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Empreendedora para rede municipal.
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A cada conclusão de ciclo, é nosso dever comemorar
todo o trabalho realizado, e, principalmente preparar o
início do próximo ciclo.
Após quase dois anos de pandemia, de mudanças tão signiﬁcativas em
todo o mundo, devemos um profundo e respeitoso pesar por tantas mortes,
aos que perderam entes queridos, familiares, amigos, amores, aos que perderam empregos, negócios, enﬁm, a todos que foram, de uma maneira ou de
outra, atingidos por esta realidade tão desaﬁadora.
E devemos, mais ainda, exercitar a gratidão. Devemos agradecer a Deus,
por nossa saúde, por estarmos vivos, por nossos familiares e amigos, por nosso
trabalho, por tudo que Deus nos permitiu manter em meio a tantas perdas.
Continuamos sim, expostos às incertezas desta pandemia, aos reveses do
mercado, aos erros humanos, ao dinamismo da vida. Há sim, insegurança e
dúvida ao nosso redor. Mas, no Sicoob Credicenm entendemos que, o que nos
cabe neste momento é a constante busca do aprimoramento, da adaptação e
da adequação, para oferecer, a cada dia, resultados ainda melhores.
Acreditamos que é isso que nossos cooperados, colaboradores e, as
comunidades onde estamos, esperam de nós: que não nos acomodemos, que
sejamos cada vez melhores, que continuemos crescendo, nos adaptando,
sempre atentos ao novo e ampliando nossa capacidade de ajustamento
àquilo que a vida exige de nós.
2022 é o ano no qual temos a honra de celebrar 25 anos de uma existência de lutas, conquistas, dignidade e muita aprendizagem. Recebemos este
ano com muito mais a agradecer e comemorar do que lamentar. 2021 foi o
ano em recebemos o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão, realizado em
parceria pelo Sistema OCB/OCEMG/FNQ, este é um prêmio almejado por
todas as cooperativas que acreditam em uma gestão transparente, assertiva,
séria e pautada em resultados de qualidade. Dessa forma, recebê-lo foi
motivo de honra e orgulho para nós do Sicoob Credicenm.
Também em 2021 tive a honra de receber o título de Empresária do Ano,
conferido pela Federaminas em parceria com a ACIG - Associação Comercial
e Empresarial de Guanhães, o que foi também motivo de muito orgulho para
todos nós, pois não se trata, absolutamente, de uma conquista individual, mas
do trabalho coletivo, solidário, cooperativo e, sobretudo, conquistado com a
participação efetiva das pessoas.
Foi também em 2021 que conquistamos uma grande vitória cooperativista. Após apresentar à prefeita de Guanhães Sra. Doris Campos a proposta de
lei para inclusão da Educação Financeira, Empreendedora e Cooperativista na
grade curricular das Escolas Municipais, a mesma foi aprovada pela Câmara
de Vereadores de Guanhães no dia 22.12.21 e será implantada já em 2022.
Mesmo em meio a tantos conﬂitos, nos orgulhamos de continuar trabalhando com responsabilidade, apresentando a cooperativa como uma
alternativa para conectar pessoas e promover a prosperidade. Através de um
trabalho baseado nos ideais cooperativistas, no bem comum, no trabalho em
equipe e na solidariedade, podemos oferecer a possibilidade de superar
diﬁculdades em torno de necessidades e objetivos comuns às comunidades.
E para levar a justiça ﬁnanceira cooperativista a cada vez mais pessoas,
estamos crescendo, ampliando nossa área de atuação e chegaremos, em
2022, aos municípios de Coluna, Dores de Guanhães, Cantagalo, Ferros e
Santo Antônio do Itambé.
Agradecemos por todo o apoio, primeiramente aos nossos cooperados,
aos nossos Conselheiros, à nossa Diretoria, à nossa equipe, às comunidades
que nos acolhem e a todos que torcem pela vida longa do cooperativismo!
Que tenhamos um 2022 abençoado!

