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Cecremef

PA Botafogo ganha o padrão visual do Sicoob
O Posto de Atendimento Botafogo do Sicoob
Cecremef, localizado no Bloco C de Furnas é o
primeiro a estar totalmente dentro dos padrões
visuais do Sicoob.
A área de atendimento foi ampliada, para
incrementar a agilidade, e a exposição à
iluminação natural foi aumentada, aproveitando
as características do prédio.
O atendimento agora começa pela emissão de uma
senha, num totem logo na entrada, para os caixas e
para o atendimento – com ou sem prioridade. E
ninguém precisa esperar em pé: há três fileiras de
cadeiras onde o associado espera sua vez.
Todo o mobiliário foi renovado, para oferecer mais
conforto, mais espaço e mais privacidade.

A padronização começa no acesso, com a
nova marca do Sicoob Cecremef na parede
do hall dos caixas eletrônicos.

O novo padrão visual dos Pontos de Atendimento o Sicoob
Cecremef agora vai ser aplicado no PA de Mambucaba e,
posteriormente, em Angra e no Centro.

O atendimento é feito mediante senha – com
opção para quem é preferencial – e ninguém
mais tem que esperar o atendimento em pé.

E os próximos Pontos de Atendimento que a Cooperativa abrir
já serão instalados com essa padronização. “Esperamos ter, em
breve, boas notícias sobre isso para os associados de Angra e de
regionais nas usinas do rio Grande”, adiantou o Presidente da
Cooperativa, Francisco Bezerra.

A área de atendimento ao associado ganhou mais
espaço e mais luz natural.

EDITORIAL

AS COOPERATIVAS E O PAÍS
Enganam-se aqueles que acham e afirmam que o

Nacional – onde estamos agora.

Cooperativismo pode prescindir das estruturas políticas e de

O caminho para isso já foi apontado. Cada vez mais

seus operadores – os políticos. As cooperativas precisam de

cooperativas singulares deixam de ser segmentadas e vão se

interlocução com quem faz as leis e tem poder de pressão sobre

fundindo ou incorporando umas às outras, a fim de ganhar

o Executivo.

porte e se tornar cooperativas de livre admissão. Isso reduz o

Há vários anos foi criada a FRENCOOP, Frente Parlamentar do

número de cooperativas e de dirigentes amadores, ao mesmo

Cooperativismo que congrega hoje mais de 250 deputados. No

tempo em que os Conselhos de Administração e as Diretorias

Rio de Janeiro, a FRENCOOP Fluminense, que atua no âmbito

Executivas vão se profissionalizando. Com a livre admissão,

da Assembleia Legislativa, foi reativada há cerca de um ano.

cresce o número de associados, aumenta o número de Pontos

Essa interlocução com os poderes constituídos é essencial para
que possamos vencer barreiras burocráticas e interesses de
grupos muito bem organizados. Portanto, sem nos

de Atendimento e são contratados mais profissionais para as
equipes de colaboradores, gerando mais empregos e
incrementando a economia.

comprometermos com Partidos ou políticos, precisamos nos

Ou seja, tudo isso que é benéfico para o cooperativismo

fazer ouvir, conquistar apoios e convencer os legisladores de

também traz benefícios para o País.

que nosso sistema é uma alternativa econômica viável,

Porque vamos oferecer cada vez mais e melhores serviços

comprovada no mundo todo, que tem a capacidade de

financeiros, com custos e taxas menores que os concorrentes

incrementar o bem-estar da população.

bancários, embasados na essência do cooperativismo, nos

Nosso ramo do cooperativismo, no Estado do Rio, tem

Princípios Fundamentais que norteiam nossa existência e

ocupado as últimas posições do movimento – apesar de termos

nossas ações. É uma visão social e humana que está no DNA

sido pioneiros e líderes há cerca de duas décadas. Criamos a

do cooperativismo, e isso só tende a ganhar mais corpo e

primeira central de crédito mútuo do Brasil, que também foi a

relevância.

