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AGÊNCIAS DESTAQUES

Novos Conselheiros de Administração e Fiscal
tomam posse.

Agências do Sicoob Credicenm recebem
premiação bronze, prata, ouro e diamante na
performance SIPAG.
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Finalizamos o primeiro semestre de 2021 com uma
certeza: este não foi para nós um tempo de espera.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Carla Maria Gonçalves Corrêa Generoso
Presidente
Arleus Souza Costa
Conselheiro Efetivo
Eduardo Barbosa Sales
Conselheiro Efetivo
Geraldo Wagner Viana Cabral
Conselheiro Efetivo
Leonardo Sardinha
Conselheiro Efetivo
Sávio Coelho de Almeida
Conselheiro Efetivo
Pedro Antônio de Oliveira Peixoto
Conselheiro Efetivo

Foram tempos de tribulações, diﬁculdades e incertezas, mas prioritariamente
tempo de construção, trabalho, desenvolvimento e muita ﬁrmeza nas ações e
atitudes, em busca do crescimento e da sustentabilidade.
E foi neste tempo, no qual não nos acomodamos e buscamos participar da vida
de nossos cooperados e comunidades, contribuindo para a manutenção de
negócios e investindo em desenvolvimento, que vimos muitas ações positivas
e produtivas serem implementadas na cooperativa, nos assegurando que
estamos caminhando da maneira correta, com a equipe que precisamos, com
os valores e princípios cooperativistas e focados em nossas metas e objetivos.
Temos orgulho em aﬁrmar que estamos vivendo este tempo de maneira digna,
ﬁrme e corajosa. Isso nos permite divulgar que o Sicoob Credicenm cresce, se
desenvolve, gera empregos, mantém todos os postos de trabalho e gera estabilidade em tempos tão agitados.

DIRETORIA EXECUTIVA

Foi neste ano de 2021, que após anos destinando nossas sobras para o Fundo
Wagner Luiz de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro
José Célio de Carvalho Assis
Diretor Comercial

de Reserva e para o FATES, que criamos condições necessárias para que fosse
aprovada, em Assembleia Geral, a distribuição das sobras aos nossos cooperados, mesmo em tempos de pandemia.
O Sicoob Credicenm mantém-se totalmente focado em aumentar a conﬁança

CONSELHO FISCAL
Antônio João Pimenta Lopes
Conselheiro Efetivo
Carlos da Silveira Dumont
Conselheiro Efetivo
João Paulo Furbino dos Santos
Conselheiro Efetivo
Eyre Januário de Carvalho
Conselheiro Suplente
José Menezes de Andrade Júnior
Conselheiro Suplente

do Cooperado e da Comunidade na cooperativa e no cooperativismo. A Assembleia Geral de 2021 foi também o momento de realização da eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, renovando e agregando mais
pessoas para buscar e fazer o melhor, pela cooperativa, pelos cooperados e
pelas comunidades.
Agradeço primeiramente a Deus, aos Conselhos, de Administração e Fiscal,
companheiros que se dedicam a contribuir para a construção de uma cooperativa cada vez mais sólida e próspera.

Ramón Lúcio Magalhães
Conselheiro Suplente

Agradeço à Diretoria, tão atuante, que vem conduzindo nossos negócios e
processos de maneira vitoriosa. Agradeço a todos os colaboradores da cooperativa que, não apenas não deixaram a “peteca cair”, mas que permanecem
REDAÇÃO E EDITORAÇÃO

cuidando e trabalhando com uma garra e uma disposição invejáveis.

Textos
Gizele Carvalho
Fotos
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Revisão
Ana Maria Sales
Aarão Santos
Eliete Rocha
Thaís Rocha
Criação e Arte Final
Cristina Rodrigues
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E, claro, agradeço, de maneira prioritária, aos cooperados, os responsáveis
pela existência da cooperativa, que nos privilegiam com a escolha do Sicoob
Credicenm como sua instituição ﬁnanceira e fazem de nosso dia a dia um
desaﬁo em ser cada vez melhor para atendê-los.
Nossa mensagem, para cada um, sempre será de otimismo, de força, de
coragem, de ﬁrmeza e gratidão, sigamos em busca de realizar nossos projetos
e fazer, de maneira positiva, a diferença neste mundo que precisa cada vez
mais do cooperativismo.
Um grande abraço!

