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PRÉ-ASSEMBLEIAS
2019
Presidente do Conselho de Administração e
Diretoria Executiva realizam pré-assembleias nas
cidades que possui agência do Sicoob Credicenm.

CULTURA

SORRIA SICOOB

Sicoob realiza projeto Na Tela do Cinema em Rio
Vermelho

Colaboradores do Sicoob Credicenm arrecadam
chocolate para doação a crianças carentes na
Páscoa.
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Prezados cooperados, colaboradores,
comunidade cooperativista. É uma grande
alegria falar a vocês!
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Os tempos são duvidosos e desaﬁadores, nisso não há novidades, mas a novidade nós encontramos todos os dias, no ânimo
para buscar resultados, na crença no potencial de cada um
que está conosco nessa jornada e que não permite que o
descrédito e o pessimismo impeçam nossa caminhada.
2019, assim como tem sido nos anos anteriores, vem nos
exigindo novas estratégias e habilidades. Vencer tempos sombrios só é possível quando acreditamos em nossa luz interior,
na luz das pessoas que estão ao nosso redor e caminhamos
ﬁrmemente, trabalhando por dias melhores. No Sicoob Credicenm é assim. Cada semana que inicia, renova nossa coragem,
nossa disposição. Cada obstáculo apresentado, nos permite
descobrir novas competências. Desistir, desanimar, reclamar,
não faz parte de nosso repertório. Aqui na cooperativa falamos em trabalho, em determinação, em equipe e em vitórias!
Começamos o ano de 2019 com a nossa caravana da pré-assembleia nas 12 agências, com o objetivo de levar mais da
cooperativa para cada um de nossos cooperados, culminando
com a Assembleia Geral em Guanhães. Mais uma vez fomos,
não apenas bem sucedidos em nossa intenção, mas vitoriosos,
recebendo de todos os que participaram os mais variados e
positivos feedbacks.
2019 tem sido também o ano de levarmos a cada vez mais
pessoas a educação empreendedora e cooperativista,
formando valores que, conﬁamos, serão no futuro a esperança e a saída para um mundo melhor, mais justo, mais digno.
Nossa parceria com as escolas, com os educadores, já está
formada e em breve será possível apresentar os primeiros
frutos.
Nossa identidade é trabalhar e cooperar. Ser ﬁel ao cooperativismo e vencer diﬁculdades com as competências que temos
e procuramos desenvolver continuamente. Assim seguimos
nosso trabalho, contribuindo para nossa sociedade e buscando o crescimento de maneira sustentável e ética. Venha para
o cooperativismo! Desfrute da energia que está hoje em mais
de 100 países ao redor do mundo e já provou que é a melhor
forma de produzir e crescer.
Um abraço a todos!

CARLA MARIA GONÇALVES CORRÊA GENEROSO
PRESIDENTE
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PRÉ-ASSEMBLEIAS
são realizadas nas cidades que possuem agências.

Rio Vermelho

O Sicoob Credicenm promoveu a realização
de pré-assembleias em todas as cidades nas
quais possui agências, levando a mais de 890
cooperados a história do cooperativismo, do
Sicoob Credicenm e prestação de contas do
exercício 2018
As pré-assembleias aconteceram no período de fevereiro a abril de 2019 e geraram muitas
manifestações de elogios ao Sicoob Credicenm,
que ampliou o espaço de participação dos cooperados, através da participação da presidente
Carla Generoso e dos diretores Wagner Almeida
e Dilma Cardoso, que puderam tirar dúvidas,
prestar esclarecimentos e mostrar a realidade
da cooperativa.
O objetivo das pré-assembleias é garantir
transparência e prestação de contas aos cooperados, a respeito das condições econômico-ﬁnanceiras e sociais da organização, estreitando
o relacionamento com os cooperados.
As pré-assembleias são eventos preparató-

Conceição do Mato Dentro

rios para a Assembleia Geral Ordinária, momento máximo da cooperativa em respeito ao
princípio da gestão democrática e da prestação
de contas aos cooperados. A Assembleia Geral
aconteceu em Guanhães, no dia 12 de abril e
contou com participação de cooperados e colaboradores, que prestigiaram o evento.
A presidente do Conselho de Administração,
Carla Generoso, ressaltou a importância das
pré-assembleias e da Assembleia Geral: “Com
as pré-assembleias, levamos informações sobre
a cooperativa e sobre o cooperativismo para os
cooperados promovendo maior aproximação e
participação de todos. Muitos aceitaram o convite e vieram participar também da Assembleia
Geral, demonstrando interesse pela cooperativa
e responsabilidade com seu crescimento e
fortalecimento. É muito gratiﬁcante ver a
participação dos cooperados. Juntos podemos
trabalhar mais e melhor, mantendo nossa força
e crescendo com solidez e sustentabilidade.”

