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INAUGURAÇÃO

Nova agência do Sicoob Credicenm é inaugurada em
São João Evangelista.

ÁREA DE ATUAÇÃO

CAPACITAÇÃO DE COOPERADOS

Assembleia Extraordinária aprova ampliação da
área de atuação.

Sicoob Credicenm, em parceria com o Sebrae
Minas, capacitam mais de 1318 pessoas em 2019.
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Fala Presidente!
A cada ano que começa, somos convidados a
valorizar a oportunidade de ter mais tempo para
viver, produzir e ser feliz!
Nesse início de 2020 somos convidados a olhar
agradecidos para as muitas realizações de 2019. Foi o ano qual, além
de superarmos os mais difíceis obstáculos, renovamos nosso ânimo
para continuar olhando para frente, trabalhando para alcançar resultados cada dia melhores, buscando incansavelmente o crescimento e
desenvolvimento.
Recebemos uma missão em 2019 e a levamos adiante com muita
determinação. Não temos ainda o descanso da missão cumprida. Essa
nunca temos, pois, a cada etapa vencida, criamos novos projetos,
novos objetivos e metas. Aﬁnal, não podemos parar de buscar e
trabalhar.
Ao começar um ano temos a maravilhosa sensação de ter diante de
nós uma nova oportunidade, um recomeço, uma página em branco
na qual podemos decidir que história queremos escrever.
E essa história será cada vez mais bem sucedida na medida em que
desenvolvermos, verdadeiramente, nossa capacidade de agradecer,
nossa habilidade de reconhecer as maravilhosas dádivas e bênçãos
que são derramadas sobre nós, nossa família, nosso trabalho e nossos
projetos, todos os dias!
Nossa conversa, através dos tempos e das necessidades, não muda:
somos cooperativistas. Acreditamos na capacidade de oferecer soluções ﬁnanceiras pautadas nos valores do cooperativismo. Esse é o
nosso projeto e a realidade que vivemos, respiramos e defendemos,
acreditando na força de uma ideia.
Acreditamos na união das pessoas para que projetos proﬁssionais e
pessoais sejam construídos, vivenciados e alcancem os objetivos
propostos.
Enfrentamos reveses, diﬁculdades, desaﬁos. Estamos inseridos num
mercado competitivo, nem sempre justo. Lidamos com pessoas, suas
particularidades. Em tudo somos desaﬁados. Mas acreditamos que
podemos seguir em frente. Acreditamos que a cada situação vencida,
nosso propósito se solidiﬁca e nos fortalecemos para enfrentar o que
vier. Estamos ﬁrmes porque fazemos aquilo que acreditamos.
Desejamos que 2020 seja o ano da realização, da conquista, da certeza de que, quando aprendemos a valorizar nosso trabalho e nossas
oportunidades, quando crescemos e ﬂorescemos com aquilo que
estamos construindo, vivemos mais leves, mas felizes e mais plenos.
Deixo aqui o convite do Sicoob Credicenm: faça parte, esteja conosco,
seja um verdadeiro cooperativista e sinta a maravilha de fazer a
diferença! Sinta a diferença em viver uma vida feita de valores!
CARLA MARIA GONÇALVES CORRÊA GENEROSO
PRESIDENTE

DIA C

Com o projeto contínuo”Solidários HIC:
é da sua energia que o hospital precisa”,
a Coopercentro e o Sicoob Credicenm
deram continuidade ao projeto de apoio ao
Hospital Regional Imaculada Conceição.
A proposta contribui diretamente para a
recuperação da rede elétrica local, beneﬁciando aproximadamente 25 mil pessoas
atendidas pela instituição.
285 voluntários abraçaram a causa este
ano e mobilizaram a comunidade para
participar dos vários eventos beneﬁcentes
e leilões de bezerros em prol do HIC.
E, para marcar a celebração do Dia C e
prestar contas do que já foi arrecadado, foi
montada um estrutura na praça central de
Guanhães, onde os participantes tiveram
acesso a apresentações culturais, consultorias ﬁnanceiras, gastronomia e lazer. Houve
ainda venda de vários produtos e a renda
também foi destinada ao hospital.
Além da cidade de Guanhães, as
agências do Sicoob Credicenm de Braúnas,
Santa Maria do Suaçuí, Sabinópolis, São Sebastião do Maranhão, Conceição do Mato
Dentro e São João Evangelista também
aderiram ao movimento do Dia C e realizaram arredação de doações para pessoas
carentes e instituições ﬁlantrópicas.
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AGE APROVA
ampliação da área de atuação