CARLA MARIA GONÇALVES CORRÊA GENEROSO
PRESIDENTE

CONSELHEIROS TOMAM POSSE
no Sicoob Credicenm

T

omaram posse no dia 11 de maio de 2021, os
novos integrantes do Conselho de Administração e Fiscal do Sicoob Credicenm, eleitos
na Assembleia Geral Ordinária (AGO) em 25 de fevereiro
de 2021, para as gestões 2021/2025 e 2021/2023, respectivamente.
A posse aconteceu na sede da cooperativa, com
presença dos Diretores Executivos e funcionários. Na
ocasião a Presidente reeleita, Carla Generoso, mencionou sobre se sentir honrada e feliz pelos votos de
conﬁança dos cooperados em elegê-la por mais 4 anos
de mandato. “Recebemos esse voto com alegria, nos
sentindo honrados, mas, principalmente com responsabilidade e comprometimento, pois temos ainda muito a
caminhar”, menciona a Presidente.
Os Conselheiros de Administração eleitos foram:
Carla Maria Gonçalves Corrêa Generoso– Presidente do
Conselho, Arleus Souza Costa, Eduardo Barbosa Sales,
Geraldo Wagner Viana Cabral, Leonardo Sardinha, Pedro
Antônio de Oliveira Peixoto e Sávio Coelho de Almeida.
Já os Conselheiros Fiscais eleitos foram: Antônio João
Pimenta, Carlos Silveira Dumont, João Paulo Furbino dos
Santos, Eyre Januário de Carvalho, José Menezes de
Andrade Júnior e Ramon Lúcio Magalhães.
No encerramento do encontro a Presidente do
Conselho agradeceu aos antigos Conselheiros pelos anos
dedicados, enfatizou a importância dos laços de conﬁança e cooperação construídos ao longo do período.

CONHEÇA ALGUMAS DAS FUNÇÕES DE CADA CONSELHO

Conselho de Administração
É o órgão estratégico da cooperativa, responsável
pela deﬁnição dos objetivos e metas para apresentá-los à
Assembleia Geral para deliberação. Além disso, acompanha o desempenho econômico, monitora e revisa periodicamente as políticas institucionais sistêmicas aderidas
pela cooperativa e gerencia o uso do FATES – Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social o qual é utilizado
para ações que envolvam desenvolvimento dos cooperados e comunidade. Um exemplo é a sua utilização para
custeio dos cursos oferecidos pela cooperativa aos cooperados através do Sebrae Minas.
Conselho Fiscal
É o órgão ﬁscalizador e colaborador, que deve ﬁscalizar, assídua e minuciosamente, as operações, ações e
serviços da cooperativa e comunicar à Diretoria Executiva
possíveis irregularidades.

São eles que acompanham

passo a passo a execução e o desenvolvimento do plano
de ação da cooperativa, aprovado em assembleia geral. Os
conselheiros examinam mensalmente os balancetes e, no
ﬁnal do ano, apresentam aos demais associados o parecer
quanto à veracidade do balanço e o submetem à aprova
aprovação da assembleia geral.

Conselho de Administração
da esquerda para direita:
Leonardo Sardinha, Sávio
Almeida, Geraldo Wagner,
Arleus
Generoso

Costa,

Carla

(Presidente),

Eduardo Sales e Pedro
Peixoto.

Conselho

Fiscal

da

esquerda para direita: Eyre
Januário, José Menezes,
João Paulo, Antônio Lopes,
Carlos Dumont e Ramón
Magalhães.
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AGÊNCIAS SÃO PREMIADAS
na campanha de performace da SIPAG

A

pesar de toda a atipicidade do ano de
2020, o crescimento de pagamentos com
cartões, que já vinha se tornando um
hábito entre os brasileiros, deu um salto. Compras virtuais, serviços com entrega por delivery,
supermercados, pequenos comércios, contratação de serviços de streaming são exemplos
comuns e, que na maioria das vezes, exigem que
o comprador tenha um cartão, seja para efetuar
parcelamentos, seja pela segurança de não precipreci

sar usar dinheiro em espécie para efetuar compras.
E em 2020 os resultados do Sicoob Credicenm foram excelentes. Todas as agências do
Sicoob Credicenm participaram da campanha
Performance Sipag e tivemos agências destaque
nacional, são elas: Dom Joaquim agência bronze;
Itamarandiba e Santa Maria do Suaçuí agências
prata; Serro agência ouro; São João Evangelista e
Guanhaes agências Diamante.

