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Palavra do Presidente
Neste editorial, fiz questão de colher na internet, vários textos que sintetizam o valor que a sociedade 

deve tributar ao Representante Comercial Autônomo.
Como presidente da Coopernac, me junto ao coro destas homenagem, pois, sou também um batalha-

dor, porque na nossa atividade, tudo depende somente de nós.
Estava pensando como é árdua a vida de um Representante Comercial e percebi que, o trabalho do 

Representante Comercial é ligado “diretamente” com todos nós – esteja você ciente ou não. 
Por quê? Bom, basta refletir: 
Pense em algo que você possui em casa ou escritório, por exemplo. Pensou? Então, muito 

provavelmente(99,9%) isso chegou até você através da ação direta de um Representante Comercial (ali-
mentos, roupas, móveis, automóveis, eletrodomésticos, bicicletas, perfume, material de escritório, etc).

Não restam dúvidas de que o papel do Representante Comercial para o desenvolvimento de um País é 
importantíssimo e vital, ainda mais em tempos de crise como a que estamos enfrentando.

Parabéns, Representante Comercial.
No dia 01 de outubro foi comemorado o dia Panamericano do Representante Comercial. Portanto, 

quero não somente nesta data, mas em todos os dias, parabenizá-lo por existir e tornar possível que 
tenhamos, direta ou indiretamente, acesso a produtos e serviços que, sem a sua intervenção seria impos-

sível de se concretizar.
A profissão de Representante Comercial é louvável. 
Aquele que resolve empreender nesta profissão é uma pessoa admirável, pois, vender não é apenas vender, é um processo que envolve emoção, 

técnica, relacionamento, confiança e persistência. 
Enfim, competências difíceis de aprender e manter, mas o Representante Comercial consegue.
Posso resumir essa mensagem da seguinte forma: Companheiros Representantes Comerciais Autônomos, PARABÉNS POR SEU TRABALHO E 

PELO SEU DIA. VOCÊS SÃO MUITO IMPORTANTES PARA NÓS E PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.
Vale lembrar que não somos “apenas vendedores”, somos parceiros de negócios. 
Estaremos sempre caminhando lado-a-lado com o cliente para ajudá-lo a prosperar e crescer a cada dia mais.
Que Jesus, dê força, tranquilidade, paciência e sobre tudo, motivação, para que todos continuemos nossa caminhada.

Exercícios físicos podem reduzir 
atratividade do cigarro

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

Em estudo com 20 fumantes moderados, 
os pesquisadores da Universidade de Exeter 
observaram que, após fazerem exercícios, os 
participantes mostravam menos sinais de in-
teresse pelo cigarro.

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

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

   Fonte: www.uol.com.br

Consumo diário de café retarda 
doenças do fígado

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

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

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

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

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

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

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

Fonte:www.folhaonline.com.br

Dicas

7 Erros da Dieta
Todo mundo já deve ter ouvido falar que, para entrar em forma, 

não basta fazer exercícios. É preciso ficar 
atento à alimentação e tomar uma série 
de cuidados com qualquer tipo de dieta. 
A orientação de um profissional é sempre 
fundamental para que você não cometa 
alguns deslizes. Pensando nisso, o Dieta 
e Saúde conversou com a nutricionista da 
Unifesp Flávia Bulgarelli e selecionou os 
sete erros mais comuns que as pessoas co-
metem ao fazer dieta. 

1 - Jejum prolongado:
Ficar muito tempo sem comer é um dos principais erros de quem 
faz regime.
Um longo período sem se alimentar gera uma ansiedade maior 
e, por conta disso, quando fizer a próxima refeição, a pessoa vai 
acabar comendo mais do que comeria normalmente.
2 - Deixar de comer carboidrato ou proteína
Em hipótese alguma se deve deixar de comer qualquer substância 
por muito tempo. A proteína, por exemplo, fortalece as unhas e 
os cabelos, e sua falta os torna bastante quebradiços. O carboi-
drato, por sua vez, ajuda a aumentar a massa muscular. “Se for 
retirado da alimentação, o organismo passa a buscar outras fontes 
de energia, atacando o músculo e a gordura.

Assim, perde-se massa muscular e causa flacidez”. Portanto, aconse-
lha-se uma alimentação balanceada, com as mais diversas substân-
cias, mas em quantidades reduzidas.
3 - Trocar uma refeição por frutas:
Muita gente acredita que comer apenas frutas durante uma refeição é 
muito mais saudável do que um prato de comida. Mas esse é um erro 
grave, porque o almoço e o jantar devem ter um valor energético 
alto. Sendo assim, devem ser compostos por diversos alimentos, não 
se restringindo apenas às frutas.
4 - Pular refeições:
Grande parte das pessoas costuma eliminar o café da manhã sem 
saber a importância dessa refeição para o organismo. “O café da 
manhã é a base energética para o dia. Se não for realizado, o corpo 
deixa de fazer a liberação de glicose adequada e suficiente para o dia 
todo”, explica. Assim como a primeira refeição, quem pula o almo-
ço também prejudica o organismo. “O perigo vem à noite, quando 
compensa todas as refeições no jantar. É um período em que não há 
gasto de energia e, por isso, pode provocar um aumento de peso e 
ganho de gordura”, completa a nutricionista.
5 - Petiscos:
Comer um pacote de bolacha, tomar uma garrafa de suco e belis-
car outros aperitivos. Dificilmente alguém nunca ficou petiscando 
antes de alguma refeição. Petiscar não é problema, mas torna-se ide-
al determinar o horário e a quantidade a ser ingerida. “As pessoas 
devem comer a cada três horas. Então, é preciso estipular mais ou 

menos um horário e separar, por exemplo, quatro bolachas. Assim 
ela controla quanto está comendo e não fica muito tempo sem se 
alimentar”, ressalta. A nutricionista ainda reforça que o correto é 
fazer as três refeições principais (café da manhã, almoço e janta), 
intercalados com os lanches rápidos que podem ser um iogurte, três 
bolachas integrais ou frutas com iogurte, por exemplo.
6 - Comer muito rápido:
De acordo com a nutricionista, 90% das pessoas se alimentam mui-
to depressa. “Isso é ruim porque não traz a sensação de satisfação 
assim que terminada a refeição”. Demora cerca de 20 minutos para 
o estômago enviar uma mensagem ao cérebro informando que já 
está satisfeito. Se uma refeição é feita em 10 minutos, não dá nem 
tempo de informar o cérebro sobre a satisfação alimentar e a pessoa 
já está com vontade de comer de novo. Por isso que muitos apelam, 
nessas horas, para os petiscos.
 7 - Não beber água:
Água é essencial para hidratar o corpo e ajudar no controle da 
fome. Não beber ou ficar muito tempo sem ingerir e depois tomar 
vários copos seguidos de uma só vez acaba sendo prejudicial ao 
organismo. “É importante beber água constantemente e controlar 
pela urina se a quantidade do líquido no organismo está suficiente: 
a urina deve ser sempre clara e sem cheiro forte”.