No dia 20 de setembro de 2019 foi realizada, na sede
do Sicoob Credicenm, a Assembleia Geral Extraordinária
com a presença de 50 cooperados onde a pauta tratava
da ampliação da área de atuação da cooperativa acrescentando os municípios de Araçuaí, Capelinha e Minas
Novas. Com a aprovação, a área de atuação do Sicoob
Credicenm passa a contemplar agora 42 municípios.
Além da ampliação da área de atuação, a assembleia
aprovou também a associação de cooperados, pessoas
naturais ou jurídicas, que tenham residência ou estejam
estabelecidas em municípios integrantes da área de ação
da cooperativa, além de todos os demais municípios da
respectiva Unidade da Federação, e ainda os municípios
de outras Unidades da Federação, isso siginiﬁca que qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil pode agora ser um
cooperado do Sicoob Credicenm.

UM JEITO DIFERENTE
DE CUIDAR DA SUA
VIDA FINANCEIRA

Agência Digital
(33) 3421-3232

Credicenm

COOPERATIVISMO
tudo que você precisa saber

Os princípios do cooperativismo foram criados, estudados e avaliados por líderes e pensadores,
com ideais baseados na cooperação. Estes princípios foram aprovados e colocados em prática
desde a fundação da primeira cooperativa formal do mundo, na Inglaterra, em 1844.
Com a evolução e modernização do cooperativismo e da economia mundial, os princípios
cooperativistas foram reestruturados e adaptados à realidade do mundo atual. São eles:
• Adesão voluntária e livre;
• Controle democrático pelos membros;
• Participação econômica dos membros;
• Autonomia e independência;
• Educação, formação e informação;
• Intercooperação;
• Interesse pela comunidade.
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MAIS LEITE

Assistência Técnica na Pecuária de Leite
A produção de leite tem aumentado no
Brasil e algumas regiões tem se destacado
neste incremento produtivo. Minas Gerais é o
estado brasileiro que mais produz leite, e
tem muito a crescer, principalmente os
produtores que ainda conservam algumas
práticas do passado, com baixo nível tecnológico e trabalham muito pouco com o auxílio da assistência técnica.
Observando essa situação e a oportunidade de melhorar a renda familiar, o SICOOB
CREDICENM em parceria com Cooperativas,
Associações, Laticínios e Produtores Rurais
(cooperados do SICOOB CREDICENM), busca
através deste Projeto, oferecem assistência
técnica aos cooperados, seguindo a metodologia do Projeto Balde Cheio da Embrapa. O
objetivo do projeto é capacitar os produtores de leite cooperados para o seu desenvolvimento, crescimento, rentabilidade e
permanência na atividade leiteira.

EDUCAMPO

Educampo é a plataforma do Sebrae que
gera a inteligência essencial para construir
capacidades e criar oportunidades para o desenvolvimento individual e coletivo do agronegócio.
A plataforma gera informações exclusivas e
estratégicas, projeções, cenários e análises
integradas que apoiam o planejamento e as
decisões dos produtores e da cadeia produtiva,
proporcionando eﬁciência e evolução.
O Sicoob Credicenm ﬁrmou parceria com a
Cooprovi em novembro de 2019, onde custeará
mensalmente parte das despesas com o projeto
Educampo dos cooperados do Sicoob Credicenm
e da Cooprovi participantes do projeto.

Página 05

1318 PESSOAS CAPAC

O Sicoob Credicenm em parceria com o Sebrae Minas realizaram
mais um ciclo de capacitações para os cooperados e as comunidades
onde a cooperativa está inserida. Ao todo foram 1318 pessoas capacitadas no ano de 2019.
As palestras realizadas nesse ano tiveram como foco a área de
ﬁnanças, competitividade da empresa, também o desenvolvimento da
economia local, valorização dos comércios e agricultores locais para
o enriquecimento do município e consequentemente da região.

