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Prezados cooperados, colaboradores, comunidades,
este informativo tem, sem dúvida um sabor especial.
De tudo o que pode ser dito sobre este inacreditável ano de 2020, o que mais
repetimos é o quanto ele está sendo desaﬁador! Foi bem ao ﬁnal do primeiro
trimestre, quando tantos projetos, planos, ideias e propostas começavam a
tomar corpo e serem implementados, que fomos surpreendidos por uma
realidade inimaginável. O mundo teve que se reorganizar diante de um vírus
que se espalhou com a aterrorizante velocidade de uma pandemia e mudou
tudo o que encontrou pela frente.
Em nossa cooperativa sopravam ventos de mudança. 2019 tinha nos mostrado
que podíamos muito mais e que através do trabalho sério, responsável e determinado, podíamos alcançar grandes resultados. Estávamos nos preparando
para saltos ainda maiores e, de repente, tornou-se imperativo reestruturar as
estratégias pois os objetivos eram diferentes.
O mais importante não era apenas crescer e desenvolver. Era urgente proteger
nossos colaboradores, cuidar da saúde física, mental e emocional. Era urgente
cuidar de nossos cooperados, oferecendo um ambiente saudável, promovendo
soluções ﬁnanceiras diante de um cenário caótico, que garantisse a continuidade de negócios, a estabilidade emocional e econômica, enﬁm, era o momento
de exercitarmos, como nunca, nossos valores e princípios cooperativistas.
E foi o que ﬁzemos e temos feito incessantemente. Neste informativo vocês
terão a oportunidade de conhecer várias de nossas ações e saber como o Sicoob
Credicenm se comportou, com colaboradores, cooperados e comunidades
neste período tão difícil de nossa história.
E diante de tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo, fomos forçados a
abandonar nossa zona de conforto e encontrar nossas melhores habilidades,
nossas maiores competências, para respondermos às exigências e buscarmos a
qualidade e a maneira mais sustentável, cidadã e correta de fazermos mais que
sobreviver, mas crescer, apoiar, amparar e manter nossos empregos, nossa
atuação e manter nossa cooperativa ﬁrme e sólida.
Ao olharmos para estes meses de 2020, concluímos que temos um saldo inﬁnitamente positivo! Estamos aqui, estamos juntos, estamos vivos e saudáveis.
Estamos trabalhando, gerando empregos, alcançando resultados e nos mantendo junto aos nossos cooperados, atuando e conﬁando em dias futuros e melhores.
Sabemos que são as adversidades que nos fortalecem e nos trazem coragem e
resiliência. Cada um de nós tem uma história, temos medos e diﬁculdades, mas
temos também o vínculo entre nós, o apoio uns dos outros e a certeza de que
estamos vivendo um dos momentos mais importantes de nossas vidas. Momento que vai deﬁnir quem são as pessoas que merecem alcançar seus objetivos e
aquelas que infelizmente só vão assistir. Que sejamos todos protagonistas desse
momento, de nossas histórias, para termos o prazer e a honra de comemorarmos no ﬁnal!
Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos à vida, sejamos gratos por nossas
famílias, por nossos trabalhos, por nossos amigos, e, porque não, por nossas
perdas, por todas as quedas das quais nos levantamos, por toda a aprendizagem
que as diﬁculdades nos trazem. Sejamos gratos por estarmos aqui.
Que possamos renovar nossas forças e transformar este memorável ano de
2020, em um ano não apenas inesquecível por seus desaﬁos, mas no mais
vitorioso de nossas vidas! Um grande abraço a todos!
Muito Obrigada!

CARLA MARIA GONÇALVES CORRÊA GENEROSO
PRESIDENTE

PRÉ-ASSEMBLEIAS
são interrompidas pela pandemia

P

elo terceiro ano consecutivo, o Sicoob
Credicenm iniciou a realização das pré-assembleias nas cidades onde estão as agências da cooperativa.
As pré-assembleias são reuniões realizadas
com os cooperados, que antecedem a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da cooperativa. São
mecanismos formais de governança cooperativa,
com o objetivo principal de garantir transparência e prestação de contas ao cooperado, sobre as
condições econômico-ﬁnanceiras e sociais da
organização. Tanto as pré-assembleias quanto as
assembleias (ordinária e extraordinária) são
verdadeiros fóruns permanentes de debate, informação.
Desde 2017, durante os meses de março e
abril, a administração do Sicoob Credicenm realiza as pré-assembleias nas quais, a Presidente do
Conselho de Administração, juntamente com a
Diretoria Executiva, acompanhada por conselheiros e funcionários visitam cada cidade onde há
uma agência do Sicoob Credicenm, promovendo a
prestação de contas da cooperativa referente ao
ano anterior, além das iniciativas que estão sendo
feitas e esclarecimento de dúvidas dos presentes.