CARLA MARIA GONÇALVES CORRÊA GENEROSO
PRESIDENTE

Dia C 2021 é realizado com
live show

C

om o slogan da campanha Solidários HIC:
“A cooperação que conforta!”, a Coopercentro e o Sicoob

Credicenm

deram

continuidade ao projeto em apoio ao

HIC - Hospital Regional Imaculada Conceição
localizado na cidade de Guanhães-MG. A proposta
contribuiu diretamente para a renovação das
poltronas dos acompanhantes dos pacientes,
beneﬁciando aproximadamente 25 mil pessoas
atendidas pela instituição.
47 voluntários abraçaram a causa este ano e
mobilizaram a comunidade para participar da Live
Show Dia de Cooperar, que foi realizada em
Guanhães e transmitida pelo canal do Youtube do
Sicoob Credicenm. A live contou com a participação do cantor Chris Pipino e da dupla sertaneja
Henrique e Marcílio. Já nas cidades de Itamarandiba-MG e Serro-MG foram realizadas campanhas

de arrecadação de cestas básicas para doação a
famílias carentes.
Como de costume, o Dia C foi novamente um
sucesso arrecadando R$ 32.303,34 para a aquisição das poltronas para o HIC, 288kg de alimentos
para as famílias carentes de Itamarandiba e para
as famílias de Serro foram arrecadadas: 185,70kg
de alimentos, 341,55kg de roupas, 42,30kg de
sapatos e 4.500 telhas. Além disso, a ação deste
ano contribuiu com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 2 – Erradicação da fome,
3 – Saúde de qualidade e 9 – inovação e infraestrutura.
Os ODS são metas estipulas pela ONU para
eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer
educação de qualidade ao longo da vida para
todos, proteger o planeta e promover sociedades
pacíﬁcas e inclusivas até 2030.

LIVE
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737 cooperados são atendidos
com o retorno das capacitações presenciais

O

ano de 2021 foi marcado pelo retorno
gradativo das capacitações presenciais
realizadas pelo Sicoob Credicenm em
parceria com o Sebrae. Respeitando todos os
protocolos de segurança contra a COVID-19, 737
cooperados participaram de palestras, oﬁcinas e
consultorias.
Os eventos aconteceram nas cidades nas
quais a cooperativa possui agências e abordaram
temas como: controles ﬁnanceiros, marketing
digital, aumento de vendas para o Natal, gestão
de RH e como encantar os clientes.

“Palestra motivadora, bem-humorada e
suave. O palestrante conseguiu prender nossa
atenção e o tempo, parece que voou, entretanto,
o mais importante foram as dicas claras e objetivas, fáceis de aplicar no dia a dia. A necessidade
de encantar e ﬁdelizar o cliente no mercado
competitivo de hoje é fundamental, por isso
iniciativas como essa do Sicoob Credicenm são
fundamentais para nosso desenvolvimento
Quei
proﬁssional!" menciona a cooperada Leda Queiroz do Centro Estético.
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Sicoob Credicenm realiza
sua primeira assembleia digital

F

oi realizada, no dia 26 de novembro, em
terceira e última convocação às 14h00,
a

primeira Assembleia

Geral

Extraordinária no formato Digital do Sicoob
Credicenm. O evento aconteceu através da
plataforma do Sicoob MOOB e contou com
a presença de 114 cooperados.
A ordem do dia foi a reforma dos artigos
1º e 25º do Estatuto Social. No primeiro a
sugestão de mudança foi a alteração da
área de ação da cooperativa com a inclusão
da cidade de Santa Luzia-MG. Já a segunda
sugestão foi a alteração do número de
cotas que o cooperado deve subscrever no
ato de sua admissão, passando de 200 cotas
para 20 cotas no valor de R$ 1,00 cada.
As duas matérias foram aprovadas e encaminhadas para homologação do Banco Central
do Brasil.

Sicoob Credicenm aumenta sua
área de atuação com novas agências

O

ano no qual o Sicoob Credicenm

proporcionar novas oportunidades ﬁnan-

comemora os seus 25 anos de funda-

ceiras para essas cidades, através de um

ção será também um ano marcado

atendimento mais humano e personaliza-

pela inauguração de novas agências da

do, taxas competitivas e justas e até

cooperativa na região.

