundo Fixo                                                                               944,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                       538.535,07
Banco do Brasil S.A.                                                                        40.461,57
Caixa Economica Federal                                                               (22,00)
Banco Bradesco S.A.                                                                                             290.755,75
Caixa Econ. Federal / Conta Poupança                                                         134.539,56
Banco Bradesco S.A./Conta Poupança                                                           58.801,29
Banco do Brasil S.A. / Conta Poupança                                                           13.998,90
DIREITOS DE CURTO PRAZO                                                                           267.527,83
CLIENTES                                                                                                               187.544,70
Ingressos de Repasse aos Coop. a Receber                                                         169.220,00
Adiantamento de Repasses a Cooperados                                                           18.324,70
CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS                                                           70.145,03 
Contas a Receber de Coop.-Palm-Tops                                                           70.145,03
RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER                                           9.838,10
Receita de Taxa de Administ. a Receber                                                             9.838,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                             76.592,03
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                           22.946,26
INVESTIMENTOS                                                                                                 1.956,25
Titulos de Capitalização                                                                               1.956,25
DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                             20.990,01
Depósitos Judiciais                                                                                               20.990,01
IMOBILIZADO                                                                                               53.645,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                           102.926,76
Máquinas e Equipamentos                                                                             22.313,06
Equipamentos de Informatica                                                                             80.613,70
MOVEIS E UTENSILIOS                                                                             21.159,92
Móveis e Utensilios                                                                                               21.159,92
SOFTWARES DE COMPUT. - LICENÇA DE USO                                           1.630,75
Softwares de Comput.- Licença de Uso                                                             1.630,75
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                          (72.071,66)
Depreciação de Moveis e Utensilios                                                            (6.852,32)
Depreciação de Maquinas e Equipamentos                                                             (6.469,24)
Depreciação de Equipamentos Informatica                                                          (57.491,49)
Amortização de Softwares de Computadores                                                            (1.258,61)
PASSIVO                                                                                                             (846.535,03)
PASSIVO CIRCULANTE                                                                         (502.988,24)
OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO                                                       (502.988,24)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                                         (123.855,01)
INSS a Pagar                                                                                               (3.596,30)
IRRF-PF - Autonomos a Pagar                                                                           (88.258,65)
FGTS a Pagar                                                                                                  (815,67)
Salários a Pagar                                                                                               (7.832,70)
Férias a Pagar                                                                                                (7.365,53)
13º Salários a Pagar                                                                                                (4.794,54)
INSS a Pagar S/ Provisão de Férias                                                            (3.225,77)
INSS a Pagar S/ Provisão de 13º Salário                                                            (1.332,81)
FGTS a Pagar S/ Provisão de Férias                                                               (832,17)
FGTS a Pagar S/ Provisão de 13º Salário                                                               (383,56)
INSS Autônomos a Pagar                                                                              (2.661,49)
IRRF - Funcionários a Pagar                                                                                 (114,93)
Rescisões Contratuais a Pagar                                                                              (2.640,89)
HONORÁRIOS DE DIRETORES A PAGAR                                                             (2.611,28)
Honorários de Diretores a Pagar                                                                              (2.611,28)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                                              (3.980,51)
PIS a Recolher                                                                                                   (624,76)
Cofins a Recolher                                                                                                (2.883,49)
IRRF-PJ a Recolher                                                                                                     (88,20)
ISSQN a Recolher                                                                                                   (384,06)
EMPRÉSTIMO A PAGAR                                                                            (75.060,23)
Emprestimo a Pagar                                                                                                (75.060,23)
ALUGUEIS A PAGAR                                                                                                (1.599,30)
Aluguel de Imóvel a Pagar                                                                                 (930,00)
Aluguel de Softwares a Pagar                                                                                 (669,30)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR                                                           (13.665,57)
Honorários Contábeis a Pagar                                                                            (13.665,57)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR                                                            (4.740,10)
Honorários Advocatícios a Pagar                                                                              (4.740,10)
ADIANT. DE REPASSES AOS COOP. A PAGAR                                          (1.635,33)
Adiant. de Repasses aos Coop. a Pagar                                                            (1.635,33)
REPASSE A PAGAR AOS COOPERADOS                                                          (137.863,34)
Repasse a Pagar aos Cooperados                                                        (137.863,34)
CARNÊS DE INSS DE COOPERADOS A PAGAR                                      (101.843,32)
Carnês de Inss de Cooperados a Pagar                                                        (101.843,32)
CONTA A PAGAR DE TERCEIROS                                                          (36.134,25)
Contas a Pagar de Cooperados                                                                             (35.878,50)
Pensão Judicial de Cooperados a Pagar                                                               (255,75)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                                              (1.082,75)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                             (1.082,75)
FINANCIAMENTOS                                                                                                (1.082,75)
Financiamentos Junto a Terceiros                                                                              (1.082,75)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                          (342.464,04)
CAPITAL                                                                                                              (342.464,04)
CAPITAL SOCIAL                                                                                            (102.676,94)
