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NOVA ESTRUTURA GERENCIAL
Prepara expansão da CECREMEF e atende a determinações do Banco Central e do Sicoob

NASCE O SICOOB
CENTRAL RJ
APÓS MAIS DE cinco anos de negociações
com o Banco Central e com o Sicoob Brasil, vai entrar em operação o Sicoob Central RJ, com oito cooperativas associadas,
que assumirão a marca Sicoob, com seu
nome singular. A CECREMEF passará a ter
como nome fantasia, Sicoob Cecremef, e a
marca ficará como na ilustração abaixo.
“Essa mudança não altera a natureza
da nossa Cooperativa”, afirma o presiden-

Carlos Soares, Francisco e Mauro: preparando a expansão da Cooperativa
A CECREMEF IMPLANTOU uma nova estrutura
organizacional com o objetivo de iniciar um processo de expansão, conquistando novos sócios e
aumentando o que se chama de market share – a
preferência do associado pela Cooperativa em
suas operações financeiras. A medida atende a
exigências do Banco Central quanto à Governança Cooperativa.
Foi criada uma Gerência de Negócios com a
atribuição de desenvolver novos produtos, estratégias para aumentar o quadro social, fazer convênios com outras empresas do sistema Eletrobras para incluir seus empregados, entre outras
ações. Para assumir esse novo cargo, foi designado Mauro Alves, que respondeu pela Gerência
Financeira durante os últimos 20 anos.
“Sabemos que o desafio é grande”, afirma o
Presidente da CECREMEF, Francisco Bezerra,
“mas o Mauro se preparou para isto. Vem estudando o mercado, fazendo cursos de capacitação

e formação, e tem como característica pessoal
importante uma visão humanista do cooperativismo. Temos certeza de que será bem sucedido
em sua missão.”

Para assumir a Gerência Financeira foi designado Carlos Soares de Souza, que já era substituto de Mauro há vários anos. Carlos Soares é um
estudioso pesquisador do cooperativismo de
crédito: fez mestrado em Portugal, e – assim
como Mauro, Francisco e vários empregados da
CECREMEF – cursou o MBA em Gestão Financeira
de Cooperativas de Crédito na FGV.
“A expansão da Cooperativa vai demandar
uma infraestrutura mais eficiente”, observa
Francisco, “por isso concentramos o foco da
Gerência de Administração na gestão dos recursos técnicos, materiais e humanos necessários a
este empreendimento. A missão da Izabel
Carolina se tornou mais complexa, mas ela já
deu provas de que é capaz de cumprir.”
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te Francisco Bezerra, que assumiu a vicepresidência do Sicoob Central RJ, “apenas
a identifica com o sistema do qual participamos.”
Foi graças a este sistema que a
CECREMEF pode oferecer conta-corrente
com tarifas quase zero, cartão de débito
sem tarifa nos saques no Banco 24horas e
no exterior, Cheque Especial Plus, com
sete dias sem juros e a menor taxa do
mercado, cartão de crédito internacional
com programa de pontos e aplicações de
baixo risco, com remuneração superior à
média do mercado.
“Integrar o Sicoob só trouxe benefícios aos associados”, lembra Francisco.
“Agora vamos carregar seu nome, com o
orgulho de sermos uma instituição financeira diferente, que distribui seus resultados com os associados”, finaliza.

PORTABILIDADe
É o direito que você tem de receber seu salário onde for melhor para você.
Na CECREMEF você não é apenas cliente: é sócio. SEU LUGAR É AQUI.

Cecremef
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CECREMEF PARTICIPA DO FEIRÃO UNICRED
Associado escolheu entre dezenas de marcas e modelos, com financiamento CECREMEF
PELA PRIMEIRA VEZ a CECREMEF participou
do Feirão que há sete anos é promovido pela
Unicred – cooperativa de crédito dos médicos
associados da Unimed – reunindo 17 concessionárias com 22 marcas de veículos, além de
outros fornecedores de bens de consumo,
como a loja Ricardo Eletro.
Cerca de 800 associados e familiares visitaram este 7º Feirão e, destes, 55 compraram
carros novos com as condições exclusivas que
só a Cooperativa oferece: taxa a partir de 1,35%
ao mês e prazos de até 60 meses para pagar –
sem contar os comprados à vista. Ao todo,
foram vendidos 305 carros aos associados das
três cooperativas participantes.
Mais de uma centena de associados da
CECREMEF também compraram eletroeletrônicos usando a linha de crédito Seu Lar, que
teve sua taxa diminuída para 1,89% ao mês e o
prazo alongado para 36 meses.
A CECREMEF sorteou entre os associados
que compareceram ao evento dois chequesbrinde, no valor de R$ 1 mil em compras no
stand da Ricardo Eletro. Os ganhadores foram

A estrutura de eventos da Marina da Glória abrigou 17 concessionárias
Rinaldo Marques Gouveia Filho e Carmem
Tereza Fonseca Medeiros.
Juntamente com a CECREMEF e a Unicred,
participou do 7º Feirão a Coomperj, cooperativa do Ministério Público do Rio de Janeiro. E
o sucesso foi tão grande que, para 2012, três
outras cooperativas já manifestaram interesse
em participar. Isso vai trazer ganho de escala,
com mais poder de negociação junto às con-

PARECE QUE
FOI ONTEM

cessionárias e mais vantagens para os associados. No cooperativismo é sempre assim.

