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Lançamento do
SicoobCard VISA.
Milhas aéreas Azul.
Sicoob integra grupo
internacional da IBM.
Sicoob Consórcios
tem grupos de até 192
meses para imóvel.
Dia Internacional da
Mulher.

EDITORIAL

A AGE decidiu pela manutenção do
Estatuto atual.
A decisão soberana da Assembleia mantém a atual estrutura administrativa com uma Diretoria
Executiva, rejeitando o modelo de Gestão Corporativa, composto por um Conselho de
Administração eleito pelos associados e uma Diretoria Executiva, subordinada a este.
.

O Sicoob Cecremef não é banco.
Nunca será.
O Cooperativismo é a doutrina que embasa esta instituição financeira. Nossa atuação financeira
é apenas instrumento para promoção social dos associados, e os nossos resultados retornam
para os associados, na forma de Juros ao Capital, FATES e Sobras, conforme a AGO definir.
As cooperativas do Sicoob possuem um Banco para prestar serviços aos associados – o Bancoob.

Os Programas Sociais são essenciais à
Cooperativa, e serão incrementados.
O Sicoob Cecremef (nesta gestão ou em qualquer outra que eu, pessoalmente, participe) não vai
extinguir o Serviço Social, o Consultório Odontológico ou nenhum dos seus Programas Sociais.
Pelo contrário, queremos melhorar sua eficiência para ampliar sua capacidade de produzir
bem-estar aos que deles participem.
Rio de Janeiro, dezembro de 2013
Francisco Bezerra – Presidente

Os principais
Resultados de 2013

SOBRA BRUTA

R$ 2.789.741

RESERVA LEGAL

JUROS AO CAPITAL

R$ 174.182

R$ 1.047.924

Fundos obrigatórios
FATES

R$ 522.545

Mais de R$ 2,6 milhões
retornam para o associado.

À DISPOSIÇÃO DA AGO

R$ 1.045.090
Apesar da taxa básica da economia em ascensão,
a Cooperativa manteve seus juros pelo maior
tempo possível, para não onerar quem precisava
de crédito. E quando aumentou, foi o mínimo
necessário para manter a remuneração dos
aplicadores.

PRODUTOS

COM SICOOBCARD, VISA VOCÊ TAMBÉM PODE SER HEXA.

Agora, os associados do Sicoob

você usar seu novo SicoobCard Visa

Cecremef têm mais uma opção de

até o dia 13/07/2014, você ganha

cartão de crédito: a Seleção

automaticamente 6.000 pontos no

SicoobCard VISA, uma família completa

viagem, emergência no exterior, sorteios

de cartões, um para cada perfil.

da promoção Vai de Visa e muito mais.

SicoobCard Prêmios.
SicoobCard Visa Clássico, Gold e

Todos são aceitos em milhões de

Suas despesas pontuam no programa

estabelecimentos no mundo, a primeira

SicoobCard Prêmios – 1 ponto para cada

anuidade é gratuita e as vantagens

dólar em compras. Se você usa o cartão

progressivas podem reduzir as

Platinum, a proporção é de 1,5 ponto por

anuidades seguintes até chegar a zero.

dólar. E pontos acumulados nos cartões

Platinum: mais opções para você, com a
qualidade e a marca da sua Cooperativa.
saiba mais

Gold e Platinum, podem ser trocados por
Mas só na Cooperativa você tem

Ou acesse http://goo.gl/VQOkgh

milhas aéreas e pontos Multiplus.