Capital Social                                                                                                (99.293,54)
Capital Social a Pagar                                                                                                 (3.383,40)
FUNDOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                                             (7.711,36)
Fundos de Assistência Técnica                                                                              (7.711,36)
FUNDOS DE RESERVA                                                                            (27.636,32)
Fundos de Reserva                                                                                              (27.636,32)
RESERVA ESPECIAL                                                                                            (159.483,24)
Reserva Especial                                                                                            (159.483,24)
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS                                                                            (44.956,18)
Sobras Líquidas no Exercício                                                                             (44.956,18)
DESPESAS/CUSTO                                                                                                580.744,03
CUSTOS OPERACIONAIS                                                                            580.534,76
CUSTO C/PESSOAL                                                                                              139.255,93
Salários                                                                                                                  68.326,04
13º Salário                                                                                                                     4.794,54
Férias                                                                                                                        823,87
Rescisoes Contratuais                                                                                3.310,79
FGTS                                                                                                                      6.226,81
INSS                                                                                                                   21.109,11
INSS Autonomos                                                                                                11.153,03
Carnês de INSS de Cooperados                                                                              23.511,74
COMISSOES SOBRE VENDAS                                                                              40.892,73
Comissoes Sobre Vendas                                                                              40.892,73
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                            31.596,78
Serviços Prestados P. Jurídica                                                                               18.658,70
Serviços Prestados P. Física                                                                              12.938,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                                             338.611,20
Aluguel Imóvel                                                                                                  7.100,00
Cópias e Autenticações                                                                                1.502,47
Brindes e Donativos                                                                                                  4.496,90
Conservação/Manut. Equip. e Instalações                                                               4.400,74
Correios                                                                                                                   17.430,90
Depreciação e Amortização                                                                                9.628,78
Viagens/Hospedagens                                                                               50.350,37
Lanches e Refeições                                                                                                     738,29
Descontos Concedidos                                                                                     14,09
Honorários Contábeis                                                                                                77.271,18
Material de Consumo                                                                                                   7.235,03
Despesas Gerais                                                                                                     764,56
Aluguel de Softwares                                                                                                  3.944,09
Jornais/Revistas/Boletins                                                                                2.110,00
Seguros Diversos                                                                                                44.905,87
Despesa com  Condomínio                                                                                   852,00
Festas e Eventos                                                                                                  3.211,35
Despesas com Exames Médicos                                                                                   154,00
Desp. com Assoc./Conselhos/Federações                                                              1.889,82
Honorários de Diretores                                                                              11.574,00
Desp. Compra de Bens de Nat. Permanente                                                                 114,00
Desp. com Asses./Consult./Auditoria                                                            22.681,01
Energia Elétrica                                                                                                  3.364,94
Telefone                                                                                                                     28.088,47
Honorários Advocatícios                                                                                34.788,34
DESPESAS TRIBUTARIAS                                                                                26.150,51
ISSQN                                                                                                                    1.159,87
PIS - Programa de Integração Social                                                              4.015,13
Cofins-Contrib. Financ. Seg. Social                                                              18.531,37
Imposto de Renda Ret. Fonte - P. Física                                                              2.155,05
Outras Taxas e Impostos                                                                                   289,09
DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                  4.027,61
Despesas Bancárias                                                                                                   2.195,90
IOF/IR-Fonte Sobre Aplic. Financeira                                                                1.831,71
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                                                   209,27
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                                                  209,27
JUROS, MULTAS E CORREÇÕES                                                                  209,27
Juros, Multas e Correções                                                                                   209,27
RECEITAS                                                                                                              (617.807,99)
RECEITAS OPERACIONAIS                                                                            (617.807,99)
RECEITAS OPERACIONAIS                                                                          (610.444,36)
RECEITA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                        (610.444,36)
Receita de Taxa de Administração                                                         (610.444,36)
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                (7.363,63)
RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                (7.363,63)
Receita de Aplicações Financeiras                                                             (7.363,63)

ATA DA 283ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 
02.218.486/0001-64, realizada em 05/06/2009. No dia cinco do mês de junho de 2009, às 14:30 horas, reuniu-se, em sua 283ª Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos 
Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, 
conforme assinaturas apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, 
pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 283ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, 
A SE REALIZAR em 05.06.2009. Edital de Convocação. Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS 
LTDA, CNPJ n.º 02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 283ª Reunião Extraordinária, a se realizar na sede social, na rua Governador Benedito Valadares, 
n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 05 de junho de 2.009, às 14:30 h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. 