Neste ano de 2020, as pré-assembleias que
puderam acontecer, foram realizadas entre os
dias 10 de fevereiro e 12 de março em seis
cidades: Sabinópolis, Rio Vermelho, Braúnas, São
Sebastião do Maranhão, Conceição do Mato
Dentro e Santa Maria do Suaçuí. Nestes municípios sempre acolhedores, foi possível fazer a
prestação de contas do exercício 2019 da cooperativa, levando informação e esclarecendo
dúvidas de todos que prestigiaram o relacionamento com o Sicoob Credicenm, atendendo ao
convite, possibilitando um alcance total de 335
cooperados.
Em março, assim como diversas atividades
no Brasil e no mundo, as pré-assembleias precisaram ser interrompidas devido à pandemia do
novo Coronavírus. Acatando as determinações de
distanciamento social, a administração da cooperativa suspendeu a programação presencial e
investiu em informações virtuais, comunicados,
comunicação on-line e todas as maneiras possíveis de continuar levando informação e transparência ao cooperado, sem colocar em risco a
saúde de todos os envolvidos.

Página 03

AGO E AGE SÃO REALIZADAS
com protocolos de segurança

A

pesar de todas as mudanças que a pandemia trouxe, de todas as medidas restritivas e as impossibilidades de reuniões e
aglomerações, a obrigatoriedade da realização
da AGO – Assembleia Geral Ordinária, em
cumprimento à legislação, ainda que tenha sido
adiada, para dar tempo às cooperativas para se
organizarem, atenderem aos decretos municipais
e estaduais, não foi modiﬁcada e, considerando
que acontece uma vez ao ano, ao ﬁnal do primeiro quadrimestre, precisava acontecer.
O Sicoob Credicenm buscou informações
junto à Central CECREMGE, acatou as determinações municipais e, cumprindo o prazo estipulado,
realizou a AGO e também a AGE no dia 25 de
junho de 2020.
Em formato, completamente diferente dos
anos anteriores, e de acordo com as deliberações
do decreto municipal vigente, as assembleias
contaram com número restrito de cooperados,
atendendo a necessidade mínima, e seguiram
todas as recomendações de segurança: uso
obrigatório de máscaras, medição da temperatura
antes de ingressar no local do evento, local ventilado, distância de 1,5m entre as cadeiras, disponibilização de álcool em gel na entrada e durante o
evento para os participantes e cumprimento da
orientação de duração máxima de uma hora.
Todas estas medidas garantiram que a AGO
fosse realizada dentro de todas as necessidades
legais e atendesse aos objetivos de deliberar

sobre assuntos de extrema importância para a
vida da cooperativa, como, a prestação de contas
com relatório de gestão, balanço patrimonial,
demonstração de sobras e perdas e parecer do
Conselho Fiscal, bem como destinação das
sobras e outros assuntos.
Como na oportunidade também foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, tratou-se
de outros assuntos de interesse da cooperativa.
Tão importante quanto realizar as Assembleias dentro dos cuidados e normas necessárias,
foi também cuidar da ampla divulgação de todos
os assuntos tratados e decisões tomadas durante as
mesmas. Para isso, as equipes das agências foram
capacitadas em cada cidade, receberam todas as
informações e foram orientadas a comunicarem
aos cooperados. Também foram usados todos os
canais de comunicação da cooperativa, com divulgação em redes sociais e canais eletrônicos.
A forma como o Sicoob Credicenm conseguiu conciliar as diﬁculdades trazidas pela
pandemia com as necessidades de manter o
cooperado informado, engajado e participante
da vida da cooperativa renderam muitos elogios
e admiração daqueles que se sentiram respeitados e representados, mesmo diante de tantas
limitações.
A expectativa é que em 2021 permita o retorno das pré-assembleias e a realização das assembleias continuando o propósito da transparência
e máxima informação a todos os cooperados.
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NOVIDADE NO AR!
Sicoob Credicenm apresenta suas novas plataformas digitais