SIPAG

COOPERATIVISMO
tudo que você precisa saber

A

través do tempo o homem conquistou
seu próprio espaço. Criou a máquina
manual e, logo após, a máquina a vapor,
quando se iniciou o processo industrial.
Em meados do século XVII surgiu a chamada
Revolução Industrial. A mão-de-obra perdeu
grande poder de troca. Os baixos salários e a
longa jornada de trabalho trouxeram muitas
diﬁculdades socioeconômicas para a população.
Diante desta crise surgiram, entre a classe operária, lideranças que criaram associações de caráter assistencial. Esta experiência não teve resultado positivo.
Com base em experiências anteriores,
buscaram novas formas e concluíram que, com
uma organização formal, chamada cooperativa,
e a participação dos interessados, as diﬁculdades
poderiam ser superadas, desde que fossem
respeitados os valores do ser humano e praticadas regras, normas e princípios próprios.
Reuniram-se 28 pessoas, a maioria tecelões.

Discutiram, analisaram e avaliaram as ideias.
Respeitaram os costumes e as tradições e estabeleceram normas e metas para a organização de
uma cooperativa. Após um ano de luta acumularam um capital de 28 libras e conseguiram abrir
as portas de um pequeno armazém cooperativo
em Rochdale - Inglaterra, em 21 de dezembro de
1844, com o nome de Rochdale Society Of Equitable Pioneers ou seja: Sociedade Rochdale dos
Pioneiros Equitativos.
E assim foi criada a primeira cooperativa de
consumo, com base nos princípios cooperativos.
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2,6 MILHÕES DE SOBRAS
são distribuídos aos cooperados

O

pela

A gestora explica que o Sicoob Credicemn

primeira vez, o rateio das sobras

alcançou resultados históricos em 2020, com

referentes ao exercício do ano anterior

recordes de vendas de produtos pelos colabora-

junto aos cooperados. A distribuição foi apro-

dores. “Foi um ano em que não gastamos nosso

vada em Assembleia Geral, realizada pela

tempo falando em pessimismo e crise. Investi-

cooperativa em 25 de fevereiro, em referência

mos nossa energia em trabalho, seriedade, dedi-

a 2020.

cação e os resultados apareceram de uma

Sicoob

Credicenm

realizou,

“Temos orgulho e a alegria de comparti-

forma maravilhosa”, frisa.

lhar com os cooperados que, nesse ano de
2021, após um longo período usando as sobras
para investir em fortalecimento, segurança e
sustentabilidade da cooperativa, tivemos a
honra de levar para nossa Assembleia a
proposta de distribuição, aprovada de forma
unânime. Essas sobras são frutos do trabalho
realizado ao longo de 24 anos da cooperativa,
com o apoio dos cooperados, conselheiros,
diretores, funcionários e parceiros”, ressalta a
presidente da cooperativa, Carla Generoso.

DIRETORIA EXECUTIVA
toma posse no Sicoob Credicenm

N

o dia 22 de junho os membros da Diretoria

cooperativistas. Podemos comemorar conquis-

Executiva tomaram posse na sede da

tas que são frutos do trabalho sério, do compro-

cooperativa, após homologação

metimento e da competência de uma adminis-

pelo

tração responsável, engajada em busca do

Bacen (Banco Central do Brasil).
Foram reeleitos os diretores executivos,

desenvolvimento e do crescimento sustentável,

com mandato de 04 anos: Wagner Luiz de

e estas, somente se tornam possíveis quando

Almeida, como Diretor Administrativo e Finan-

podemos contar com uma Diretoria Executiva

ceiro, e José Célio de Carvalho Assis, como

que respira cooperativismo e busca negócios

Diretor Comercial.

com a mesma intensidade, trabalhando incan-

Durante a cerimônia de posse dos mem-

savelmente na construção do presente e do

bros da Diretoria Executiva, a Presidente do

futuro. Os resultados asseguram, que juntos

Conselho de Administração do Sicoob Credi-

somos mais fortes.”

cenm, Carla Maria Gonçalves Corrêa Generoso,
fez uso da palavra, parabenizando os empossados e reaﬁrmando sua conﬁança e expectativas
no trabalho de ambos. “Temos orgulho em
dizer que a cooperativa vem alcançando e
superando, a cada dia, suas metas e objetivos,
sempre pautados nos princípios e valores
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JUNTAS CONTRA A EXTINÇÃO
Sicoob Credicenm e Ong Waita ﬁrmam parceria

N

o dia 16 de junho o Sicoob Credicenm

Dom Joaquim através de capacitações dos

ﬁrmou parceria com o Instituto de

professores e agentes de saúde do município.