Único, do 4º. ); 2-Tomada de decisão sobre cooperados suspeitos de envolvimento em roubo de carga; 3- Outros assuntos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio Branco, 22 de maio de 2.009. Magno Silva 
Ferreira - Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1- Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º:. Estavam sobre a mesa dos trabalhos várias propostas de admissão 
de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade, ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Regivaldo Balbino, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 
18/02/1976, portador da carteira de identidade nº. M-267074396/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 037.941.796-09, residente e domiciliado à rua Guido Borim Filho, nº. 415, bairro Pq Pinheiro, na cidade de Poços 
de caldas - MG, CEP: 37706-062; Gláucio da Silva Soares, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 11/12/1986, portador da carteira de identidade nº. M-14787952/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 
087.490.666-09, residente e domiciliado à rua Manoel Alves da Silva, bairro Triângulo Novo, na cidade de Ponte Nova - MG, CEP: 35430-126. Telemaco Pinheiro Neto, brasileiro, casado, representante comercial, 
nascido em 12/11/1967, portador da carteira de identidade nº. M-762764/SPTC, inscrito no CPF sob o nº 891.044.557-20, residente e domiciliado à rua Costa Pinheiro, nº. 92, bairro Centro, na cidade de Cachoeira de 
Itapemirim - ES, CEP: 29300-090; Edilene Almeida Tosta, brasileira, solteira, representante comercial, nascida em 10/06/1972, portador da carteira de identidade nº. M-215.981.741/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
164.195.468-00, residente e domiciliado à rua Alameda das Azaléias, nº. 697, bairro Varejo, na cidade de Itu - SP, CEP: 13308-640; Sandra Milena dos S. Camargo Gibim, brasileira, casada, representante comercial, 
nascida em 17/11/1979, portadora da carteira de identidade nº. M-291174462/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 214.049.548-99, residente e domiciliada à rua Mogi Guaçu, nº. 119, bairro Cidade Jardim, na cidade de 
Sorocaba - SP, CEP: 18055-380;  Continuando os trabalhos passou-se a discutir e votar o item seguinte, qual seja:  2-Tomada de decisão sobre cooperados suspeitos de envolvimento em roubo de carga; O presidente 
informou aos presentes que analisou a situação dos cooperados Henrique Cláudio Vaz Marques da Silva e Fernando Antônio Porto Silveira, conforme ficou definido em reunião ocorrida dia 08 de maio de 2009, 
cujo teor da discussão o presidente fez questão de relembrar: “que os cooperados Henrique Cláudio Vaz Marques da Silva e Fernando Antônio Porto Silveira fizeram contato com a Cooperativa relatando que foram 
envolvidos ingenuamente em um roubo de cargas de duas carretas ocorridos na cidade de Juatuba – MG, na altura do Km 372 da BR 262, no dia 10 de maio de 2009. A polícia civil deu o flagrante, abrindo inquérito 
de número 052/2009. O presidente, a principio, assustou-se, pois, a entidade jamais teve um cooperado suspeito deste tipo de problema. Porém, manteve-se solidário a seus pares, nesta difícil situação. Solicitou a eles 
que enviasse cópia de todo o inquérito para estudo e foi claro quanto o posicionamento da entidade. Se eles forem inocentes, terá todo o apoio que naturalmente merecem, mas, se restar culpa, então a Cooperativa 
não terá outra opção em desligá-los para o bem dos demais.”  O presidente relatou que os cooperados não podem ser considerados culpados pela suspeição de um delito cuja sentença ainda não foi definida. Porém, 
referidos cooperados cometeram uma falha que compromete todo fundamento que prega a cooperativa e seus cooperados. Eles confessaram que venderam produtos da representada que prestavam seus serviços 
oriundos e originados do aludido roubo. Alegaram que achavam que estavam lidando com a seguradora. Mas, eles em momento algum, comunicaram-se com a cooperativa sobre o fato. Colocaram em risco a saúde 
da população e o nome da representada e da própria cooperativa, haja vista que esses produtos estavam com seu prazo de validade vencido, sendo impróprio para o consumo. O presidente, até para preservar o bom 
nome dos demais cooperados achou por bem afastá-los em definitivo e, não oferecer-lhes outra representada. Ele vai aguardar o decurso de prazo estatutário para desligá-los da entidade. A proposta foi aprovada por 
unanimidade dos presentes. 5- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Alexandre 
Orlando de Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson.