VANTAGENS CONTINUAM
DEPOIS DO FEIRÃO
A CECREMEF E A NISSAN firmaram um convênio para que todas as concessionárias
daquela marca ofereçam carros em condições especiais aos associados, como preço
de fábrica e outras promoções que fizerem.
O financiamento fica por conta da Cooperativa, que decidiu manter as condições
do Feirão para financiamento de veículos e
para o empréstimo Seu Lar.

EMPRESA-CIDADÃ

PAC Mambucaba faz
um ano de operação

O PAC MAMBUCABA completou um ano de atividades no
dia 18 de novembro, levando a
mais de 380 associados da Vila
Residencial e do Parque Mambucaba todos os produtos e
serviços da CECREMEF. Os cônjuges, filhos e pais dos associados também podem se associar,
e ter as mesmas vantagens. É só
vir conversar com nossa equipe.

Marcos Machado e a contadora da
CECREMEF, Rosângela Blanco
Pelo 5º ano consecutivo, a CECREMEF
foi certificada como Empresa-Cidadã pelo
CRC/RJ, pela qualidade das informações
sociais, ambientais e contábeis que publicou em seu Relatório de 2010.
Para o Diretor de Administração, Marcos Machado, “a elaboração e divulgação

Na data, um café da manhã com os associados

do Balanço Social fazem parte de uma
política de transparência que orienta a
própria Governança Cooperativa.”

GRUPO
CONHEÇA O
CALENDÁRIO DE
VIAGENS 2012
20 a 24 de Janeiro
Região Serrana do Espírito Santo
10 a 19 de fevereiro
Thermas dos Laranjais – Olímpia-SP
24 de março a 16 de abril
Nordeste (ida de ônibus, volta de avião)
16 de abril a 9 de maio
Nordeste (ida de avião, volta de ônibus)
10 a 27 de maio
Grécia e Turquia
30 de maio a 3 de junho
São Lourenço (associados do Rio)
4 a 21 de junho
Norte de Portugal, Santiago de
Compostela e Itália (Toscana)
27 de junho a 1º de julho
São Lourenço (associados de Angra)
22 a 26 de julho
Hopi Hari e São Paulo Cultural
22 a 26 de agosto
Poços de Caldas
7 a 15 de setembro
Cancún e compras no Panamá
3 a 12 de outubro
Thermas de Ubatã-SP
15 a 26 de novembro
Gramado-RS
27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2013
MSC Orchestra: Rio, Búzios, Salvador, Ilhéus

Programe seu passeio...
Períodos de inscrição
Região Serrana do Espírito Santo e Thermas
dos Laranjais-SP: de 20 a 22/12/2011
Nordeste (2 grupos): de 10 a 12/01/2012
Grécia e Turquia: de 17 a 19/01/2012
Portugal, Espanha e Itália: de 7 a 9/02/2012

TUDO NOVO NO FIM DE ANO

No Rio, festa no Espaço Lajedo II; nas Regionais, verba maior
COM O FINAL DO ANO chegando, a Cooperativa está preparando suas festas de confraternização. Para os associados do Rio e de Angra
este ano há uma novidade: a festa será realizada no Espaço Lajedo II, uma excelente estrutura de eventos localizada em Vargem Pequena,
Zona Oeste do Rio. E é tudo novo: atrações,
cardápio, a surpresa (já esperada!) no final da
festa. O que não muda é a animação, que fica
por conta dos associados e seus convidados.
Para o patrocínio das festas nas Regionais,
a Diretoria decidiu este ano aumentar em 50%
o valor por associado que é enviado aos Representantes. Com isso – e com criatividade –
dá para fazer um encontro que agrade a todos.

A Diretora Social, Teresinha Alves Teixeira,
pondera que os associados das Re gionais
poderiam pensar em
contribuir para as suas
festas, para que elas
fiquem ainda melhores.
“No Rio, a gente faz
excelentes festas porque a Cooperativa divide
com o associado o custo de sua participação e
de seus dependentes“, afirma. “Os demais
convidados pagam o custo integral. Essa receita nos permite melhorar o padrão da festa,
que todos os anos tem sido um sucesso”.
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Os passeios de um dia promovidos para os associados
do Rio de Janeiro tiveram uma mudança para melhor.
O novo destino é a Associação dos Funcionários do
Banco Central, ASBAC, em Teresópolis – um sucesso.