SicoobCard VISA com dois limites iguais
– um para compras à vista, outro para
compras a prazo. Além disso, você ainda

lançamento seu cartão vem com uma

conta com os benefícios VISA – seguro

imagem alusiva à Capa da Fifa. E se

Sicoob passa a integrar
conselho de líderes da IBM

TECNOLOGIA

O investimento em tecnologia nos

Informação do Sicoob Confederação, a

últimos anos tem proporcionado

principal vantagem da participação no

visibilidade mundial ao Sicoob. A partir

conselho é a possibilidade de conhecer,

de agora, a entidade passa a integrar

em primeira mão, os produtos que

um importante grupo da IBM, o zBLC -

serão lançados. “Estaremos à frente de

System z e-Business Leaders Council,

várias empresas do mundo todo,

composto por grandes corporações do

conhecendo novidades antes do

mundo todo que têm a prerrogativa de

mercado”.

avaliar, testar, opinar e validar novas
soluções tecnológicas da empresa.

PRÊMIOS

Aderindo durante a campanha de

Participam do grupo outros 52 clientes
da plataforma, indústrias da área de

O Sicoob é a primeira instituição

cartões, seguradoras, varejistas e

financeira cooperativa do mundo a

financeiras do mundo todo. Além do

integrar o grupo.

Sicoob, integram o conselho três outras

Para Antônio Cândido Vilaça Junior,

instituições financeiras brasileiras:

superintendente de Sistemas de

Bradesco, Itaú e Banco do Brasil.

Novo parceiro no
SicoobCard Prêmios
O Sicoob tem um novo parceiro a partir
deste mês: a Azul Linhas Aéreas, que
oferecerá vantagens no programa de
recompensas da companhia, o Tudo Azul,
por meio do Programa de Recompensas
dos cartões Sicoobcard, o Sicoobcard
Prêmios.
A cada cinco mil pontos acumulados os
portadores dos cartões participantes
poderão trocá-los por milhas aéreas no
Programa de Recompensas. Os cartões
habilitados são: Sicoobcard Gold,
Sicoobcard Platinum e Sicoobcard
Empresarial, independente da bandeira.

SICOOB CONSÓRCIOS
Unindo pessoas
para realizar
o seu sonho.

PRODUTOS

Seu sonho de ter uma casa própria ou um
veículo novo ou usado está cada vez
mais próximo de virar realidade. O
Sicoob Consórcios tem um plano que
cabe no seu orçamento. Com ele, você
pode planejar a compra de sua casa ou
de um carro, em condições especiais e
com segurança.
No Sicoob Cecremef há hoje três grupos

para aquisição de imóveis de até R$ 250
mil, em até 192 meses. Para comprar um
carro, você pode escolher entre 13
grupos, para veículos até R$ 105 mil, e
com duração de até 72 meses.
A campanha do Sicoob Consórcios vai
dar brindes especiais para quem aderir
neste início de ano. É a oportunidade
para você investir em um bem durável,

Dia Internacional da Mulher
é comemorado com rosas
O Dia Internacional da Mulher
não passou em branco no
Sicoob. Cooperativas do Brasil
todo fizeram ações
comemorativas; o Sicoob
Cecremef presenteou com rosas
as associadas que vinham até os
PAs do Rio de Janeiro. E em
todos os PAs, as associadas
ganhavam um cartão alusivo à
data, vinculando ao lançamento
do Seguro Vida Você Mulher,
um produto Sicoob focado na
saúde feminina.

Dezenas de associadas receberam as rosas, os
cartões e o carinho especial da nossa equipe de
atendimento.

sem pagar juros, e com as menores taxas
de administração do mercado.
Procure o Atendimento ou um
Representante Regional da Cooperativa
para conhecer detalhes e condições.
saiba mais

Ou acesse http://goo.gl/6lunsP

Quatro grandes excursões em 2014
Quando este número do Grupo chegar
na sua casa, as duas primeiras excursões
deste ano já terão acontecido: para a
Disney, que começou a ser preparada no
ano passado, e para Caldas Novas, que
ocorre em maio, mas que já está com
todas as vagas reservadas (e tem gente na
lista de espera).
Mas você ainda pode se inscrever nos
próximos passeios agendados pela
Diretoria Social: São Lourenço, com festa
“agostina”, no complexo de hoteis
Guanabara e Universal; e Nova York,

internacional. O Sicoob Cecremef

Cecremef têm parcelamento pela

com Las Vegas, em setembro.