ATA DA 284ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 
02.218.486/0001-64, realizada em 12/06/2009. No dia doze do mês de junho de 2009, às 14:00 horas, reuniu-se, em sua 284ª Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos 
Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, 
conforme assinaturas apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, 
pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 284ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, 
A SE REALIZAR em 12.06.2009. Edital de Convocação. Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS 
LTDA, CNPJ n.º 02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 284ª Reunião Extraordinária, a se realizar na sede social, na rua Governador Benedito Valadares, n.º 
25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 12 de junho de 2.009, às 14:00 h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, 
do 4º. ); 2- Outros assuntos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio Branco, 28 de maio de 2.009. Magno Silva Ferreira - Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1- Admissão 
de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º). Estavam sobre a mesa dos trabalhos várias propostas de admissão de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade, ficando 
assim admitidos os seguintes cooperados: Alacir Maria Ribeiro, brasileira, solteira, representante comercial, nascida em 12/02/1965, portadora da carteira de identidade nº. M-3421630/DETRAN/M, inscrita no CPF 
sob o nº 615.834.726-49, residente e domiciliado à rua Ana Nery, cs 01, bairro Centro, na cidade de Governador Valadares - MG, CEP: 35020-040; Rodrigo Carelli da Fonseca, brasileiro, solteiro, representante 
comercial, nascido em 10/05/1983, portador da carteira de identidade nº. M - 13.193.594-2/IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 101.181.337-80, residente e domiciliado à rua Silvério Rocha, nº. 647, bairro Centro, 
na cidade de Belford Roxo - RJ, CEP: 26130-210; Pablo Cazzola, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 17/09/1977, portador da carteira de identidade nº. M-30054954-7/SSP/SP, inscrito no CPF 
sob o nº 213.568.548-85, residente e domiciliado à rua Enrico Del Acqua, nº.318, bairro Centro, na cidade de São Roque - SP, CEP: 18130-460; Marcos Antônio Tristão Gusman, brasileiro, casado, representante 
comercial, nascido em 15/10/1968, portador da carteira de identidade nº. M-837.527/SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 005.370.587-45, residente e domiciliado à Rua Dez, nº.14, bairro Vila Nova, na cidade de Vila 
Velha - ES, CEP: 29105-100; Antônio José dos Santos Junior, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 09/12/1970, portador da carteira de identidade nº. M-5.174.030/SSP/MG, inscrito no CPF sob o 
nº 757.480.456-72, residente e domiciliado à Rua Barão de Guararema, nº.57, bairro São José, na cidade de Além Paraíba - MG, CEP: 36660-000; Continuando os trabalhos passou-se a discutir e votar o item seguinte, 
qual seja: 2- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a 
presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Alexandre Orlando de 
Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson.
ATA DA 285ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 
02.218.486/0001-64, realizada em 19/06/2009. No dia dezenove do mês de junho de 2009, às 14:00 horas, reuniu-se, em sua 285ª Reunião Extraordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos 
Representantes Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, 
conforme assinaturas apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, 
pedindo ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 285ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, 
A SE REALIZAR em 19.06.2009. Edital de Convocação. Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS 
LTDA, CNPJ n.º 02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 285ª Reunião Extraordinária, a se realizar na sede social, na rua Governador Benedito Valadares, n.º 
25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 19 de junho de 2.009, às 14:00 h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, 
do 4º. ); 2- Outros assuntos de interesse da sociedade.  Visconde do Rio Branco, 03 de junho de 2.009. Magno Silva Ferreira - Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e votar o item: 1- Admissão 
de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º). Estavam sobre a mesa dos trabalhos várias propostas de admissão de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade, ficando 
assim admitidos os seguintes cooperados: Dimas da Rocha Borges, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 12/07/1977, portador da carteira de identidade nº. M-8.852.112/SSP/MG, inscrito no CPF 
sob o nº 037.208.606-39, residente e domiciliado à rua Antônio Costa de Almeida, nº. 290, bairro Jardim Milenium, na cidade de Araguari - MG, CEP: 38447-381; Getro Pereira Lima, brasileiro, casado, representante 
comercial, nascido em 09/06/1985, portador da carteira de identidade nº. M-13.641.249/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 072.956.866-06, residente e domiciliado à rua Da Chácara, nº. 137, bairro Bela Vista, na 
cidade de Itabira - MG, CEP: 35900-600; Evandro José da Silva, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 05/08/1975, portador da carteira de identidade nº. M-8.439.781/SSP/MG, inscrito no CPF sob 
o nº 024.224.036-46, residente e domiciliado à rua Uberlândia, bairro Lagoa de Traz, na cidade de Piumhi - MG, CEP: 37925-000; Ronaldo de Melo Souza, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 
10/09/1958, portador da carteira de identidade nº. M-1.170.832/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 229.658.156-00, residente e domiciliado à rua Maestro Dele Andrade, nº. 120/Ap. 401, bairro Santa Efigênia, na 
cidade de Belo Horizonte - MG, CEP: 30260-210; José Francisco Yanez da Rocha, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 11/10/1956, portador da carteira de identidade nº. 8.702.471/SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 902.588.278-15, residente e domiciliado à rua Mal José Olinto de Carvalho, nº. 54/83, bairro Vila Belmiro, na cidade de Santos - SP, CEP: 11070-210; José Ferrari, brasileiro, casado, representante 
comercial, nascido em 23/06/1961, portador da carteira de identidade nº. 8.388.400.2/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 008.886.508-84, residente e domiciliado à rua Sergipe, nº. 120, bairro São Jorge, na cidade de 
Santo André - SP, CEP: 09111-430; Continuando os trabalhos passou-se a discutir e votar o item seguinte, qual seja: 2- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem 
tratados na presente reunião. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por 
mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Alexandre Orlando de Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz Machado Bonisson.
ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-
64, realizada em 26.06.2009. No dia vinte e seis do mês de junho de 2009, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 117ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes Co-
merciais 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 assi-
naturas apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, pedindo ao 
Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 117ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA CNPJ nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR em 
26.06.2009. Edital de Convocação. Ficam os senhores Membros do Conselho de Administração da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA, CNPJ n.º 
02.218.486/0001-64, CONVOCADOS nos termos do artigo 29, I, c/ art. 31, e dos Estatutos, para a 117ª 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 junho  de 2.009, às 17:00 h., para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º. ); 
2-Demissão de Cooperados (art. 8º);3- Outros assuntos de interesse da sociedade.Visconde do Rio Branco, 10 de junho de 2.009. Magno Silva Ferreira – Presidente. Dando início aos trabalhos passou-se a discutir e 
votar o item: 1-Admissão de novos Cooperados (art. 3º e Parág. Único, do 4º.). Estavam sobre a mesa dos trabalhos duas proposta de admissões de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas 
por unanimidade, ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Vinicius Eduardo Esperandio, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 10/08/1980, portador da carteira de identidade nº 
M-28468411/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 291.753.098-74, residente e domiciliado à rua Brasília de Minas, s/n, bairro Guaianeses, na cidade de São Paulo - SP, CEP: 28421-100. votação foram aprovadas por 
unanimidade, ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Antônio Zampaolo Puchinele, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 09/10/1963, portador da carteira de identidade nº M-146.883.652/
SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 046.945.338-94, residente e domiciliado à rua José Joaquim, nº. 179, bairro Bela Vista, na cidade de Tiete - SP, CEP: 18530-000. 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Estavam sobre 
a mesa dos trabalhos, vários pedidos de demissões de cooperados, que alegavam motivos de ordem particular e que não poderiam ser negadas por este conselho. Postas em votação foram aprovadas por unanimidade, 
ficando assim demitidos os seguintes cooperados: Júlio Flávio Campos Motta, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 03/02/1967, portador da carteira de identidade nº M-3.924.095, inscrito no CPF 
sob o nº 597.092.196-34, residente e domiciliado na R: Prefeito Analio Moreira, nº 82, Bairro: Centro, na cidade de Lima Duarte- MG; Bernardino de Araújo Neves Júnior, brasileiro, solteiro, representante comercial, 
nascido em 24/05/1961, portador da carteira de identidade nº M-062173224/IFP, inscrito no CPF sob o nº 485.131.217-20, residente e domiciliado na rua Fontoura Chaves, n.º 83, CS 30, bairro Água Santa, na cida-
de do Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20440-590; Aloysio Manoel Cyrino Filho, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 24/01/1961, portador da carteira de identidade nº M-1107905/SSP/MG, inscrito no 
CPF sob o nº 247.783.036-87, residente e domiciliado na Rua BR Retiro, nº415 Apto 401, bairro Bonfim, na cidade de Juiz de Fora - MG, CEP 27321-500; José Lage Fernandes, brasileiro, casado, representante 
comercial, nascido em 29/01/1967, portador da carteira de identidade nº M-3931989/SSP/MG inscrito no CPF sob o nº 576.387.306-82, residente e domiciliado à Rua Rio Amazonas, n.º435, bairro Ferroviário, na 
cidade de Ipatinga – MG, CEP: 35.160-000; ; Eneas Berto de Pinho, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 14/09/1966, portador da carteira de identidade nº M-3810013/SSPMG, inscrito no CPF 
sob o nº 573.807.166-20, residente e domiciliado na Rua Guarani, nº 139, Bairro: Caladinho Cima, na cidade de Coronel Fabriciano-MG; Sergio Carvalho de Oliveira, brasileiro, casado, representante comercial, 
nascido em 06/09/1962, portador da carteira de identidade nº M-06291765-3/IFP/RJ inscrito no CPF sob o nº 753.469.317-91, residente e domiciliado à Rua Jofre Maia, n.º39, bairro Horto, na cidade de Campos dos 
Goytacases – RJ, CEP: 28015-390; Márcio Augusto Rodrigues Pires, brasileiro, separado, representante comercial, nascido em 20/11/1968, portador da carteira de identidade nº M-903634/SSP/DF inscrito no CPF 
sob o nº 473.191.781-68 residente e domiciliado à rua Serra do Caiapo, QD. 13, LT. 15, bairro Sonho Verde,  na cidade de Goiania – GO, CEP: 74730-520; Ronaldo Ramalho Pequeno, brasileiro, casado, represen-
tante comercial, nascido em 25/10/1958, portador da carteira de identidade nº M-051750412/IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 544.200.407-34, residente e domiciliado na rua Honório, n.º 331, bairro Todos os Santos, 
na cidade do Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20771-400; Antônio Carlos Ghimbuth, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 17/07/1956, portador da carteira de identidade nº M-37139609/SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 876.447.548-49 residente e domiciliado à Av. Pasteur, n.º520 Apt.204, bairro Vila Nova Savoia ,  na cidade de São Paulo – SP, CEP: 03531-000; Willian Gomes Vieira, brasileiro, solteiro, represen-