Fonte: http://minhavida.uol.com.br
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Reunião dos cooperados da Zona 
da Mata III, em Leopoldina - MG

A comitiva Coopernac composta por, Emiliane Purgato e Elma Soares, esteve presente em Leopoldina - MG, reunida com os seus coo-
perados (as), abordando vários assuntos de interesse de todos.

Foram debatidos temas importantes envolvendo a instituição e a relação com as representadas, havendo debates 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. 

04/09

Comitiva Coopernac

Os cooperados Marcelo Barbosa e Izaque de Freitas

Cooperados que estiveram presentes na reunião

O cooperado Eloilson de Castro recebendo o brinde da 
funcionária Emiliane

Os cooperados Juscelino, José Maria, Marney e Djalma Os cooperados(as) Sebastião Ivan e Maurely

Cooperados que estiveram presentes na reunião

Os cooperados(as) Maurely, Luis Augusto, Ruy Carlos, 
Juscelino e Marney 

Os cooperados Adelmo, Marcelo, Izaque, Pedro e Isaias Os cooperados Flávio, Carlos Américo, Anderson e Eloilson

Os cooperados Djalma, Antônio Paulo e Flávio

Cooperados que estiveram presentes na reunião

Os cooperados Antônio Paulo, Jorge Luiz, Adelmo, Marcelo 
e Izaque

O cooperado Eloilson de Castro recebendo o brinde da 
funcionária Emiliane

O cooperado Marney recebendo o brinde da funcionária 
Emiliane

O cooperado Marney recebendo o brinde da funcionária 
Emiliane
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Reunião dos cooperados de Belo 
Horizonte e região, em Leopoldina - MG

A Coopernac agradece...
Em nossas viagens para reuniões com os Cooperados, esta-

mos sempre contando com a receptividade e grande participa-
ção 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 recepcionam e nos 
auxílam da melhor forma nas reuniões.

O cooperado Luiz Carlos Nerys e a funcionária Emiliane A funcionária Emiliane e os cooperados Adalmir e Mar-
cos Antônio de Jesus

A funcionária Emiliane e o cooperado Marcos Antônio 
de Jesus

A funcionária Emiliane e o cooperado Marco Aurélio A funcionária Emiliane e o cooperado Jacinto Os cooperados Adalmir e Leonardo Tadeu jogando 
totó.

As cooperadas Márcia, Raquel, Cacilda, Vera, An-
dréia, Rita e a funcionária Emiliane

As cooperadas Márcia, Raquel, Cacilda, Vera, Andréia, Rita, a 
funcionária Emiliane e os cooperados Hélio, e Nellington

Cooperados de Belo Horizonte e região.

A Funcionária Emiliane e os cooperados Hélio e 
Nellington

Os cooperados Renato, Breno, a funcionária Emiliane 
e o cooperado Romilton

O cooperado Paulo Vinícius

02/10

Cooperados presentes na reunião

Cooperados em momento de descontração no totó Cooperados em momento de descontração no totó Os cooperados Cleônes, João Reinato e Raquel

Almoço

Cooperado Izaque de 
Freitas.
Manhumirim - MG

Cooperado Hélio de 
Oliveira Gomes.
Cachoeira do Campo - MG



Expresso Coopernac05

Sejam bem vindos novos cooperados(as)
Cooperados(as) admitidos em Agosto, Setembro e outubro de 2009

O cooperado Ricardo Batista Santos 
e a funcionária Elma Soares.

A funcionária Graciana Costa e o 
cooperado Lucas Eliseu Gonçalves

A Funcionária Elma Soares e o coope-
rado Marcos Osmar Rocha Terrezani

O cooperado Fabrício Luiz Freitas e  
Costa e a funcionária Elma Soares.

O cooperado Flávio Torres Cunha e a 
funcionária Elma Soares

A cooperada Maria José Pimenta e a 
funcionária Elma Soares.

A funcionária Elma Moraes e o coopera-
do Cleiton Silverio Rios 

A cooperada Fernanda de Oliveira Lago   
e a funcionária Elma Soares.

A cooperada Gilmara Marinho de Souza 
Pestana, a funcionária Elma Soares e o 
cooperado Lucas Batista Cunha

Os cooperados(as) que ora são admitidos, indicados por outros companheiros  já experientes, devem entender que a Cooperativa é de propriedade dos seus próprios 
cooperados (as). 

Quando eles são admitidos, vêm na sede da Cooperativa, sendo-lhes ministrado na ocasião um treinamento, cujo conteúdo informa-lhes do funcionamento da 
entidade, dos seus deveres e obrigações perante o estatuto social, sua designação para qual representada irá prestar seus serviços e por fim dão-lhes conhecimento do 
sistema cooperativista brasileiro onde a Cooperativa está inserida.

A atividade da Cooperativa é representação comercial por conta de terceiros. Neste contexto todos nós cooperados (as) somos profissionais autônomos, devida-
mente registrados nos conselhos regionais de representação comercial, portanto, aptos em exercerem esta nobre atividade.

A Cooperativa, investe  na sua estrutura para garantir  a sustentabilidade de seus cooperados (as), protegendo-os contra os reveses da vida, tanto profissional 
quanto pessoal.