... e boa viagem !

Sede da ASBAC no bairro Comary,
em Teresópolis

NOSSO BOSQUE ESTÁ CRESCENDO

Era assim, no dia da inauguração...

... e um ano depois, já está assim.

Vá conhecer o Bosque Cecremef na Vila Residencial de Mambucaba, em Paraty-RJ. Ele é seu, é da comunidade, é do planeta.

GRUPO
SICOOB PREVI
REDUZ MORDIDA
DO LEÃO
A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA permite que você deduza da sua base de cálculo o
que aplicar em previdência complementar,
até 12 % de sua Renda Bruta (fazendo a declaração completa). Isso pode ser a diferença entre pagar ou ter restituição do Imposto de
Renda; ou no mínimo, pagar menos.
Essa regra funciona para qualquer tipo de
previdência complementar – e certamente os
bancos e instituições afins já estão lhe oferecendo produtos de PGBL. Todos muito bons.
Mas nenhum tão bom como o nosso.
O Sicoob Previ foi constituído como uma
fundação de previdência complementar
fechada, sem fins lucrativos – como a Fundação Real Grandeza e a Núcleos. Como é uma
entidade controlada por cooperativas, seu
objetivo é proporcionar a melhor remuneração da previdência do associado – e não pagar
lucratividade aos acionistas. Por isso, os custos
de administração são menores que os do
mercado, e praticamente toda a rentabilidade
vai para o fundo previdenciário.
O produto é um plano de Contribuição
Definida, igualzinho aos da Real Grandeza e
da Nucleos. Com ele você pode ter uma
segunda complementação, uma renda por
invalidez e melhorar o valor da pensão que vai
deixar para seu cônjuge.
Se você já tiver previdência privada em
algum banco ou seguradora, pode trazer tudo
para o Sicoob Previ, sem perdas ou tributação,
através da portabilidade.
Com ele, você ganha duas vezes: se fizer
seu plano até 31 de dezembro, pagará menos
imposto em 2012. E no futuro, sua aposentadoria será melhor.
E esses benefícios também estão ao alcance de sua família: seus pais, seus filhos, sua
esposa (ou marido) podem se associar à
CECREMEF e ter um Sicoob Previ.
Faça seu plano na agência ou nos PACs da
CECREMEF, ou fale com o seu representante
regional.

EM 2012 UMA PPC DIFERENTE
Rende mais que a poupança, com prêmios em dobro
VOCÊ JÁ DEVE SABER, mas não custa voltar ao
assunto: em 2012, a PPC vem toda renovada,
com uma remuneração melhor do que a caderneta de poupança tradicional, e prêmios
ainda melhores.
Para começar, em dezembro serão sorteados dois carros. Além disso haverá vários prêmios de primeira linha: tablet, notebook, TV
de 32 polegadas, câmera digital, home theater, aparelho de som, mp3 player, portaretratos digital, telefone sem fio, cafeteira
espresso, adega climatizada, multiprocessador, microondas e faca elétrica.
O valor mínimo é de R$ 30 – ou múltiplos
desse valor –, e cada aplicação gera um número para concorrer. Você pode aplicar a partir de
janeiro até OUTUBRO, começando em qualquer mês. Mas para participar do sorteio, você
terá que aplicar por pelo menos seis meses
consecutivos.
Você também pode aplicar valores extras
a qualquer momento, aumentando seu rendimento no final do ano e suas chances de ser
sorteado.
“Neste caso,” observa o Diretor Financeiro
José Nivaldo Góes, “estabelecemos uma restrição, para não diminuir as chances do
pequeno aplicador: aplicações eventuais

feitas após 30 de junho gerarão números para
o sorteio sobre 50% do valor aplicado.”

José Nivaldo destaca porém que há um
ganho a mais que o associado não lembra
quando está aplicando: as Sobras do exercício.

José Nivaldo: PPC também gera Sobras
“Como o aplicador contribui para os
Resultados da CECREMEF é justo que ele
participe desse rateio”, afirma ele.

Para aderir à PPC 2012, você pode preencher o formulário eletrônico que estará disponível no nosso site www.cecremef.com.br, ou
procurar nossos pontos de atendimento:
agência, PACs Centro, Angra e Mambucaba,
ou ainda o representante regional.

PROGRAMA DE PONTOS
SICOOBCARD/CECREMEF
A partir de janeiro, a cada R$ 300 em
compras com os cartões Sicoobcard/
CECREMEF, você troca por um cupom
para concorrer a um notebook, um
tablet, cinco smartphones e outros
brindes, TODO MÊS. E o melhor: cupons não sorteados continuam
concorrendo até 31 de julho. Além disso, você também pode
participar do programa Sicoobcard Prêmios. Acesse o site
www.sicoobcardpremios.com.br, cadastre-se e comece hoje
mesmo a ganhar pontos – aqui e lá.
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