tante comercial, nascido em 15/03/1985, portador da carteira de identidade nº M-13055940/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 070.900.226-25, residente e domiciliado na Avenida Dr. José Neves, n.º 879, bairro 
Jardim América, na cidade de Rio Pomba-MG, CEP: 36180-000;  Flávio do Nascimento Leite, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 29/03/2003, portador da carteira de identidade n.º 28694305-0, 
inscrito no CPF sob o n.º 297.596.798-99, residente e domiciliado na Rua Robson Correa, nº. 25, Bairro Paecará, na cidade de Guaruja-SP; José Kleristhon Duarte Nodari, brasileiro, solteiro, representante comercial, 
nascido em 31/08/1982, portador da carteira de identidade nº 1648481/SSP-ES, inscrita no CPF sob o nº 097.595.797-07, residente e domiciliado à rua Antônio Régio dos Santos,347 apt. 402, bairro Itapoã, na cidade 
de Vila Velha -ES, CEP: 29.101-695; Daniel Gonçalves Pereira, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 29/04/1981, portador da carteira de identidade nº M- 7.110.293, inscrito no CPF sob o nº 
045.281.026-41, residente e domiciliado na Rua Ângelo Sperandio, nº 1248, Bairro: Mangueira Rural, na cidade de Ubá – MG; Fábio Leandro Ferreira de Almeida, brasileiro, solteiro, representante comercial, por-
tador da carteira de identidade nº M-9.251.093, inscrito no CPF sob o nº 013.005.246-93, residente e domiciliado na Rua Walquírio Seixas Faria, nº 337, cx. 01, Bairro:Esplanada, na cidade de Juiz de Fora – MG; 
Renato Francisco Mor Lopes, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 17/02/1963, portador da carteira de identidade nº M-057793580/IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 464.646.546-91, residente e 
domiciliado na rua Manoel Duarte, nº449, Bl-B, Aptº 104, bairro Centro, na cidade de Três Rios - RJ, CEP 25804-020; Anderson Machado Duilio , brasileiro, casado, representante comercial, nascido em19/10/1973, 
portador da carteira de identidade nº M-09509082-5/IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 016.572.137-57, residente e domiciliado à rua Lopo Diniz, n°. 362, bairro Vicente Carvalho, na cidade de Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 21371-080; José Vicente da Silva, brasileiro, separado judicialmente, representante comercial, nascido em 27/11/1953, portador da carteira de identidade nº M-252922/SPTC/GO, inscrito no CPF sob o nº 
642.066.708-97, residente e domiciliado à  rua 8-D,QD.167 LT.01Cs.01, bairro Garavelo, na cidade de Aparecida de Goiania – GO, CEP: 74930-160; Marcos Antonio de Castro, brasileiro, solteiro, representante 
comercial, nascido em 24/04/1968, portador da carteira de identidade nº M-1833284/SPTC, inscrito no CPF sob o nº 440.617.811-20, residente e domiciliado à Av. São Carlos,Qd.30-A LT.119,Cs.06 bairro Planalto, 
na cidade de Goiania-GO, CEP: 74330-020; Erivaldo Jose de Oliveira, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido em 22/11/1977, portador da carteira de identidade nºM-5248105/SPTC, inscrito no CPF 
sob o nº 043.360.676-27, residente e domiciliado à rua Omiri Qd.206 LTB s/n cs.03,  bairro PQ Amazonia, na cidade de Goiania - GO, CEP: 74835-590; Natalya de Carvalho Monteiro, brasileira,solteira, represen-
tante comercial, nascido em 04/07/1985, portador da carteira de identidade nº M-435865-9SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 001.267.661-69, residente e domiciliado à Rua 10,nº 930, bairro Santa  Oeste, na cidade 
de Goiania– GO CEP:74320-020; José Martins Borges, brasileiro,casado, representante comercial, nascido em 17/02/1959, portador da carteira de identidade nºM-777063/SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 
194.778.481-15, residente e domiciliado à Rua 25,nº 646, bairro Ferreira Costa, na cidade de Itumbiara – GO; Marcus Vinicius Gama Lyra, brasileiro,casado, representante comercial, nascido em 16/08/1960, portador 
da carteira de identidade nº M-955356/SPTC/GO, inscrito no CPF sob o nº 147.478.041-53, residente e domiciliado à Avenida Tocantins, Esq.C, rua13,nº 251 Ap.301, bairro Centro, na cidade de Goiania – GO 
CEP:74015-005; Janete Espírito Santo, brasileira, solteira, representante comercial, nascida em 28/07/1972, portadora da carteira de identidade nº M-3150758/GPC/GO, inscrita no CPF sob o nº 597.978.511-68, re-
sidente e domiciliada à rua 09, Quadra 26 Lote 14, bairro Vila Redenção, na cidade de Trindade – GO, CEP: 75380-000; Ronaldo de Castro Goulart, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 13/08/1981, 
portador da carteira de identidade nº M-3681724/SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 902.595.301-82, residente e domiciliado à rua 107, Quadra 52 Lote 04, bairro Jardim Tropical, na cidade de Aparecida de Goiânia 
– GO, CEP: 74946-100;  Jafet Xavier das Chagas, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 09/05/1962, portador da carteira de identidade nº M-1265588-7/SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 