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

O cooperado Gabriel, a funcionária 
Emiliane e os cooperados Jamir e Mauro 
Lúcio

A Funcionária Emiliane, o cooperado 
Cláudio, sua filhinha Ana Cláudia e 
sua esposa Marbene
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Cooperada em Foco
1. Nome: Maria da Glória Soares
2. Onde Nasceu: Belo Horizonte
3. Data Nascimento: 13/07/1964
4. Estado Civil: Solteira
5. Tem filhos? 01
6. Qual o nome do(s) filho(s)? Fred (23 anos)
7. Clube de Futebol: Cruzeiro de Coração 
8. Cantor Preferido: J. Quest  / Vitor e Léo
9. Tipo de música preferida: Sou eclética, ouço tudo.
10. Prato preferido: Massas
11. Atriz ou ator preferido: Humberto Martins
12. Personalidade que admira: Luciano Huck 
13. Filme preferido: Atração Fatal
14. Hobby: Ler
15. O que  a levou a ser representante comercial?
Sempre trabalhei na área comercial das empresas como Assistente de Vendas, o que me moti-
vou, foi a oportunidade de sair e estar frente a frente com o cliente;
16. Livro de Cabeceira:

Produzindo por mil homens;
17. Por que optou por ser cooperada?
Tivemos a oportunidade de escolher e optei pela Cooperativa, pelos custos e a assessoria que nos dá;
18. Um pensamento:
Quem olha para fora. Sonha!
Quem olha para dentro. Desperta!

Carl Young

O Expresso Coopernac convidou a cooperada Maria da Glória Soares para participar da matéria Cooperado em Foco, que aceitou prontamente 
fazer a entrevista e a oportunidade de homenagear um de seus clientes.

Confira a entrevista:

Cantinho do Cliente
O mercado Frigorífico Santa Bárbara Ltda (Búfalo Branco), é uma empresa de grande nome no mercado de Contagem - 

Minas Gerais, pois coloca em primeiro lugar o bom atendimento a seus clientes, qualidade nos produtos e honestidade em seus preços.
O Sr.  Ricardo Mágno está a frente dos negócios desde 2002. Ele é divorciado e não possui filhos, sempre participante da vida da comunidade. Jun-

tamente com seu estabelecimento é o homenageado desta edição do EXPRESSO COOPERNAC.

1. Qual o endereço do estabelecimento?
Rua José Faria da Rocha Nº 5910
2. Qual o ramo de atividade que explora?
Açougue
3. Quanto tempo é estabelecido?
7 anos
4. Nome dos sócios?
Ricardo Mágno de Oliveira e Fernando Aparecido de Oliveria
5. O que tem a dizer da nossa cooperada Glória, que lhe atende?
Ótimo trabalho junto ao cliente, boa parceira
6. Os produtos distribuído pela representada são de boa qualida-
de?
São de boa qualidade e atendem ao cliente final.
7. E o atendimento?
Muito bom o atendimento.
8. Qual a maior dificuldade que o comércio geral atravessa?

Dificuldade de regulamentação fiscal e trabalhista.
9. O que o governo deveria fazer para melhora a situação do comerciante no Brasil?
Talvez uma reforma que simplifique a cobrança de impostos.
10. Uma pessoa que admira?
Meu pai.

Agradecemos a participação do Sr. Ricardo Mágno de Oliveira, colocando esta sociedade a sua disposição e parabenizando-o pelo grande trabalho 
que presta a frente de tão prestigioso estabelecimento.
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História da Cidade

A história de Poços de Caldas tem seu início na desco-
berta das suas fontes e nascentes de água a 45 graus centí-
grados na área que passou a ser conhecida como Campos 
de Caldas, no final do século XVIII, por Bandeirantes 
que vinham em busca de ouro e pedras preciosas.

Como não fossem ali encontrados ouro nem pedras 
preciosas, tal parte do território ficou desabitada até a 
época da decadência da mineração de ouro, atividade 
que foi sendo substituída pela agropastoril. No começo 
do século XIX, a fama das virtudes terapêuticas das cal-
das foi superando o medo provocado pelas crendices.

A fama do poder curativo das 
águas se espalhou rapidamente, 
fazendo com que um grande 
número de pessoas, na maioria 
doentes, enfrentassem diversas 
dificuldades para chegar às fon-
tes devido a inexistência de um 
povoado e as dificuldades de 
acesso ao local.

Desde o início do século XIX, o local das águas e 
região adjacente estava sob administração de Caldas 
(nome que vem do latim “calidu” que significa “águas 

quentes”).
A fama das águas continuava crescendo, mas nada 

ainda havia sido feito para receber os 
visitantes.

Para usufruir dos banhos sulfuro-
sos, um dos freqüentadores das fon-
tes foi o fazendeiro José Bernardes 
da Costa Junqueira que, encontran-
do excelentes pastagens, acabou por 
requerer do Governo Imperial uma 
sesmaria, a qual foi dividida entre os 
seus quatro filhos.

Em 1826, foi elaborada uma primeira planta do local, 
indicando nascentes de fontes, ranchos erguidos para en-

fermos, cemitério e área para constru-
ção de um hospital e de algumas casas.

Pouco depois, Joaquim Bernardes 
da Costa Junqueira um dos filhos de 
José Bernardes da Costa Junqueira, 
adquiriu dos outros irmãos toda a pro-
priedade e fundou a Fazenda do Bar-
reiro, dedicando-se à criação de gado 
e dando início a um povoado que seria 

o núcleo da futura cidade de Poços de Caldas (barreiro 
era a designação dada, em Minas Gerais, para fontes pe-
renes de águas minerais). Enquanto isso, o número de 

visitantes aos poços de águas termais aumentava.
Em 6 de Novembro do ano de 1872, a Família Jun-

queira doa uma área de 96 hectares 
de suas terras para o estado, depois 
que o Senador Dr. Joaquim Floriano 
de Godoy, interessado pelas águas, 
manda desapropriar os lotes ao redor 
das fontes, indenizando os proprie-
tários. Estava assim inicializado o 
nascimento de Poços de Caldas.

Em 1889, a cidade foi desmem-
brada do distrito de Caldas e elevada 

à categoria de vila e município.
Origem do nome: Segundo Pedro Sanches Lemos, a 

explicação para a origem do nome de Poços de Caldas 
está no fato que as fontes termais, originalmente, eram 
barreiros ou bebedouros onde animais silvestres sacia-
vam sua sede. E os bandeirantes usavam estes mesmos 
barreiros, que chamavam de poços, para dar água a seus 
animais e pela qualidade dela fizeram uma analogia 
com Caldas de Portugal.