Braúnas

Itamarandiba

Guanhães

S. S. Maranhão

Rio Vermelho

Peçanha

“Agradeço a insistência positiva da equipe Sicoob Credicenm em contar
com a presença do cooperado em eventos como esse. As vezes nosso
excesso de compromisso quase nos deixam de fora.”
Cooperado de Sabinópolis.
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ITADAS EM 2019

Sabinópolis

S. J. Evangelista

Serro

S. M. Suaçuí

Virginópolis
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SJE AGORA COM

SICOOB CREDICENM
No dia 26/07/2019 o Sicoob Credicenm celebrou mais uma entrega aos cooperados. Inaugurou a 13º agência com sede na cidade de São
João Evangelista.
O evento foi prestigiado com grande participação da comunidade evangelistana, autoridades locais, Conselheiros, Diretoria Executiva e
funcionários do Sicoob Credicenm . O Prefeito Sr
Pedro de Queiroz Braga mencionou a importância de ter na cidade mais uma instituição ﬁnanceira, um meio alternativo e inovador de tratar
as relações ﬁnanceiras dos usuários. O pastor Sr
Mangelstron Ferreira Alcantra e a ministra Sra
Ivone Dias Gomes ﬁzeram as bênçãos do local.
Na oportunidade, foi homenageado o Sr.
Milton Monteiro, morador da cidade de São João
Evangelista e um dos sócios fundadores do
Sicoob Credicenm, que participou ativamente da
fundação de nossa cooperativa, deixando-nos
um exemplo de ética, empreendedorismo e
engajamento a ser seguido.

“Abrir mais uma agência, em uma cidade que tem grande potencial e carecia do nosso modelo
de negócio, é estabelecer um compromisso com as pessoas, empresas, associações, servidores
públicos que nos propuseram apoio e acreditar que seremos uma nova referência ﬁnanceira na
cidade.” - Carla Generoso, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicenm.
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TREINAMENTOS

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.
Com objetivo de aprimorar os
padrões de qualidade no atendimento e
vendas, e proporcionar maior desenvolvimento dos colaboradores, foi realizado
treinamento de atendimento e vendas
com o instrutor Otávio Grossi.
Além disso, os colaboradores são
continuamente capacitados através da
plataforma educacional Sicoob Universidade com cursos em todas as áreas de
atuação do cooperativismo de crédito.
Acreditamos que ao proporcionar
qualiﬁcação e melhoria no ambiente de
trabalho dos colaboradores, é possível
alcançar reﬂexos positivos na produtividade e no atendimento aos nossos cooperados.
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ALUNOS PARTICIPAM
DO PROGRAMA
Em 2019 o programa Sorria Sicoob levou até
a Escola Municipal Inocente Soares Leão a
Educação Financeira e Cooperativista para os
alunos do 5º ano. Foram trabalhados com eles os
livros da coleção ﬁnancinhas: Caio achou uma
moedinha; Miguel, Aninha e Dedé ganharam um
dinheirinho; e Margô e Davi foram ao mercadinho.
Contextualizando com a história dos livros,
foi abordado com às crianças a importância de
gastar somente com o que for necessário e a de
poupar para a realização de sonhos. Para materializar essa ideia, a cooperativa propôs ao
alunos que se unissem e escolhessem um sonho
coletivo para ser realizado na semana de formatura. Juntos eles escolheram ir a uma pizzaria
para comemorar a conclusão do Ensino Fundamental 1.
Além disso, dois alunos tomaram a iniciativa
de organizar uma campanha de arrecadação de
alimentos na semana das crianças, para ajudar
um colega que tinha acabado de chegar na
turma e passava por necessidades.
“É uma honra para a nossa escola ser pioneira no Projeto de Educação Financeira, visto que
esta proporciona uma tranquilidade, segurança
e motivação para aproveitar a vida de maneira
saudável, gerindo bem os seus recursos ﬁnanceiros”, menciona Aparecida Marta, diretora da E.M.
Inocente Soares Leão.
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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
EM REAIS