269.531.451-53, residente e domiciliado à rua 02,Qd.27,Lote15, n°. 162, bairro Vila Menezes, na cidade de Rio Verde- GO, CEP: 75902-014;   . 3- Outros assuntos de interesse da sociedade. a) O Presidente informou 
as despesas com viagens ocorridas no período de 01/06/2009 a 30/06/2009, pagas ou reembolsadas pela Cooperativa, assim demonstradas: Dia 01/06/2009, cheque n.º 12.861, foi pago a quantia de R$ 963,97 para 
viagens a Cidades e Bairros Diversos - SP, conforme relatório de viagem; Dia 02/06/2009, cheque n.º 12.883, foi pago a quantia de R$ 419,44 para viagens a Ouro Preto e Dom Silvério - MG, conforme relatório de 
viagem; Dia 03/06/2009, cheque n.º 12.884, foi pago a quantia de R$ 250,00 para viagens a Manhuaçu a Belo Horizonte - MG, conforme relatório de viagem; Dia 08/06/2009, cheque n.º 12.895, foi pago a quantia 
de R$ 951,18 para viagens a Belo Horizonte e Região - MG, conforme relatório de viagem; Dia 08/06/2009, cheque n.º 12.865, foi pago a quantia de R$ 1.029,45 para viagens a Cidades e Bairros diversos - SP, 
conforme relatório de viagem; Dia 15/06/2009, cheque n.º 12.868, foi pago a quantia de R$ 1.557,38 para viagens a Cidades e Bairros Diversos – SP, conforme relatório de viagem; Dia 19/06/2009, cheque n.º 12.929, 
foi pago a quantia de R$ 1.485,76 para viagens a Pouso Alegre, Juiz de Fora e Belo Horizonte - MG, conforme relatório de viagem; Dia 22/06/2009, cheque n.º 12.930, foi pago a quantia de R$ 216,01 para viagens 
a Barbacena - MG, conforme relatório de viagem; Dia 22/06/2009, cheque n.º 13.021, foi pago a quantia de R$ 959,83 para viagens a Cidades e Bairros diversos - SP, conforme relatório de viagem; Dia 25/06/2009, 
cheque n.º 12.935, foi pago a quantia de R$ 90,49 para viagens a Astolfo Dutra - MG, conforme relatório de viagem; Dia 29/06/2009, cheque n.º 13.024, foi pago a quantia de R$ 683,36 para viagens a Cidades e 
Bairros Diversos - SP, conforme relatório de viagem; b) Liberação de verba para compra de remédios para os cooperados: Izaque de Freitas Silveira, João Medeiros de Almeida e Rodney Gomes Maia. Por solicitação 
de um cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verba no valor de R$ 3.975,76 para ser usada na compra de remédios, cujo sentido é o de aplacar e minimizar problemas 
de saúde do referido cooperado enfermo. Todos ficaram sensibilizados pelo drama por que passa esses cooperados, por esta razão tornou-se primordial esta providência. A Cooperativa não medirá esforços nesta hora, 
pois, no infortúnio é que o cooperado precisa de mais auxílio e proteção. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente, encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e mandando que se lavrasse a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais conselheiros que assim o desejarem. Alexandre Orlando de Oliveira, Magno Silva Ferreira, Alex Pereira Medeiros e Gilberto Luiz 
Machado Bonisson. 

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 Comer-
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ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA.CNPJ  nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 10.07.2009. Aos dez dias do mês de julho de 2009, às 17:00 h., reuniram-se, em sua 105ª Reunião Ordinária, os membros do Conselho Fiscal, da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos 
Ltda., em sua sede, na rua Governador Benedito Valadares, 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Estando presentes a totalidade de seus membros, conforme assinaturas no livro de presença 
do conselho fiscal, o Sr. Presidente Márcio Antônio Sodré da Silva, declarou aberta a reunião ordinária, convocando o secretário, José Antônio Ceribeli. Iniciando aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou do secretário 
que desse conhecimento aos membros conselheiros dos assuntos a serem tratados na reunião, conforme Edital de convocação, feito pessoalmente a cada membro, assim descrito: CONVOCAÇÃO PARA A 105ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR EM 
10.07.2009. Ficam os senhores Membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CONVOCADOS para a 105ª Reunião Ordinária, 
a se realizar em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, 25, Aptº 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, no dia 10 de julho de 2.009, às 17:00 h., para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1- Conferição de saldo de caixa (art. 37, “a” ); 2- Conferência dos Extratos bancários ( art. 37, “b”); 3- Examinar os montantes das despesas e inversões realizadas se estão de acordo com os planos 
e decisões do Conselho de Administração ( art. 37, “ c ”); 4- Verificar se as operações e serviços realizados correspondem em volume, qualidade e valor das previsões feitas e as conveniências econômico-financeiras 
da Cooperativa ( art. 37, “d “); 5- Certificar se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição ( art. 37, “e “); 6- Averiguar se existem reclamações dos 
cooperados quanto aos serviços prestados ( art. 37, “f “); 7- Inteirar-se se o recebimento dos créditos estão sendo feitos com regularidade se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade ( art. 37 “g 
“); 8- Averiguar se há problemas com empregados ( art. 37, “h”); 9- Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem assim, quanto aos órgãos de 