Ao longo do tempo a cidade teve vários nomes até 
chegar a Poços de Caldas: Nossa Senhora da Saúde das 
Águas de Caldas, Nossa Senhora da Saúde de Caldas, 
Nossa Senhora da Saúde de Poços de Caldas e Águas 
Virtuosas de Caldas.

Pontos Turísticos

Localizado próximo ao Parque Municipal, o Country Club 
é um local agradável, com horto florestal, quadras de tênis, 
basquete, vôlei, peteca, futsal, piscinas, quadra de bocha, 
playground, mini-zoológico e lago artificial. 

Localização: situado próximo ao Parque Antônio Molina-

Country Club Thermas Antônio 
Carlos

As Thermas estão na área central da cidade, sendo um dos 
mais importantes atrativos do município. Inaugurado em 
1931, o prédio encanta por sua arquitetura e mobiliário 
que preservam as suas características originais. No local, 
o turista pode desfrutar de banhos termais, que curam e re-
laxam, além de limpeza de pele, massagem, sauna, dentre 
outros.
Localização: Está situada área central

Museu Histórico e Geográfico
O museu Histórico e 
Geográfico localiza-se 
na mansão conhecida 
como Villa Junqueira, 
na área central da cidade 
e conta um amplo acer-
vo, destacando-se desde 
o mobiliário dos pri-
meiros moradores, fo-
tografias que registram 
a passagem de pessoas 
importantes como a D. 

Pedro II e Juscelino Kubitschek, bem como um rico acervo iconográfico 
e de periódicos. 
Localização: Está situado na Praça Martinho de Freitas Mourão área cen-
tral

Véu das Noivas
Situada no Ribeirão das An-
tas, a cachoeira Véu das Noi-
vas é formada por três quedas 
d’água, sendo que a principal 
possui 10 metros de altura 
por 15 metros de largura. As 
águas formam corredeiras e 
avançam em uma velocida-
de que encanta. Mata ciliar e 
rochas associam-se à paisa-
gem. No local, há um trenzi-
nho que realiza passeios nos 
limites do parque no qual é 
possível contemplar a beleza 

natural do local, composta por pinheiros, flores e plantas ornamentais. Além de feira de 
artesanato funciona no antigo restaurante.

Localização: Fica a 5Km do centro, pode ser de carro, ônibus, linha Bortolan/CBA – Mar-
co Divisório, e de charrete. 

Fonte Luminosa

Localizada no Parque Dr. José Afonso Junqueira área cen-
tral, conta com combinações de água e luz, projetadas com 
filtros coloridos, associadas aos conjuntos de gás néon e 
sonoro. 

Localização: Está situada no Parque Dr. José Afonso Jun-
queira área central 
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Bolo de café com chocolate
 Ingredientes:
 - Massa:
2 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de manteiga
1 copo de leite longa vida semidesnatado
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
100 g de chocolate meio amargo
1 xícara (café) de café em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 pitada de bicarbonato de sódio
 - Cobertura
1 copo de leite longa vida semidesnatado
250 g de chocolate meio amargo

 - Modo de Preparo:
Massa: coloque na batedeira as gemas, o açúcar e a manteiga e bata bem até que a massa 
fique cremosa. Acrescente, aos poucos, o leite e a farinha de trigo. Continue batendo por 
mais 10 minutos. À parte, derreta o chocolate em banho-maria, coloque o café e adicione 
à massa. Depois junte o fermento e o bicarbonato e bata rapidamente. Retire e acrescente 
as claras em neve, misturando delicadamente. Despeje a massa em uma fôrma com furo no 
meio, polvilhada com farinha de trigo. Leve para assar em forno médio, preaquecido, por 1 
hora, ou até que enfiando um palito ele saia limpo.
Cobertura: coloque o leite em uma panela e deixe ferver por 5 minutos. Despeje em uma 
tigela com o chocolate picado, misture até obter uma massa cremosa e cubra o bolo.

Aos aniversariantes,
desejamos muito 
sucesso, saúde e  

felicidade!!!!!!

Luiz Carlos Nerys
Betania Santos Ribeiro 
Gustavo Augusto Elias Jacinto    
Romilton Barros De Paula    
Evandro Jose Da Silva    
Claudio Henrique Alves Da Cruz  
Milton Carlos Pereira Da Costa 
Ortiz Reis Junior           
Antonio Alves Costa             
Gustavo Saraiva Moreira         
Marcio Antonucci Junior         
Marcelo Barbosa de Oliveira.      
Flamarion Jose dos Santos        
Rita Alves de Souza Martins    
Ana Cristina Ribeiro Vilas Boas    
Jeovani Elias Baraldi.          
Vinicius Eduardo  Esperandio     
Alexandre Zampaolo Puchineli       
Eliane Moreira de Souza Pimenta  
Fernando Lucio Barcelos         
Jose Maria Almeida              
Alcimar Rodrigues de Oliveira     
Marcio Antonio Sodre da Silva    

Jesus Tadeu Bastos             
Paulo Cesar Amorim            
Alexandre Victorino de Oliveira  
Jose Roberto Lopes de Araujo       
Jose Lucio do Nascimento        
Eduardo Casagrande              
Andre Luis Porto Martins         
Marcia Vilas Boas Bicalho        
Lillian Fineza Aranha           
Celso Fernando Machado   
Fernando Henrique da Silva   
Neio Lucio dos Santos Crespo   
Antonio Costa Goncalves    
Christian Marcio Cardoso  
Luciano de Souza Pimenta    
Alexandre Orlando de Oliveira   
Agostinho Halfeld       
Vinicius Bernard Fortes dos Santos 
Sebastiao Lopes de Pinho Tavares Ne
Kleverson Goncalves Azevedo     
Liomar Dallapicula   
Daniel Jose Alves          