contratou a Eiffel Tours para levar os

operadora em até 4 vezes sem juros. Mas

A excursão de São Lourenço é a mais

associados a Nova York e Las Vegas. O

você pode parcelar pela própria

tradicional da Cooperativa, sempre

roteiro tem bons passeios programados,

Cooperativa, através do empréstimo

mas deixa bastante tempo livre para você

Férias&Lazer: até R$ 10 mil, sem avalista,

festejos joaninos. O hotel tem

explorar as duas cidades mais sedutoras

com taxa Plus de 1,48%, e prazo de 12

acomodações em dois padrões diferentes

dos EUA.

meses.

– um mais luxuoso – e cada associado só

Os associados das áreas regionais que

pode contratar um apartamento, por isso

quiserem organizar passeios e excursões

é importante o planejamento de quantas

devem entrar em contato com seu

pessoas irão com você. Este passeio é

Representante Regional e apresentar sua

oferecido para associados do Rio e

ideia. A Diretoria irá estudar junto com

Angra, e as inscrições continuam até que

ele a sua proposta e, se ela for viável, a

todas as vagas sejam preenchidas.

Cooperativa dará o suporte necessário

Para associados de todo o país, a

para sua realização.

oportunidade é de uma grande excursão

As excursões internacionais do Sicoob

GRUPO

realizada no inverno para aproveitar os
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Informativo periódico do Sicoob Cecremef
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados de Furnas e das Demais Empresas
do Sistema Eletrobras Ltda.
Sede – R. Real Grandeza, 139/5º andar,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-033
Tel.: (21) 2528-5305 – M.O. 851-5305
PA Botafogo – R. Real Grandeza, 219, Bl C,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-900
Tel.: (21) 2528-4034/5035 – M.O. 851-4034
PA Centro – Av. Rio Branco, 45, sala 1510,
Centro, Rio de Janeiro-RJ – CEP 20040-003
Tel.: (21) 2253-4911
PA Angra – Central Nuclear Almte. Álvaro
Alberto, Prédio do Comissionamento, Pr. de
Itaórna, Angra dos Reis-RJ – CEP 23948-000
Tel.: (24) 3362-1335
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila
Residencial de Mambucaba, Paraty-RJ –
CEP 23970-000 Tel.: (24) 3362-0381
www.sicoobcecremef.com.br

Diretoria – Presidente: Francisco Carlos Bezerra
da Silva; Diretor Financeiro: José Nivaldo Góes;
Diretor de Administração: Marcos Machado de
Almeida; Diretora Social: Teresinha Alves
Teixeira; Diretora Auxiliar: Geórgia Gurgel
Grosses Araújo; Diretor Suplente: Pedro Alves
(presidencia@cecremef.com.br)

Muita gente curtiu:
Parabéns pelo belíssimo trabalho
que a CECREMEF, ao longo dos seus
53 anos, vem desenvolvendo.
Equipe 10.000.000.
Karla Alves

Devemos nos tornar conscientes daquilo
em que acreditamos. Eu acredito na nossa
Cooperativa. Muita Luz, Paz, Amor .
Roberto Camacho
Obrigado por todo esse tempo juntos.
Rumo aos 100 anos!! Felicidades
SICOOB CECREMEF.
Luiz Antônio Quintanilha Novo

Conselho Fiscal – Efetivos: Ana Paula dos
Santos Pereira, Mário Joaquim Corgo Ferreira e
Selma Cristina Santiago Baptista – Suplentes:
José Carlos Daniel Cruz , Mário Pasquale
Bellafronte e Oswaldo Farelli Ferreira
(secretaria@cecremef.com.br)

Redação – Gerente de Desenvolvimento
Organizacional: Mauro Alves; Editor: Guto Rolim
(MTb 13.880/80) – Tel.: (21) 2539-1591 opção 6
(comunicacao@cecremef.com.br)