O

lançamento oﬁcial da solução de Intranet desenvolvida pelo Sicoob Credicenm foi realizado no dia 05 de maio de
2020, e foi motivo de muita comemoração pela
presidência e diretoria, bem como por todos os
envolvidos no projeto. A nova plataforma de
comunicação interna é lançada com a proposta
de otimizar a gestão da comunicação interna
da cooperativa e de integrar os colaboradores
num canal preparado para eles, visando a
comunicação objetiva, com foco no negócio e
nas pessoas, além de sustentável.
A comunicação interna de uma organização é determinante para o seu desenvolvimento. Por sua capacidade de compartilhamento de
informação, a intranet é essencial para a difusão
de dados dentro do ambiente institucional.
A ferramenta proporciona maior autonomia para o Sicoob Credicenm através dos componentes internos que permitem a administração do layout, a criação e edição de conteúdos
da forma que melhor atenderá às necessidades. “O estabelecimento de uma comunicação
interna, corporativa eﬁcaz e de qualidade é
uma necessidade de sempre e estamos dando
um passo importante para incrementá-la”,
aﬁrma Wagner Almeida, Diretor Administrativo
e Financeiro do Sicoob Credicenm.
Dentre os componentes disponíveis estão
postagens no feed social, banners, comunicados,
abertura de chamados a unidades especíﬁcas,
busca de ramais, aniversariantes, entre outros.
Ao comemorar o lançamento da Intranet,
Carla generoso, Presidente do Conselho de
Administração, aﬁrmou: “a ferramenta que
estamos apresentando irá intensiﬁcar nossa
comunicação, aumentar nosso engajamento e
permitir que nossa interação seja mais ágil e

simultânea, favorecendo a percepção de todos
sobre a importância de cada um para a consolidação do propósito da cooperativa.”
Pensando em alavancar a comunicação em
todos os níveis, o Sicoob Credicenm inaugurou
também o novo site da cooperativa. Com layout
reformulado, mais moderno, a plataforma apresenta um visual mais atraente, dinâmico e intuitivo. A nova plataforma oferece a colaboradores, cooperados e clientes todas as informações
institucionais desde estrutura, história e legislação até balanço, estatuto, políticas, entre outros.
Além disso, é possível encontrar no site
informações importantes relacionadas aos
cooperados como os produtos e serviços ofertados pela instituição e as notícias através do
informativo.
Os menus dinâmicos e interativos estão
divididos por categorias facilitando a navegação. Na página principal o cooperado encontra
os canais de relacionamento e pode acessar sua
conta pessoa física e jurídica. Não cooperados
também podem dar os passos iniciais para a
abertura de conta na cooperativa.
Manter um site atualizado, moderno e com
as informações necessárias é uma obrigatoriedade em tempos de realidade virtual e a plataforma se mostra um importante canal de comunicação com os cooperados exigindo para isso
uma constante renovação.
O Sicoob Credicenm buscou trazer um
layout mais interativo, direcionando a atenção
do leitor ao conteúdo e permitindo uma navegação mais dinâmica. Acesse e conﬁra: www.sicoobcredicenm.coop.br e acompanhe as principais ações e notícias do Sicoob Credicenm com
mais praticidade e agilidade.
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SICOOB CREDICENM INAUGURA
na cidade de Guanhães

J

á faz algum tempo que o Sicoob

de economia e a conscientização sobre

Credicenm vem proporcionando o

as necessidades ambientais, o Sicoob

ﬁnanciamento de usinas fotovoltai-

Credicenm

não

apenas

acredita

e

cas para cooperados que entendem a

incentiva a utilização dessa tecnologia,

importância do uso de energias renováveis

mas também investiu na produção da

para a preservação do meio ambiente e,

própria energia construindo no municí-

claro, pensando na economia gerada.