Jorge Luiz Couto
Carlos Ricardo Puglieri
Francisco Ricardo da Silva
Lucas Eliseu Faria Gonçalves
Marcos Osmar Rocha Torrezani 
Edmar de Albuquerque
Luiz Emilio Coutinho de Resende
Ricardo Alexandre Dias de Godoy
Djalma Grimaldi Júnior
Leonardo David Spinelli
Luiz Martins
Mágno Silva Ferreira
Sandro Lucas de Souza
Leopoldo Fernando Antonucci
Luis Roberto Martins
Catiano De Azevedo Gomes
Janilson Paes Toledo
Fabrício Luiz Freitas E Costa
Marcos Daniel Martins Franco
Eduardo Ribeiro
Amantino José Angelo Toledo
Ronaldo de Mello Souza
Luciano Ramos da Cruz
Rogerio Guimaraes dos Santos
Olzemar Espindola de Oliveira
Izaque de Freitas Silveira
Luciano Antônio Moreira
Ricardo Batista Santos
Arydes da Silva Duarte

Osmar Calzavara Filho
Pablo Cazzola
Joeber Menegueli Mattos
Bruno Areas Monteiro
João Claudinei Arimateia
Carlos Eduardo da Silva
Maurely Venâncio Cruz Pena
Cláudio de Cássia Rosa
Juscelino Batista da Silva
Miralva Maciel dos Santos
Ângela Sandra Camilo
Márcia de Almeida Coelho
Reginaldo Geraldo Drummond
Alexandre Campos Teixeira
Anderson Santos de Oliveira
José Roberto Barreiro de Jesus
Roberto Antônio de Souza
Antônio Fernando da Silveira 
Gogosz
Katia Aparecida de Freitas Teixeira
Maria Aparecida de Souza Pereira
Mádson Geraldo de Oliveira
Adelmo Guedes de Moraes
Marize das Gracas De Oliveira 
Cunha
Marco Antônio Rodrigues Vargas
Eder Bráz Franco
Gibran Lopes de Souza
Pedro Henrique Barbosa de Souza

Rogério Borrasca 
Sheila Shirley Dias
Eli Matos Dias
Walter Bragatto Júnior 
Clércio Bernardes Cabral
David Baner Aparecido Serra
Flávio Pereira Ribeiro
Antônio Carlos Teixeira
Dênis Eduardo Costa
Antônio Marcellino Filho
Último Decarlos Lesse
Emerson Geraldo De Freitas
Gladstone Jose Martins
Antônio Zampaolo Puchinele
Marllon Cansani Gogosz
Airton Luiz Pereira
Geraldo Bahia
Tony Francis Xavier Gomes
Douglas de Souza Sales
Andre Luiz Matos Dias
Geraldo Rodrigues Filho
José Francisco Yanez da Rocha
Georges da Costa Ferreira
Reginaldo Ferreira Soares
Wellington Machado Schwider
Lucas Batista Cunha
José Paulo de Moura
Luciano Teixeira

Marcos Antônio Tristão Gusman
José Maria Silva de Oliveira
Erdson Santos
Marcelo da Costa Cortes
Michele Moreira Sampaio
Luis Paulo de Oliveira
Ronaldo José Coutinho De Oliveira
Ediler Váz De Melo
Alex Cerqueira Cézar
José Luiz Badaró Cordeiro
Hérica Fiochi de Lemos
Fábio da Silva
Leonardo Aparecido da Silva
Fernanda de Oliveira Lago
Onofre de Paiva
Rodney Gomes Maia
Antônio dos Santos Neto
Thiago de Souza Lemos
Cláudio José da Silva
Ewerson Santos
Carlos Alberto Gonçalves dos 
Santos
Laurindo Alves Rodrigues
Vanderlei Moreira Cândido
Carlos Américo Galaxe Segundo
Geraldo Magela de Souza
Wilke Batista Sucupira

Outubro

Frase Certa na hora certa
Acordei com a mãe de todas as ressacas, me virei e ao lado da 
cama, havia um copo de água e duas aspirinas.
Olhei em volta e vi minha roupa passada e pendurada.
O quarto estava em perfeita ordem.
Havia um bilhete de minha mulher: “Querido, deixei seu café 
pronto na copa. Fui ao supermercado. Beijos.”
Desci e encontrei um lauto café esperando por mim.
Perguntei à minha filha: O que aconteceu ontem?
- Bem, pai, você chegou às 3 da madrugada, completamente bêba-
do, vomitou no tapete da sala, quebrou móveis, mijou no guarda-
roupa e machucou o olho ao bater na porta do quarto.
- E por que está tudo arrumado, café preparado, roupa passada, 
aspirinas para a ressaca e um bilhete amoroso da sua mãe?
- Bem, é que mamãe o arrastou até a cama e, quando ela estava 
tirando a sua calça, você disse:
“NÃO FAÇA ISSO, MOÇA, EU SOU CASADO!!!”

Bebado Folgado
As três horas da manhã, a mulher acorda o marido:
— Benhê, estão batendo à porta. Vai ver o que é...
O sujeito vai atender e ao abrir a porta, dá de cara com um bêba-
do:
— Será que dá para você dar uma empurradinha? — diz o bêbado 
com voz pastosa.
O sujeito reclama, revoltado:
— Você acha que eu vou sair uma hora dessas para ajudá-lo a 
empurrar o carro? Nem morto!
E bate a porta na cara do bêbado. Voltando para a cama, a mulher 
pergunta quem era:
— Só um bêbado querendo que eu o ajude a empurrar o carro.
— E por que você não ajudou? — indaga a esposa.
— Ah... ele está bêbado... — balbucia o sujeito.
Pouco depois, a consciência começa a pesar e ele muda de idéia. 
Ao abrir a porta, ele não consegue ver nada além da escuridão e 
grita:
— Ei, você ainda quer a minha ajuda?
— Quero sim! — responde o bêbado.
— Mas onde é que você está?
— Estou aqui... no balanço!

Amamos los hermanos
Dois argentinos chegam a São Paulo sem dinheiro. Um diz ao 
outro:

- “Vamos nos separar para pedir dinheiro e no fim do dia vamos 
ver quanto arrumamos cada um.”
O outro concorda e então cada um vai para seu lado.
Bem de noitinha se encontram de novo. 
Um pergunta para o outro:
- “Quanto dinheiro você conseguiu?”
- “Dez reais!!”
- “E como fez?”
- “Fui ao parque e fiz um cartaz: NO TENGO TRABAJO, 
TENGO 3 HIJOS QUE ATENDER, POR FAVOR NECESITO 
AYUDA. E esse povo honrado foi me dando dinheiro. E você, 
quanto ganhou?”
- “R$ 8.800,00...”
- “O quê??? E como fez isso??”
- “...escrevi um cartaz que dizia: ME FALTA 1 REALE PARA 
REGRESSAR A ARGENTINA. E o pessoal, muito amável, não 
parava de me dar dinheiro...”