cooperativismo ( art. 37 “ i ”); 10- Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros são corretos, bem como, se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância de regras próprias ( art. 37 
“j “); 11- Estudar os balancetes e outros demonstrativos mensais. ( art. 37 “l “); 12- Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões de seu trabalho, denunciando a este, à Assembléia Geral ou às 
autoridades competentes, as irregularidades constatadas ou não e convocar a Assembléia Geral, se ocorrer motivos para tal ( art. 37 “m “ ). Visconde do Rio Branco, 25 de junho de 2.009. Márcio Antônio Sodré da 
Silva -Presidente do conselho fiscal. Terminada a leitura do edital, o Sr. presidente, colocou em discussão e votação, item por item da Ordem do Dia: 1- Conferição de saldo de caixa (art. 37, “a” ); Foram conferidos 
os saldos de caixa, constatando regularidade em tudo. 2- Conferência dos Extratos bancários (art. 37, “b”); Postos à disposição deste Conselho, os extratos bancários do período de 01.06.2009 a 30.06.2009, sendo feita 
uma cuidadosa verificação e tudo estava dentro da normalidade. 3- Examinar os montantes das despesas e inversões realizadas se estão de acordo com os planos e decisões do Conselho de Administração (art. 37, “ 
c ”); o Conselho examinou cuidadosamente o montante das despesas e inversões realizadas e estão todas de acordo com a previsão de receitas e despesas, previstas pelo Conselho de Administração. 4- Verificar se as 
operações e serviços realizados correspondem em volume, qualidade e valor das previsões feitas e as conveniências econômico - financeiras da Cooperativa (art. 37, “d “); As operações e serviços realizados no período 
de 01.06.2009 a 30.06.2009, correspondem em seu volume, qualidade e obedeceram as previsões feitas, dentro das conveniências econômico- financeiras da instituição. 5- Certificar se o Conselho de Administração 
vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição (art. 37, “e “); Examinados os livros, verifica-se que o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente, estando o conselho 
funcionando com quatro de seus membros. 6- Averiguar se existem reclamações dos cooperados quanto aos serviços prestados ( art. 37, “f “); Não chegou ao conhecimento deste Conselho nenhuma reclamação de 
cooperados relativamente à qualidade dos serviços prestados. 7- Inteirar-se se o recebimento dos créditos estão sendo feitos com regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com pontualidade ( art. 37 “g 
“); O Conselho de Administração não tem descuidado do recebimento dos créditos, bem como, atendido com acuidade compromissos sociais, com rigor e pontualidade. 8- Averiguar se há problemas com empregados 
(art. 37, “h”); Não há nenhum problema com relação aos empregados da empresa. 9- Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem assim, quanto 
aos órgãos de cooperativismo (art. 37 “ i ”); O Conselho não encontrou nos registros da instituição nenhuma exigência ou deveres a serem cumpridos junto à autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, nem, 
também, com órgãos de cooperativismo. 10- Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros são corretos, bem como, se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância de regras próprias 
(art. 37 “j “); O controle dos estoques de materiais, equipamentos e outros e os inventários periódicos vêm sendo feitos com rigorosa observância das regras que regulam as matérias. 11- Estudar os balancetes e outros 
demonstrativos mensais. (art. 37 “l “); Foi feita criteriosa análise nos balancetes e demonstrativos mensais do período de 01.06.2009 a 30.06.2009, estando todos de acordo com os princípios  gerais de contabilidade, 
emanados na legislação específica. Por fim, passou-se ao item 12- Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões de seu trabalho, denunciando a este, à Assembléia Geral ou às autoridades compe-
tentes, as irregularidades constatadas ou não e convocar a Assembléia Geral, se ocorrer motivos para tal (art. 37 “m ” ); Na conclusão dos trabalhos do Conselho, não se constatou nenhuma irregularidade que merecesse 
a comunicação ao Conselho e à Assembléia Geral Ordinária. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em votação, todas as matérias anunciadas acima, tendo todas recebidas aprovação por unanimidade. 
Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada por mim, secretário, pelo Presidente 
e demais membros deste Conselho que assim o desejarem. Márcio Antônio Sodré da Silva, José Antônio Ceribeli, Ortiz Reis Júnior.
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CERTIFICO, sob a responsabilidade do cargo, que esta cópia foi extraída do livro de folhas soltas de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Cooperativa Nacional dos Representantes Comerciais Autônomos 

Ltda. constante de fls 92v. à 93.
Visconde do Rio Branco, 10 de julho de 2009

- José Antônio  Ceribeli -
-Secretário-

COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA

CNPJ : 02.218.486/0001-64
NIRE : 31400021990 Data: 29/09/1997

R GOV. BENEDITO VALADARES 25 APTO 301-CENTRO
Visconde Rio Branco/MG

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/06/2009
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