pio de Guanhães-MG, duas usinas foto-

A energia solar (fotovoltaica) é uma

voltaicas conhecidas e regulamentadas

energia de fonte renovável e constante,

como “micro/mini geração distribuída”.
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O propósito maior é gerar energia e
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seus
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eliminados para que
evitem

a

poluição

ambiental, evitando
também o desmatamento

e

outros

impactos negativos.
Considerando as
questões ambientais,
tão fundamentais

economia, através

A COOPERATIVA
ACREDITA QUE É
POSSIVEL SER
ECONOMICAMENTE
SUSTENTÁVEL,
GERANDO UM
RETORNO DE VALOR
COM EXCELENTE
CUSTO-BENEFÍCIO.
Carla Generoso, Presidente do Conselho.

para o desenvolvimento global, a energia

de

uma

melhor relação
com a natureza,
reduzindo

o

consumo

da

energia elétrica
convencional
como

forma
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de

proteger as
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gerações
futuras.
As

duas

usinas
f o r a m
concluídas

solar se destaca também por ser gerada

em julho de 2020 e receberam um investi-

sem emitir gases responsáveis pelo efeito

mento de R$ 710.957,35. A produção espera-

estufa, sendo uma energia alternativa,

da das usinas é de aproximadamente 90% do

limpa e renovável.

consumo das 13 Agências do Sicoob Credi-

São muitos os motivos que asseguram

cenm e do Centro Administrativo da coope-

a importância da energia solar, entre eles,

rativa, gerando assim mais sustentabilidade

estão a preservação do meio ambiente, o

e uma expressiva economia mensal.

baixo custo em relação à sua vida útil, a

De acordo com a Presidente do Conse-

facilidade de instalação dos painéis foto-

lho de Administração “a cooperativa acredi-

voltaicos, além de se tratar de uma ener-

ta que é possível ser economicamente

gia renovável, geradora de grande econo-

sustentável, gerando um retorno de valor

mia e que necessita de mínima manuten-

com excelente custo-benefício. Com investi-

ção.

mentos a partir de uma gestão com visão
Atento a estas questões e aos aspectos

empreendedora e aguerrida, pensamos não

envolvendo a sustentabilidade, a geração

apenas no crescimento e desenvolvimento
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DUAS USINAS FOTOVOLTAICAS
da própria cooperativa, mas também praticamos o sétimo princípio
do cooperativismo que é o interesse pela comunidade, fazendo com
que as cooperativas trabalhem para o desenvolvimento sustentável
das suas comunidades.”

Página 07

COMPORTAMENTO DO SICOOB
Credicenm durante a pandemia

O

O ano de 2020 ﬁcará para sempre
marcado em nossa história por
todas as surpresas e desaﬁos que

COVID-19

trouxe ao mundo todo. O Sicoob Credicenm, tão logo foi conscientizado a respei-

CORONAVIRUS

to da pandemia do COVID-19, recebendo
centenas de informações, decretos municipais, orientações dos poderes públicos e
mais uma avalanche de notícias e as piores
previsões, voltou seu olhar e suas energias para

a Presidente do Conselho de Administração, Carla

três frentes de trabalho: os cooperados, os colabo-

Generoso aﬁrmou: “Temos ainda muito para cons-

radores e a sustentabilidade da cooperativa,

truir e desenvolver. Nossa cooperativa, a partir de

atuando de maneira assertiva, buscando a segu-

todas as atividades e decisões tomadas nos últimos

rança física, emocional, ﬁnanceira e psicológica

tempos, vem atravessando com passos ﬁrmes essa

de todos os envolvidos com a cooperativa.

crise tão demorada, mas sabemos que a nossa

Dessa forma, para resguardar estas três

responsabilidade é trabalhar ainda mais, com

frentes fundamentais de trabalho, muitas ações

aﬁnco, com seriedade, com disposição, para que

foram implementadas visando apoio aos coopera-

possamos continuar nossa escalada de crescimento

dos e o bem estar e segurança de todos os colabo-

e desenvolvimento. Somos todos responsáveis por

radores.

zelar pela cooperativa, buscar novos negócios,

O Sicoob Credicenm está totalmente focado

buscar a sustentabilidade, acreditando e levando ao

em buscar soluções que possibilitem passar por

cooperado a mensagem de que estamos juntos,

esta crise com mais tranquilidade, mantendo a

estamos ﬁrmes, temos coragem e vamos vencer!”

Cooperativa viva e sustentável neste período

Na página ao lado descrevemos as principais

crítico, mantendo empregos e negócios e aumen-

medidas que a cooperativa tomou frente a pande-

tando a conﬁança do Cooperado e da Comunida-

mia para diminuir o impacto sobre nossos coope-

de na cooperativa e no cooperativismo.

rados e região.