Gaguinho
O cara entrou no bar e ouviu o gago conversando sobre futebol:
– Es... Es... Esse Pa... Pa... Palmeiras não t... t... tá com na-nada!
Pra sacanear o coitado do gago o cara fez uma aposta com ele.
– Ô, gaguinho! Se você for até o balcão e pedir uma cerveja sem 
gaguejar eu te dou cem reais!
– Ju... ju... ju... jura? - perguntou o gago.
– Pode ir, tô falando - disse o cara.
O gago respirou fundo, chegou ao balcão e pediu de uma vez:
– Me dá uma cerveja!
O Barmam perguntou:
– Brahma, Antarctica, Kaiser ou Schinkariol?
E O Gaguinho:
– A... A... A... Agora fu.. fu... deu!

Sogra em Jerusalém
Depois de vários anos de casado e depois de muito relutar, o mari-
do concorda em levar a sogra e a esposa para conhecer Jerusalém.
Assim que desceram do avião, a velha teve um ataque cardíaco e 
morreu abruptamente.
Passado o susto inicial, o sujeito foi verificar os procedimentos 
necessários para mandar o corpo de volta ao Brasil.

Setembro

Agosto

- Você vai gastar aproximadamente cem mil dólares - informou-
lhe uma atendente.
- E para enterrar aqui são apenas 2 mil dólares.
O cara sem pensar duas vezes diz:
- Embrulha que eu vou levar.
Então a atendente disse: 
- Mas senhor, vai gastar cem mil dólares? Porque não a enterra 
aqui na terra santa.
E o rapaz responde:
- Ta louca minha filha? 
- Aqui já ressuscitou um.

Guia de TPM
Que o homem deve ou não deve dizer quando a sua mulher ou 
namorada está na TPM...
PERIGOSO: O que tem pro jantar? 
SEGURO: Posso te ajudar com o jantar? 
SEGURÍSSIMO: Onde você quer ir pra jantar? 
ULTRA-SEGURO: Aqui, come esse chocolate. 
PERIGOSO: Você vai vestindo ISSO? 
SEGURO: Nossa, você fica bem de marrom. 
SEGURÍSSIMO: Uau! Tá uma gata! 
ULTRA-SEGURO: Aqui, come esse chocolate.
PERIGOSO: Tá nervosa por quê? 
SEGURO: Será que não estamos exagerando? 
SEGURÍSSIMO: Toma 100 reais. 
ULTRA-SEGURO: Aqui, come esse chocolate. 
PERIGOSO: Será que você devia comer isso? 
SEGURO: Sabe, ainda tem bastante maçã. 
SEGURÍSSIMO: Quer um copo de vinho pra acompanhar? 
ULTRA-SEGURO: Aqui, come esse chocolate. 
PERIGOSO: O que você fez o dia todo? 
SEGURO: Espero que você não tenha trabalhado demais hoje. 
SEGURÍSSIMO: Adoro quando você usa esse robe! 
ULTRA-SEGURO: Come mais um pouco de chocolate.

Nascemos um para o outro
Acidente Previdente Um homem e uma mulher se envolvem num 
acidente de grandes proporções: os carros são inteiramente des-
truídos, mas, por sorte, nenhum dos dois está ferido. Depois de 
conseguirem sair do que restou dos carros, a mulher diz:- Olha só! 
Você, um homem, e eu, uma mulher, saímos ilesos de um acidente 
desses! Só pode ser um sinal de Deus! Ele está nos dando uma 
oportunidade para nos conhecermos e ficarmos em paz para o resto 
da vida!- Concordo - responde o homem, animado - Isso deve ser 
um sinal divino!A mulher continua:- E olha só, um outro milagre: 
meu carro ficou totalmente destruído, mas essa garrafa de whisky 
não quebrou! Deve ser outro sinal. Vamos beber e comemorar esta 
sorte - diz ela entregando a garrafa a ele.Ele concorda, abre a gar-
rafa, toma alguns goles diretamente do gargalo e devolve a garrafa 
a mulher, que coloca a tampa de volta e a entrega para o homem.
Ele não entende o gesto e pergunta:- Você não vai tomar?- Não. Eu 
vou esperar a polícia chegar com o bafômetro...

E-mail muito louco
Um casal decide passar férias numa praia do Caribe, no mesmo 
hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos atrás.
Por problemas de trabalho, a mulher não pode viajar com seu 
marido, deixando para ir uns dias depois.
Quando o homem chegou e foi para seu quarto do hotel, viu que 
havia um computador com acesso a internet. Então decidiu en-
viar um e-mail a sua mulher, mas errou uma letra sem se dar 
conta e o enviou a outro endereço...
O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do 
enterro do seu marido e que ao conferir seus e-mails desmaiou 
instantaneamente.
O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada, perto do 
computador, onde na tela poderia se ler:
— Querida esposa: Cheguei bem. Provavelmente se surpreenda 
em receber noticias minhas por e-mail, mas agora tem computa-
dor aqui e pode enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de 
chegar e já me certifiquei que já está tudo preparado para você 
chegar na sexta que vem. Tenho muita vontade de te ver e espero 
que sua viagem seja tão tranquila como a minha.
Obs: Não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal!

EUA
Um portugues e um brasileiro estavam nos EUA.
andando pela rua, o portuguese olha e diz ao brasileiro:
- Estou impressionado com a inteligência dos americanos!
- Por que?- pergunta o brasileiro.
- É que aqui as criancas com 5, 6 anos ja sabem falar ingles !

Rir ainda é um ótimo remédio...
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Cooperados em Vitrini
Cooperados no Carnalfenas

Os cooperados da região do Sul de Minas, Gleison Henrique Amorim, Tássio Henrique 
de Carvalho e Juliano Borges Noronha compareceram no Carnalfenas (Micareta de Alfenas - 
MG). 

Lembrem-se cooperados, bebam com moderação e se beber não dirija!