mesmo balizamento de taxas por parte das

Após aprovação pelo Conselho de

outras instituições ﬁnanceiras. Em algumas

Administração, a cooperativa irá inaugurar

dessas cidades seremos a única instituição

novas agências em Minas Gerais nas cida-

ﬁnanceira. A presença da cooperativa irá

des de: Coluna, Dores de Guanhães, Canta-

fomentar o fortalecimento da economia

galo, Ferros, José Raydan, Materlândia,

fazendo com o que o dinheiro circule na

Santo Antônio do Itambé, São José do

região além de estabelecer o cooperativis-

Jacuri, Paulistas, Guanhães e Santa Luzia .

mo como Agente de Desenvolvimento

As futuras instalações em cada cidade

Local “

já estão sendo preparadas pela equipe
técnica da cooperativa e as datas de inauguração serão divulgadas posteriormente.
Em conversa com o Diretor Comercial
José Celio, ele menciona que “a abertura
das novas agências é um passo muito
importante para nossa cooperativa que irá
proporcionar novas oportunidades ﬁnanPágina 05

Sicoob Credicenm recebe prêmio
das mãos do Dr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg

N

o dia 7 de dezembro de 2021 o

tionário; avaliação das informações e visitas

Sicoob

o

dos avaliadores. O Sicoob Credicenm foi

prêmio “SomosCoop Excelência

reconhecido pela primeira vez, na categoria

Credicenm

recebeu

em Gestão” promovido pelo Sistema OCB /

Prata do Nível Primeiros passos.

Ocemg e a FNQ - Fundação Nacional da

A presidente Carla Generoso, falou sobre

Qualidade numa cerimônia presencial em

a conquista de um prêmio tão aguardado.

Belo Horizonte, com a participação de

“São necessárias muitas histórias para cons-

representantes de todas as cooperativas

truir uma grande história! Em nossa gratidão é

premiadas do estado de Minas Gerais.

imprescindível citar o envolvimento do Dire-

O prêmio SomosCoop Excelência em

tor Wagner Luiz de Almeida, a participação

Gestão é o reconhecimento nacional às coope-

comprometida e a atuação de Thaís e Cristina,

rativas que promovem o aumento da qualida-

que assumiram o leme do barco chamado

de e da competitividade do cooperativismo

PDGC, e enfrentaram os mares revoltos para

por meio do desenvolvimento e da adoção de

nos conduzir a esse inestimável prêmio, mas

boas práticas de gestão e governança, partici-

pessoas precisam sempre de outras pessoas

pantes do Programa de Desenvolvimento da

para fazer seu trabalho com excelência. Um

Gestão das Cooperativas – PDGC.

prêmio que reconhece e homenageia a exce-

As cooperativas que concorrem ao

lência em gestão quer nos dizer que temos

prêmio participam do PDGC, que compre-

uma equipe de pessoas verdadeiramente

ende as etapas de preenchimento do ques-

engajadas, que fazem a diferença.”
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Presidente do Sicoob Credicenm
é eleita Empresária do Ano

A

Federação das Associações
Comerciais e Empresariais
de Minas Gerais –

FEDERAMINAS promoveu no dia
30 de novembro o já tradicional
evento
2021,

“Mérito
onde

Empresarial”

homenageia

empresariado

mineiro.

Associação

Comercial

o

Cada
e

Empresarial realiza o processo de
escolha do empresário do ano a
ser

homenageado

em

sua

respectiva cidade.
A Associação Comercial e
Industrial de Guanhães - ACIG,
realizou o processo de escolha
que acontece, inicialmente com o
voto dos empresários associados,
em seguida, com os votos da
comissão formada por representantes da ACIG e os últimos 5
empresários eleitos, de 2015 a
2019.
A Presidente do Sicoob Credicenm, Carla Generoso, foi eleita a
Empresária do Ano de 2021 na
cidade de Guanhães e recebeu o
Prêmio no Palácio das Artes em
Belo Horizonte. “Recebo com
muita honra e orgulho este reconhecimento! Deus me presenteou
com família, amigos, pessoas que
ajudaram a me construir, cada
dia, um pouco melhor. Gratidão
pelas diﬁculdades, desaﬁos e
lutas que me tornaram forte e
persistente. Esta homenagem eu
divido com minha excelente e
comprometida equipe do Sicoob
Credicenm! Gratidão ACIG por
promover este momento e pela
brilhante

atuação

em

nossa

cidade. Hoje é mais um dia feliz
na minha vida!”, disse Carla Generoso.
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Câmara Municipal de Guanhães
aprova Lei de Educação Financeira, Empreendedora e Cooperativista