Sobre as ações da cooperativa neste período,

“

NA COOPERATIVA NÃO IMPORTA
QUAL SEJA A CRISE, A NOSSA
ATENÇÃO ESTÁ SEMPRE FOCADA
EM QUEM PODE AJUDAR A
SUPERÁ-LAS, OU SEJA, AS
PESSOAS. NOS ORGULHAMOS DE
SER A COOPERATIVA
FINANCEIRA PARCEIRA DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE NOSSA
REGIÃO.
Wagner Luiz de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro
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9
10
11
12
13
14
15

Criação do comitê de gestão de crise para criar propostas e ações imediatas em
consonância com as diretrizes deﬁndas pelos poderes públicos.

Criação de linhas de crédito especiais com taxas reduzidas para os cooperados enfretarem os impactos negativos da pandemia.

Condições especiais de prorrogação e repactuação das operações de
crédito dos cooperados.
Disponibilização de 35 milhões em crédito pré-aprovado.

Aumento do parcelamento da fatura do cartão de crédito via aplicativo de 12 para
24 parcelas.

Redução na taxa de parcelamento da fatura ou da dívida consolidada no cartão
de crédito de 5,5% para 2,75%.
Aumento do cashback de R$ 0,25 para R$ 0,30 por pagamento realizado nas
plataformas digitais e autoatendimento.

Novas operações de crédito com 90 dias de carência.

Parcerias com outras cooperativas de crédito em intercooperação para adotar
taxas que possam atender pequenos e médios empresários.

Vídeos sobre saúde mental com mensagens de ânimo , coragem e determinação
divulgado pelas redes sociais.

Apoio ao comércio e as Associações Comerciais em prol dos comerciantes.

Divulgação e criação de campanhas para informar, esclarecer e orientar os cooperados
nesse momento.

Doações de cestas básicas aos menos favorecidos impactados pela pandemia.

Limitação da entrada de pessoas com obrigatoriedade do uso de máscara, medição
de temperatura e uso do álcool em gel para entrada e permanência na agência.

Flexibilização do horário de atendimento das agências, respeitando e aplicando
os decretos municipais de cada localidade.
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CONEXÃO DIRETA
COM SUA
COOPERATIVA

O

Sicoob Moob - aplicativo que viabiliza o
relacionamento dos cooperados com a
cooperativa - ganhou novas funcionalidades. Agora, ele também pode ser utilizado
para transmissão de eventos ao vivo, em um
ambiente seguro e restrito aos cooperados. O
objetivo é incentivar a mobilidade, especialmente no cenário atual, em que se recomenda
evitar a aglomeração de pessoas para facilitar
o controle da disseminação do coronavírus.
Apesar de ter sido lançado recentemente, o
Sicoob Moob já promove interação, conectividade e engajamento entre os mais de 4,6
milhões de cooperados e o Sistema Sicoob.
Conﬁra algumas funcionalidades:

N

ossa assistente virtual agora tem rosto e
mais personalidade. Desde abril, Alice -

inteligência artiﬁcial que recebeu o nome da
fundadora da Aliança Cooperativa de Mulheres, Alice Acland - ganhou cabelos cacheados,
sorriso largo e um uniforme turquesa, da cor da

Minha Cooperativa: apresenta ao cooperado os
dados de sua cooperativa e resultados preponderantes, como ativos totais, patrimônio líquido, operações de crédito e valores de rateio.

nossa marca. A humanização de nossa inteligência artiﬁcial (IA) tem tudo a ver com o jeito
Sicoob de atender os cooperados, de forma
mais próxima, acolhedora e proativa.

Feed de Notícias: ambiente que permite a
criação e divulgação de notícias, pesquisas de
satisfação, enquetes, e outros materiais informativos sobre a cooperativa.