O cooperado Gleison e sua esposa Alessandra Os cooperados Tássio e Juliano

O cooperado Tássio e sua esposa Elizângela Os cooperados Gleisson e Tássio

Nota da Redação
Nosso jornal é um veículo de comunicação que procura estreitar o relacionamento entre a Cooperativa 

e seus cooperados, contando com o apoio e colaboração de todos para que melhore a cada edição. 
Pedimos aos cooperados que nos enviem matérias, sejam elas, piadas, notícias, fotos, curiosidades...
Para maiores esclarecimentos, entrem em contato com nosso setor de Marketing pelo e-mail: italo@

coopernac.com.br ou telefone (32)9138-5800.

O Cooperado Bruno Eduardo Goes Simões, de Belo Hori-
zonte - MG, aproveitou o final de semana para dar um pulinho 
em Maceió na praia do Francês com sua mãe Cláudia Goes 
Simões e sua irmã Bruna Fernanda Goes Simões.

A Cooperada Luciana Fátima Navarro Neto Neves, da 
cidade Itaquaquecetuba - SP (a segunda da esquerda para 
direita), com seus amigos saindo de uma festa de aniversário 
de sua amiga.

Pelo visto a festinha estava boa né, Luciana.

Vejam a Larissa 
como está linda com 
sua fantasia de odalis-
ca. 

Larissa que é filha 
do cooperado Luiz 
Carlos Gomes e Kátia 
Alvim  que residem 
em Laginha - MG. 

Essa gatinha co-
memorou no dia 30 de 
Outubro seu aniversá-
rio de 5 aninhos.

Todos os funcio-
nários da Coopernac 
desejam a você muitas felicidades pelo seu aniversá-
rio Laríssa, e parabenizamos também aos pais pela 
linda filha.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 02.218.486/0001-
64, realizada em 28.08.2009. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2009, às 17:00 horas, reuniu-se, em sua 119ª Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da Cooperativa Nacional dos Representantes 
Comerciais Autônomos Ltda., em sua sede social, na Rua Governador Benedito Valadares, n.º 25, sala 301, 3º andar, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, com a presença de quatro de seus membros, conforme 
assinaturas apostas no livro de presença do Conselho de Administração. Presidindo os trabalhos, o presidente Magno Silva Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida deu por aberta a reunião, pedindo 
ao Diretor secretário titular, Alexandre Orlando de Oliveira, que fizesse a leitura dos termos da Convocação da reunião, feita pessoalmente, assim redigida: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 119ª 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 28.08.2009. 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 119ª 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 28 de agosto  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, 11 de agosto 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.). Estava sobre a mesa dos trabalhos uma proposta de admissão de cooperado. Colocada em discussão e votação foi aprovada por una-
nimidade, ficando assim admitido o seguinte cooperado: Claudio Henrique Alves da Cruz, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 05/08/1972, portador da carteira de identidade nº20.969.249-2/SSP/
SP, inscrito no CPF sob o nº 110.203.518-10, residente e domiciliado à rua Joaquim de Paula, nº 266, Bairro Morumbi, na cidade de São José dos Campos -SP, CEP:12236-450; Marco Aurélio Germano, brasileiro, 
união estável, representante comercial, nascido em 05/04/1967, portador da carteira de identidade nº 088364989/IFP, inscrito no CPF sob o nº 001.355.557-01, residente e domiciliado à rua Bartolomeu de Gusmão, 
nº 678, Centro, na cidade de Petrópolis -RJ, CEP:25625-190; Continuando os trabalhos passou-se a discutir e votar o item seguinte, qual seja. 2-Demissão de Cooperados (art. 8º); Telêmaco Pinheiro Neto, brasileiro, 
casado, representante comercial, nascido em 12/11/1967, portador da carteira de identidade nº M-76264/SPTC, inscrito no CPF sob o nº 891.044.557-20, residente e domiciliado à rua Costa Pinheiro, nº 92, Centro, 
na cidade de  Cachoeira do Itapemirim-ES; José Alberto Candido de Morais, brasileiro, separado, representante comercial, nascido em 05/07/1950, portador da carteira de identidade nº M-1465693/ SSP/MG, inscrito 
no CPF sob o nº 180.900.446-20, residente e domiciliado à rua Itagiba de Oliveira, nº155, bairro Barra, na cidade de  Muriaé -MG; Rinaldo Frederico Allara Filho, brasileiro, solteiro, representante comercial, nascido 
em 25/12/1987, portador da carteira de identidade nº M-44071970-7/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 365.226.658-75, residente e domiciliado à rua Xiro, nº168, apto 98, bairro Casa Verde, na cidade de  São Paulo-
SP; Washington Luiz Figueiredo da Silva, brasileiro, casado, representante comercial, nascido em 05/03/1966, portador da carteira de identidade nº M-3.889.564/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 605.564.396-00, 
residente e domiciliado à rua Capitão Arnaldo de Carvalho, nº395/103, bairro Jardim da Glória, na cidade de  Juiz de Fora -MG; 05/03/1966, Continuando os trabalhos passou-se ao item seguinte, qual seja: 3-Outros 
assuntos de interesse da sociedade: a) O Presidente informou as despesas com viagens ocorridas no período de 01/08/2009 a 31/08/2009,pagas ou reembolsadas pela Cooperativa, assim demonstradas: Dia 03/08/2009, 
cheque n.º13.047,foi pago a quantia de R$1.090,34,para viagem a Cidade e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório de viagem; Dia 06/08/2009, cheque n.º 13.090, foi pago a quantia de R$577,23, para 
viagem a cidade de Belo Horizonte - MG e Contagem-MG, conforme relatório de viagem; Dia 10/08/2009, cheque n.º 13.051, foi pago a quantia de R$839,05, para viagem a Cidade e bairros di versos de São Paulo, 
conforme relatório de viagem; Dia17/08/2009, cheque n.º 13.054, foi pago a quantia de R$ 919,28, para viagem a cidades e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório de viagem; Dia 18/08/2009, cheque n.º 
13.111, foi pago a quantia de R$252,60, para viagem a Campinas - SP conforme relatório de viagem; Dia 24/08/2009, cheque n.º 13.118, foi pago a quantia de R$764,25, para viagem a cidades e bairros diversos 
de São Paulo, conforme relatório de viagem; Dia 31/08/2009, cheque n.º 13.122, foi pago a quantia de R$823,44, para viagem a cidade e bairros diversos de São Paulo, conforme relatório de viagem; b)- Liberação 
de verba para compra de remédios para o cooperado: Liberação de verbas para compra de remédios para cooperados: Reginaldo Pinheiro; Rodney Gomes Maia, João Medeiros de Almeida. Por solicitação de um 
cooperado desta Cooperativa, após as análises de praxe, foi liberada pelos conselheiros, verba no valor de R$2243,98, para ser usada na compra de remédios, cujo sentido é aplacar e minimizar problemas de saúde 
da referido cooperado enfermo. Todos ficaram sensibilizados pelo drama por que para esses cooperados, por essa 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. c)- Liberação de verbas para gastos com mercado: O cooperado Ronaldo Silva SOLICITOU UMA AJUDA  por que se encontra em dificuldades 
financeiras momentâneas. O presidente comprovou junto aos presentes confirmando a situação por que passa o companheiro. Em razão do acontecido foi aprovado uma ajuda financeira de R$600,00, paga com o 
cheque nº 13079, que bem sabe-se não resolve o problema do cooperado, mas, minimiza o seu sofrimento. Foi aprovado por unanimidade. Razão pela qual por sua solicitação o presidente autorizou a compra de 
produtos alimentícios para suprir o cooperado e sua família do básico para a sobrevivência daqueles. 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 293ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA. CNPJ nº 
02.218.486/0001-64, realizada em 04/09/2009. Aos quatro dias do mês de setembro de 2009, às 16:30 horas, reuniu-se, em sua 293ª 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 293ª 
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 04.09.2009. 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 293ª 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 04 de setembro de 2.009, às 16:30 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, 23 de agosto 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 admissões de cooperados. Colocadas em discussão e votação foram aprovadas por unanimidade, 
ficando assim admitidos os seguintes cooperados: Fernanda de Oliveira Lago, brasileira, solteira, representante comercial, nascida em 23/10/1982, portador da carteira de identidade nº 1143554108/SSPBA, inscrito 
no CPF sob o nº 007.311.975-00, residente e domiciliada à rua Lomanto Junior, nº302, Bairro Jaqueira, na cidade de Itamaraju- BA, CEP: 45836-000; Ediler Vaz de Melo, brasileira, casada, representante comercial, 
nascida em 20/10/1964, portador da carteira de identidade nº M-3539938/SSPMG, inscrito no CPF sob o nº 559.591.216-20, residente e domiciliado à rua Senegal, nº207 casa B, bairro Nações Unidas, na cidade 
de Sabará-MG, CEP:34590-210; Odair José de Jesus Limo, brasileiro, casado, representante comercial, nascida em 20/04/1972, portador da carteira de identidade nº M-224011558/SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
058.122.268-73, residente e domiciliado à Rua Nova Aurora, nº484, C1, Bairro Jardim Mutinga, na cidade de Barueri-SP, CEP:06463-190; Kerly Cristian Dias, brasileira, solteira, representante comercial, nascida 
em 06/02/1990, portador da carteira de identidade nº MG-16160448/SMG, inscrito no CPF sob o nº 094.670.616-60, residente e domiciliado à Rua Antônio Campoguinone, nº257, Bairro J Bom Sucesso, na cidade 
de Campinas-SP, CEP:13045-220; Maria José Pimenta, brasileira, solteira, representante comercial, nascida em 20/03/1987, portador da carteira de identidade nº MG-12228829/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 
085.092.786-28, residente e domiciliado à Rua Barbacena, nº483, Bairro Penha, na cidade de Passos-MG, CEP:37903-074; Luciana Alves Itaboray, brasileira, casada, representante comercial, nascida em 24/07/1971, 
portador da carteira de identidade nº 6211704/SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 002.630.276-43, residente e domiciliado à Rua Itamar Soares de Oliveiras, nº250/101, Bairro Cascatinha, na cidade de Juiz de Fora-
MG, CEP:36033-280; 2- Outros assuntos de interesse da sociedade. Verificou-se que não havia mais assuntos a serem tratados na presente reunião. 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-