N

o

dia

17

Presidente

de

setembro

Carla

a

Generoso,

junto com os conselheiros

Wagner Cabral, Antônio Lopes e Leonardo Sardinha, e o Analista Técnico
do Sebrae Ruy Matos, apresentaram à
Prefeita do município de Guanhães,
Dóris Coelho Campos, o projeto de
Lei de Educação Financeira, Empreendedora e Cooperativista.
O projeto tem por objetivo incluir
na grade escolar, matérias que abordem os temas. No campo do cooperativismo a matéria proporcionará aos
alunos e educadores a vivência dos
valores e princípios cooperativistas,
os quais norteiam a vida em sociedade, promovendo o desenvolvimento
humano, econômico e social. Já no
campo

do

empreendedorismo

a

matéria promoverá a internalização
de

comportamentos

e

atitudes

empreendedoras de alunos e professores, responsáveis pelo seu próprio
futuro e das comunidades em que
vivem. Por ﬁm, no campo da educação ﬁnanceira a matéria proporcionará o conhecimento da construção
coletiva, pela qual o indivíduo percebe a importância do sonho, considerando

o

planejamento

ﬁnanceiro

como ferramenta de execução em
situações de tomadas de decisões,
distinguindo o que é necessário, do
que é importante e do que é apenas
supérﬂuo.
No dia 22 de dezembro a Câmara
Municipal aprovou a Lei 3.041 que
institui a temática da educação cooperativista, empreendedora e ﬁnanceira na rede municipal de Guanhães.
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Sicoob Credicenm ganha
Destaque Empresarial 2021

N

o dia 26 de dezembro, o SICOOB

acordo com cada segmento. Durante

Credicenm recebeu mais uma vez o

pouco mais de um mês, foi realizada uma

prêmio Destaque

pesquisa na comunidade de Guanhães,

Empresarial e

através das redes sociais, que atribuíram à

Proﬁssional no segmento cooperativa.
O evento realizado anualmente, já

cooperativa este prêmio.

reconheceu a cooperativa 11 vezes desde

Nós do Sicoob Credicenm, agradece-

2010 e tem como objetivo premiar, através

mos a todos pela conﬁança depositada

de uma pesquisa de opinião pública, as

durante esses 25 anos de existência.

melhores empresas e instituições de

Cooperativismo
Tudo que você precisa saber

C

ooperativismo origina-se da palavra

Os princípios cooperativistas foram

cooperação. É uma doutrina cultural

criados, estudados e avaliados por líderes

e socioeconômica, fundamentada na

e pensadores, com ideais baseados na

liberdade humana e nos princípios coope-

cooperação. Estes princípios foram aprova-

rativos.

dos e colocados em prática na fundação da

A cultura cooperativista busca desen-

primeira cooperativa formal do mundo, na

volver a capacidade intelectual das pesso-

Inglaterra, em 1844. Com a evolução e a

as de forma criativa, inteligente, justa e

modernização do cooperativismo e da

harmônica, visando a sua melhoria contí-

economia mundial, os princípios coopera-

nua. Os seus princípios buscam, pelo resul-

tivistas foram reestruturados e adaptados

tado econômico, o desenvolvimento social,

à realidade do mundo atual.

ou seja, a melhoria da qualidade de vida.
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Sicoob Credicenm apoia selo SIM
na região

F

oi promovido, pelo Sicoob Credi-

O primeiro serviço proposto para o consór-

cenm, Sebrae, Emater, Acig - Asso-

cio é a implantação do selo SIM que permitirá

ciação Comercial e Empresarial de

a circulação de produtos de origem animal no

Guanhães, Ambas-Associação dos Municí-

âmbito do consórcio, ou seja, as prefeituras que

pios da Microrregião da Bacia do Suaçuí e

aderirem ao consórcio terão o serviço de inspe-

Prefeitura de Guanhães, nos dias 01 e 02 de

ção municipal em seu município, permitindo

dezembro, o primeiro seminário com Prefei-

que os produtores certiﬁcados comercializem

tos e Secretários da Região para a implantação do selo SIM – Serviço de Inspeção Municipal. Os encontros aconteceram respectivamente em Guanhães com as prefeituras já
participantes da AMBAS, e em Santa Maria
do Suaçuí com as prefeituras que compõe a
região do Alto Suaçuí Grande, contando com
a presença do ex-prefeito de Crissiumal-RS
Walter Heck e da Advogada Viviane Macedo
que orientaram os presentes sobre a impor-