De acordo com o superintendente de
Soluções Corporativas do Sicoob, Angelo
Curbani, Alice se destaca no setor ﬁnanceiro
por oferecer uma experiência de conversação
muito próxima à dos seres humanos. “Por um

Gestão de Eventos: permite a criação, publicação e gestão de quaisquer eventos promovidos
pelas cooperativas. Contempla desde o preenchimento das informações básicas (nome, data,
local) até a indicação do público-alvo, o acompanhamento dos inscritos e a geração de lista
ou Código QR para conﬁrmação de presença

bate-papo, ela responde a perguntas primárias,
tratando questões sem a necessidade de intermediação da Central de Atendimento. Identiﬁcamos que, em mais de 70% dos casos, as questões são solucionadas via Alice e, quando não o
são, ela mesma direciona automaticamente

Votações: ferramenta que permite ao cooperado participar, de maneira transparente e
segura, das decisões democráticas de sua
cooperativa.

para a Central, ou até mesmo para o gerente de
Relacionamento do Cooperado”, conclui.
Lançada no início do ano, Alice já atingiu a
marca de mais de 200 mil interações. Ela
atende nossos cooperados exclusivamente por

Comunidade de Negócios: canal dos cooperados para visualização dos bens e serviços
oferecidos entre eles ou pelas próprias cooperativas do Sicoob.

meio do app Sicoob. A humanização da nossa IA
é parte do programa de Transformação Digital
do Sicoob, que programou outras novidades
para Alice, como consultas relativas a cartão de

educação ﬁnanceira. Fique de olho!

Universidade Sicoob: plataforma que promove
a educação e formação dos cooperados, de
forma que estes possam contribuir para o
desenvolvimento das suas cooperativas.

Fonte: Revista Sicoob nº41

O Sicoob Moob está disponível para download
nas lojas Google Play e Apple Store. Para acessar, basta utilizar as mesmas credenciais de
acesso do App Sicoob.

crédito, efetivação de transações, bem como a
uma orientação mais proativa, com dicas de
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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

JUNHO 2020

ATIVO
ATIVO CIRCULANTES

PASSIVO
221.926.477,84

DISPONIBILIDADES

4.995.782,98

Caixa

2.902.860,98

Numerário em Trânsito

2.092.922,00

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

101.192.714,04

Centralização Financeira - Cooperativas

101.192.714,04

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

93.764.529,79

(-) Provisão para Empréstimos e Direitos
Creditórios Descontados

-2.552.677,09

Financiamentos Rurais e Agroindustriais

23.614.079,35

(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais

Crédito por Avais e Fianças Honrados

199.891.003,38

DEPÓSITO

190.629.790,17

Depósitos à vista

57.373.441,56

Depósitos à prazo

128.573.478,34

Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias

4.682.870,27

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

6.038.137,66

114.472.599,81

Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados

Outros Créditos

PASSIVO CIRCULANTE

-353.332,24

910.055,87
90.442,43

Provisões Avais e Fianças Honrados

(70.388,89)

Rendas a Receber

410.004,58

Diversos

479.997,75

Outros Valores e Bens

355.325,14

Bens não de uso próprio

221.066,82

Despesas Antecipadas

134.318,32

Permanente

6.352.345,39

Investimentos

2.707.756,04

Participações de Cooperativas

2.707.756,04

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

7.935,75

Recursos em trans. terceiros

7.935,75

OUTRAS OBRIGAÇÕES

3.215.139,80

Cobrança e arrec. trib. assemelhados
Sociais e estatutárias

719.122,89

Fiscais e previdenciárias

544.307,69

Diversas

1.895.571,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24.293.989,03

Capital de domiciliado no país

11.601.807,34

Capital a realizar

(63.415,77)

Reserva de lucros

12.755.597,46

Sobras ou perdas acumuladas

CONTAS DE RESULTADO

Imobilizado de uso

3.538.274,12

Outras imobilizações de uso

6.040.812,29

(-) Depreciação Acumulada

(2.502.538,17)

106.315,23

Direito de Uso

603.184,31

(-) Direito de Uso

(496.869,08)

Receitas operacionais

16.229.039,45

(-) Despesas operacionais

(11.928.456,09)

TOTAL DO ATIVO

228.278.823,23

Wagner Luiz de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro

3.181,08

-) Despesas não operacionais
(-) Apuração de resultado

TOTAL DO PASSIVO

José Célio de Carvalho Assis
Diretor Comercial
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-

4.093.830,82

Receitas não operacionais

Intangível

56.137,49

(8.434,01)
(201.499,61)

228.278.823,23

Vera Cardoso Nunes
Contadora - CRC/MG 105273/O-4