Sabinópolis

Assembleia
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FEITO PRA VOCÊ,
SUA EMPRESA E SEU AGRONEGÓCIO

Previdência

De olho no seu futuro
Sua aposentadoria pode ser tranquila e segura. Para
ajudar você a planejá-la, o Sicoob criou a Fundação
Sicoob de Previdência Privada, uma entidade fechada de previdência complementar diferenciada e
exclusiva para cooperados e seus dependentes. Em
parceria com as cooperativas, ela oferece diversos
benefícios previdenciários:

• Taxas reduzidas;
• Complementação da renda de aposentadoria;
• Cobertura dos riscos por morte ou invalidez;

• Benefício ﬁscal desde a adesão: dedução
no imposto de renda;
• Planos criados para oferecer melhores
condições do que as ofertadas no mercado.

Plano de Saúde

Juntas para cuidar de você.
O Sicoob Credicenm, em parceria com a Unimed Governador Valadares, oferece aos cooperados o plano de
saúde com a maior e melhor rede credenciada de hospitais, clínicas especializadas e laboratórios. Conﬁra algumas vantagens:
• Preços competitivos;
• Transporte aéreo e terrestre;
• Abrangência nacional em caso de urgência e emergência;
• Cobertura ambulatorial e hospitalar.

Crédito Rural

Crédito na medida certa
O Sicoob Credicenm busca estar cada vez mais
preparado para atender o homem do campo,
pois sabemos da sua importância para o nosso
país.
Desta forma, buscamos oferecer as seguintes
Linhas de Crédito:
• Custeio pecuário: insumos, sementes e
adubos;
• Investimento pecuários;
• Financiamento de máquinas e equipamentos;
• Financiamento de animais (leite e corte);
• Linhas de repasse (Recursos obrigatórios).
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Sua conta de luz até 95% mais barata.
Já pensou em produzir sua própria energia? No Sicoob
Credicenm você ﬁnancia seu projeto de energia solar e
paga as parcelas do empréstimo com a própria
economia gerada. Conﬁra alguma vantagens:

Financiamento
Energia Solar

• Até 90 dias de carência;
• Financia 100% do projeto (placas, equipamentos e
instalação);
• Prazo até 72 meses;
• Taxa de juros reduzida;
• Preservação do planeta.

Cobrança

Soluções ágeis para sua empresa.
Ganhe eﬁciência, segurança e agilidade para sua
empresa: conheça o sistema de gerenciamento da
carteira de cobrança do Sicoob Credicenm. Com a
cobrança via boleto bancário, sua empresa pode
concentrar seus esforços no que faz a diferença:
vender.
• Ferramenta de gestão moderna e segura;
• Registro de boletos on-line;
• Emissão de 2ª via de boletos com atualização de
informações;
• Pacotes customizados com boletos a partir de R$ 1,59.

SIPAG
Sua maquininha de fazer bons negócios
A Sipag, maquininha de cartão do Sicoob, oferece
vantagens e benefícios exclusivos para quem é cooperado. Conﬁra algumas vantagens:
• Sem taxa de adesão;
• Uma das menores taxas do mercado;
• Antecipação de recebíveis com taxas reduzidas;
• Aceita as principais bandeiras do mercado.
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O Sicoob Credicenmm, junto com a Associação Ato
de Amor e demais empresas de Guanhães, se uniram em
prol de algo maior. As instituições arrecadaram chocolates para fazer a alegria de diversas crianças carentes
nesta páscoa.
Ao todo foram mais de 700 kits que foram distribuídos, além de uma manhã de lazer no bairro João Miranda em Guanhães-MG.