seus produtos dentro da legalidade, não só no
município de origem, mas também em todos
que participarem do consórcio.
“O SIM Consorciado é de extrema importância, pois, permite aos pequenos produtores regularizarem sua produção, de acordo
com as regras estabelecidas para a sua
região, facilitando o comércio de seus produtos, consequente aumento da renda e

tância e benefícios da implantação do selo,

melhoria da qualidade de vida familiar. Além

bem como esclareceram todos os procedi-

disso, evita a saída de recursos com a

mentos jurídicos necessários para efetivação.

compra de produtos similares que viriam de

O objetivo do encontro é mobilizar as

outras regiões. Diante de tamanha importân-

prefeituras para constituição de um consórcio

cia do SIM Consorciado, somos parceiros do

entre elas, fazendo com o que a região tenha

projeto, reforçando ainda mais a atuação do

serviços que hoje não são possíveis devido ao

Sicoob Credicenm como Agente de Desen-

alto custo de implantação. Com o consórcio,
esses custos são rateados entre as prefeituras
e toda a região aderente é beneﬁciada.

volvimento Local.”, menciona o Diretor
Administrativo e Financeiro do Sicoob Credicenm, Wagner Luiz de Almeida.
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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
Dezembro 2021

EM REAIS

ATIVO

PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE

360.601.359,73

DISPONIBILIDADES

3.691.051,76

Caixa

2.274.871,76

Numerário em Trânsito

1.416.180,00

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

133.335.785,92

221.345.932,34
16.381.442,76
35.208.107,61

Cheque Especial PJ
Capital de Giro
Títulos Descontados

316.678,96

1.411.638,39
18.829.775,41

Financiamentos

22.128.226,69

Provisões Operacionais

(5.379.040,26)
1.858.415,81

Depósitos à prazo

211.633.379,85

Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias

16.170.286,68

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

3.966.455,72

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

5.380,89

Recursos em trans. terceiros

5.380,89

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

5.734.419,40
100 .656,64
2.003.747,92
521.389,09
3.108.625,75

339.229,94

Provisões Avais e Fianças Honrados

(241.084,97)

Rendas a Receber

1.400.926,52

Diversos

359.344,32

Outros Valores e Bens

370.173,90

Bens não de uso próprio

223.781,55

Despesas Antecipadas

146.392,35

Permanente

8.916.143,27

Investimentos

3.859.398,63

Participações de Cooperativas

3.859.398,63

Imobilizado de uso

4.523.475,56

Outras imobilizações de uso

7.587.204,87

(-) Depreciação Acumulada

(3.063.729,31)
533.269,08

Direito de Uso

1.091.184,31

(-) Direito de Uso

(557.915,23)

TOTAL DO ATIVO

369.517.503,00

Carla Maria Gonçalves Corrêa Generoso
Presidente do Conselho de Administração

83.658.421,96

114.833.784,91
10.732.486,48

Intangível

Depósitos à vista

3.779.450,15

Cheques Descontados

Crédito por Avais e Fianças Honrados

311.462.088,49

2.961.970,82

Financiamentos Rurais

Outros Créditos

DEPÓSITO

141.410,42

Crédito Pessoal - Consignado
Cheque Especial MEI

321.168.344,50

133.335.785, 92

Crédito Pessoal e CDC
Cheque Especial

PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

48.349.158,50

Capital de domiciliado no país

19.366.217,00

Capital a realizar

(283.514,38)

Reserva de lucros

18.118.825,05

Sobras ou perdas acumuladas

5.513.456,12

CONTAS DE RESULTADO

5.634.174,71

Receitas operacionais
(-) Despesas operacionais

30.137.432,13
(24.526.356,85)

Receitas não operacionais

31.189,32

(-) Despesas não operacionais

(8.089,89)

(-) 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

-

369.517.503,00

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

5
2

ANOS

Credicenm