Pesquisa

Waita,

“Espécies silvestres não podem ser entendidas

através do cooperado Cláudio Costa que apre-

como presente, elas fazem parte do bioma e o

sentou a ONG à cooperativa.

objetivo é que a população se comprometa em

e

Conservação

O projeto VOAR desenvolvido pela institui-

conservar a vida livre dos papagaios e admirar os

ção trata-se da soltura no meio ambiente dos

animais no habitat natural deles”, defendeu

papagaios-de-peito-roxo que estão ameaçados

Fernanda Sá - Presidente do Waita.

de extinção. Através de estudos realizados por

Durante a reunião com os representantes da

biólogos, foi identiﬁcado que a região de Dom

ONG, a Presidente do Sicoob Credicenm, Carla

Joaquim seria a mais apropriada para adapta-

Generoso, comentou: “Em nosso propósito de

ção das espécies além da cidade conter uma

praticar cotidianamente os valores e princípios

fazenda já cadastrada no IEF/IBAMA como área

cooperativistas, fazer parte do Projeto Voar é

de soltura de animais silvestres, a qual é

motivo de orgulho e alegria. Acreditamos que a

pertencente ao cooperado Cláudio.

preservação da natureza, o incentivo e defesa da

A Cooperativa apoiará o projeto na cons-

sustentabilidade e a conservação da biodiversi-

trução de um viveiro que é parte fundamental

dade são tarefas intimamente ligadas ao coope-

para adaptação das espécies antes da soltura,

rativismo e à defesa da vida que almejamos, não

além de permitir pesquisas sobre os hábitos

apenas para nós, mas também para as gerações

das aves para produção de teses cientíﬁcas.

futuras. Saber que vamos contribuir para a

Além da soltura e monitoramento dos

preservação de espécies e para a educação

papagaios, o projeto VOAR desenvolverá ações

ambiental é uma honra e, seguramente, acompa-

de educação ambiental com a comunidade de

nharemos todo o projeto com muita dedicação".
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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 2021

EM REAIS

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

414.618.302,24

DISPONIBILIDADES

4.831.780,98

Caixa

3.080.085,98

Numerário em Trânsito

1.751.695,00

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira - Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Adiantamento a Depositante

201.895.745,44

206.181.879,35
14.481.431,56
33.780.923,62

Cheque Especial PJ
Capital de Giro
Títulos Descontados

318.194,76

1.044.340,81
8.269.855,67

Financiamentos

22.000.472,81

Provisões Operacionais

(4.367.331,04)
1.426.586,84

Depósitos à prazo

275.323.460,11

Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

996.410,78
380.280,43

Outros Valores e Bens

282.309,63

Bens não de uso próprio

222.296,55
60.013,08

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

4.330,13

Recursos em trans. terceiros

4.330,13

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

8.055.358,91

Investimentos

3.647.193,78

Participações de Cooperativas

3.647.193,78

Imobilizado de uso

4.331.705,24

Outras imobilizações de uso

7.102.185,52

(-) Depreciação Acumulada

(2.770.480,28)

223 .689,99
1.858.337,55
440.562,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

41.443.654,02

Capital de domiciliado no país

17.270.563,48

Capital a realizar

(47.060,83)

Reserva de lucros

18.118.825,05

CONTAS DE RESULTADO
Receitas operacionais
(-) Despesas operacionais
Receitas não operacionais
(-) Despesas não operacionais

76.459,89
603.184,31

(-) Direito de Uso

(526.724,42)

TOTAL DO ATIVO

422.673.661,15

Carla Maria Gonçalves Corrêa Generoso
Presidente do Conselho de Administração

5.343.381,00

2.820.790,59

Sobras ou perdas acumuladas

Permanente

Direito de Uso

3.542.726,46

175.583,46

Diversos

Intangível

10.626.754,58

(125.687,83)

Rendas a Receber

Despesas Antecipadas

86.389.354,85

2.894.983,60

16.732.202,38

Provisões Avais e Fianças Honrados

Depósitos à vista

108.408.771,21

Financiamentos Rurais

Crédito por Avais e Fianças Honrados

372.339.569,54

2.490.411,60

Cheques Descontados

Outros Créditos

DEPÓSITO

127.622,37

Crédito Pessoal - Consignado
Cheque Especial MEI

381.230.007,13

201.895.745, 44

Crédito Pessoal e CDC
Cheque Especial

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Apuração de resultado

TOTAL DO PASSIVO

Wagner Luiz de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro
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José Célio de Carvalho Assis
Diretor Comercial

5.513.456,12

587.870,20
4.436.443,20
(3.842.001,67)
1.444,72
(8.016,05)
-

422.673.661,15

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