O Sicoob Confederação patrocinou no dia 8
de junho, o projeto Na Tela do Cinema que foi
realizado na cidade de Rio Vermelho, com
incentivo da Lei Rouanet. Trata-se de um
projeto itinerante que realiza sessões gratuitas de cinema em praças e ou vias públicas.
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BALANCETE PATRIMONIAL
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Nordeste Mineiro LTDA
Sicoob Credicenm
CNPJ: 02.173.447/0001-98
JUNHO 2019
ATIVO

Em Reais
PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

140.120.922,52

PASSIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

123.120.922,52

2.958.553,00

DEPÓSITO

114.375.100,22

Caixa

1.846.316,00

Depósitos à vista

26.425.777,30

Numerário em Trânsito

1.112.237,00

Depósitos à prazo

87.949.322,92

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

69.715.459,90

Centralização Financeira - Cooperativas

69.715.459,90

RELAÇÕES INTERDEPENDECIAS

5.539,49

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

66.166.579,93

Recursos em trans. terceiros

5.539,49

Adiantamento a Depositante

103.938,83

Cheque Especial

-

Empréstimos

52.400.650,41

Títulos Descontados

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos país - outras inst.

-

438.858,96

Cheques Descontados

5.908.907,43

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Financiamentos Rurais e Agroindustriais

5.793.662,41

Cobrança e arrec. trib. assemelhados

Financiamentos

3.294.315,70

Sociais e estatutárias

527.533,88

Fiscais e previdenciárias

340.937,98

Operações Renegociadas

-

Provisões Operacionais

9.552.903,18
61.077,85

(1.773.753,81)

OUTROS CRÉDITOS

918.796,92

RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS

2.766.999,92

Crédito por avais e ﬁanças honrados

104.594,17

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

4.087.074,51

Rendas a receber

488.451,77

DIVERSAS

1.769.279,04

Diversos

325.750,98

OUTROS VALORES E BENS

361.532,77

RENDAS ANTECIPADAS

-

Bens não de uso próprio

268.238,06

Rendas antecipadas

-

Despesas antecipadas

93.294,71

PERMANENTE

5.201.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.840.078,57

INVESTIMENTOS

1.786.791,83

Capital de domiciliado no país

10.953.448,57

Participações de cooperativas

1.786.791,83

Capital a realizar

(38.192,65)

IMOBILIZADO DE USO

3.344.866,79

Reserva de lucros

8.924.822,65

Outras imobilizações de uso

5.326.351,31

Sobras ou perdas acumuladas

(-) Depreciação acumulada

(1.981.484,52)

DIFERIDO

-

CONTAS DE RESULTADO

Gastos de org. e expansão

-

Receitas operacionais

-

(-) Despesas operacionais

(-) Amortização acumulada
INTANGÍVEL

69.341,38

Direito de uso

537.568,14

(-) Direito de uso

(468.226,76)

TOTAL DO ATIVO

145.321.922,52

1.548.301,06
13.297.850,15
(11.548.755,25)

Receitas não operacionais

16.246,24

(-) Despesas não operacionais

(6.778,82)

(-) Apuração de resultado
TOTAL DO PASSIVO

(210.261,26)
145.321.922,52

Wagner Luiz de Almeida
Diretor Administrativo

Dilma Miranda Leal Cardo
Diretora Comercial

Vera Cardoso Nunes

Contadora - CRC/MG 105273/o-4

Credicenm
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CAPACITAÇÃO

MELHORIA CONTÍNUA PARA NOSSOS COOPERADOS
O Sicoob Credicenm, com objetivo de atender ao 5º Princípio Cooperativista: Educação, formação e
informação, investe continuamente
em capacitações dos seus colaboradores e cooperados.
Para isso, em busca não só de
capacitar, mas também de mensurar o bem-estar e a qualidade de
vida dos colaboradores, foi realizada uma parceria com o Sistema
Ocemg para a implantação do
Coop+feliz um programa de gestão
da felicidade interna dos colaboradores.
Acreditamos que ao proporcionar melhoria no ambiente de trabalho dos colaboradores, haverá um
reﬂexo positivo na produtividade e
no atendimento aos nossos cooperados.
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