DEZEMBRO 2019
ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

171.854.057,17

PASSIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

152.442.686,22

3.799.277,63

DEPÓSITO

140.068.494,43

Caixa

2.260.211,63

Depósitos à vista

36.430.218,91

Numerário em Trânsito

1.539.066,00

Depósitos à prazo

103.638.275,52

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

76.177.095,31

Centralização Financeira - Cooperativas

76.177.095,31

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

90.684.458,49

Adiantamento a Depositante

112.043,09

Cheque Especial

RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS

4.905.785,22

Obrigações por Emissão de LCA

4.905.785,22

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

5.005.564,24

-

Empréstimos

67.178.589,95

Títulos Descontados

928.578,04

Cheques Descontados

6.776.689,96

Financiamentos Rurais e Agroindustriais

8.904.614,41

Financiamentos

9.291.991,29

Operações Renegociadas

-

Provisões Operacionais

(2.508.048,25)

OUTROS CRÉDITOS

765.020,83

Crédito por avais e ﬁanças honrados

73.337,25

Rendas a receber

493.265,69

Diversos

198.417,89

OUTROS VALORES E BENS

428.204,91

Bens não de uso próprio

331.950,73

Despesas antecipadas

96.254,18

PERMANENTE

5.587.581,66

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

1.057,14

Recursos em trans. terceiros

1.057,14

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

Empréstimos país - outras inst.

-

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e arrec. trib. assemelhados
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Diversas

2.461.785,19
51.926,89
143.380,95
400.605,37
1.865.871,98

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.862.227,94

Capital de domiciliado no país

11.438.943,59

Capital a realizar

(49.839.36)

Reserva de lucros

8.924.822,65

Sobras ou perdas acumuladas

1.548.301,06

INVESTIMENTOS

1.964.391,94

Participações de cooperativas

1.964.391,94

IMOBILIZADO DE USO

3.502.787,56

CONTAS DE RESULTADO

Outras imobilizações de uso

5.737.576,49

Receitas operacionais

(-) Depreciação acumulada

(2.234.788,93)

(-) Despesas operacionais

3.136.724,67
15.401.308,59
(12.004.898,76)

INTANGÍVEL

120.402,16

Receitas não operacionais

10.680,80

Direito de uso

602.419,74

(-) Despesas não operacionais

(3.500,00)

(-) Direito de uso

(482.017,58)

TOTAL DO ATIVO

177.441.638,83

(-) Apuração de resultado
TOTAL DO PASSIVO

(266.865,96)
177.441.638,83

Wagner Luiz de Almeida

Diretor Administrativo e Financeiro

Vera Cardoso Nunes

Contadora - CRC/MG 105273/O-4

Credicenm

SORTE SUA DE SER SICOOB, CONTRIBUIR
PARA SUA REGIÃO E CONCORRER A MAIS DE

R$ 5 MILHÕES EM PRÊMIOS!

5

CAMINHONETES
HILUX 0 KM

48

MOTOS
HONDA NXR

16

CARROS
COROLLA 0 KM

33

192

SMARTPHONES
SAMSUNG

CARROS
HB20 0 KM

240

PRÊMIOS NO VALOR
DE 2 MIL REAIS*

CONTRATOU OU USOU OS PRODUTOS E SERVIÇOS PARTICIPANTES DA PROMOÇÃO,
JÁ ESTÁ CONCORRENDO! QUANTO MAIS UTILIZAR, MAIS CHANCES DE GANHAR.

sicoob.com.br/sorteassim
todos os produtos e serviços que geram números da sorte.
Central de Atendimento 24 horas: Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1111 | Demais localidades: 0800 642 0000
Deﬁcientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - De segunda a sexta - das 8h às 20h
Ouvidoria: 0800 725 0996 - De segunda a sexta - das 8h às 20h - ouvidoriasicoob.com.br
Participação de 1º/2/20 a 31/12/20 para pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas em território nacional e associadas às cooperativas singulares pertencentes ao Sistema
Sicoob, que estejam adimplentes. Limite de até 294 números da sorte por CPF/cooperativa de vinculação e de 282 números da sorte por CNPJ/cooperativa de vinculação.
http://sicoob.com.br/sorteassim. *Os prêmios, exceto bens, serão entregues em vales-poupança. Imagens e cores ilustrativas.