ciais Autônomos Ltda. constante de fls 72.
Visconde do Rio Branco, 04 de Setembro de 2009 

- Alexandre Orlando de Oliveira -
-Secretário-

CONSELHO FISCAL

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA.CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada em 
13.08.2009. Aos treze dias do mês de agosto de 2009, às 17:00 h., reuniram-se, em sua 106ª 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 106ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR EM 
13.08.2009. Ficam os senhores Membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CONVOCADOS para a 106ª 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 13 de agosto 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, 29 de julho 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 01.07.2009 a 31.07.2009, 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 01.07.2009 a 31.07.2009, 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 01.07.2009 a 31.07.2009, 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.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA.CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 14.09.2009. Aos quatorze dias do mês de setembro de 2009, às 16:30 h., reuniram-se, em sua 107ª 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 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALIZAR 
EM 14.09.2009. Ficam os senhores Membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CONVOCADOS para a 107ª Reunião Or-
dinária, 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 14 de setembro de 2.009, às 16:30 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, 26 de agosto 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 01.08.2009 a 31.08.2009, 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 01.08.2009 a 31.08.2009, 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 01.08.2009 a 31.08.2009, 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.

ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA.CNPJ nº 02.218.486/0001-64, realizada 
em 14.10.2009. Aos quatorze dias do mês de outubro de 2009, às 17:30 h., reuniram-se, em sua 108ª 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 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CNPJ Nº 02.218.486/0001-64, A SE REALI-
ZAR EM 14.10.2009. Ficam os senhores Membros do Conselho Fiscal da COOPERATIVA NACIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS LTDA., CONVOCADOS para a 108ª 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 14 de outubro de 2.009, às 17:30 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, 29 de setembro 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 01.09.2009 a 30.09.2009, 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 01.09.2009 a 30.09.2009, 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 01.09.2009 a 30.09.2009, 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.

CERTIDÃO

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 95v à 96.

Visconde do Rio Branco, 14 de outubro de 2009

- José Antônio Ceribeli -
-Secretário-

Movimento da Secretaria

                     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)
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