primeira a ser liquidada. Ficamos cinco anos sem uma central,

Precisamos acreditar na união e na ação comum para enfrentar

até a criação do Sicoob Central Rio, e durante esse período

os grandes desafios, porque, uma vez ultrapassadas as

perdemos expressividade.

barreiras e soltas nossas amarras, cresceremos todos juntos,

Agora que voltamos a crescer, alguns pensam que somos

beneficiaremos mais e mais pessoas e todos – os associados, as

autossuficientes, que não precisamos nos engajar nas

cooperativas e o próprio País – todos sairemos ganhando.

tendências do cooperativismo atual. Crescemos a uma taxa
superior à dos bancos, mas estes operam com valores
imensamente superiores. Sem mudar nosso cooperativismo,
nunca iremos ultrapassar os 2,5% do Sistema Financeiro

Rio de Janeiro, setembro de 2014
Francisco Bezerra
Presidente

Presidente da FRENCOOP Fluminense
visita o Sicoob Cecremef

VISITAS ILUSTRES

O Deputado Paulo Ramos é o presidente
da Frente Parlamentar do Cooperativismo
Fluminense, uma entidade suprapartidária
que encaminha e defende os pleitos do
setor cooperativo junto ao Poder
Legislativo do Estado do Rio. No dia 27 de
agosto, o Deputado, acompanhado do
presidente da OCB/Sescoop-RJ, Marcos
Diaz, e o diretor da entidade, Jorge
Meneses, estiveram no Sicoob Cecremef
para conhecer o PA Botafogo já com visual
renovado e se inteirar dos números mais
recentes da Cooperativa.
Aproveitando a presença do parlamentar,
o Presidente do Sicoob Cecremef,
Francisco Bezerra, relatou ao Deputado as
inexplicáveis dificuldades que o Bancoob
enfrenta na tentativa de firmar um

Diretores e Gerentes apresentaram a nova padronização
do PA em Furnas ao Deputado Paulo Ramos, que, na
mesma visita, ainda encontrou-se com um velho amigo
de militância, o associado José Carlos Coelho de Souza.

Cooperativistas Indianos
vêm conhecer o Sicoob Cecremef

O Presidente Francisco Bezerra, entre o Presidente
da OCB/Sescoop-RJ, Marcos Diaz, e o Presidente
da FRENCOOP/RJ, Deputado Paulo Ramos.

convênio de pagamento de contas com a CEDAE e a CEG. “São
anos de tentativas frustradas,“ relatou o Presidente Francisco
Bezerra. “Somos uma instituição financeira com dezenas de
milhares de associados só no Estado do Rio – considerando todas
as cooperativas do Sicoob. Esse convênio só traria conforto aos
atuais associados e proporcionaria igualdade de condições às
cooperativas, na comparação com os bancos.”

Por indicação do OCB/Sescoop-RJ, o Sicoob Cecremef recebeu no dia 12 de
maio uma delegação de cooperativistas indianos que veio ao Brasil
conhecer diferentes sistemas de cooperativas financeiras.
Assistiram a uma apresentação da estrutura do Sicoob e de nossa
cooperativa, em especial. Conheceram o PA Botafogo, e foram até o
terraço do Escritório Central de Furnas para olhar a bela vista que se tem
de dois pontos turísticos do Rio de Janeiro: o Pão de Açúcar e o Corcovado.

Muito além do
Crédito Consciente
não simples desejos). Com isso, será possível estabelecer um
plano de equilíbrio para o orçamento doméstico – se possível,
sem ter que recorrer a um novo empréstimo, mesmo que seja em
condições especiais.

A relação da Cooperativa com seu associado é muito diferente
da relação que bancos e financeiras têm com seus clientes.
Aqui, é nossa obrigação ajudar o associado a fazer um bom uso
dos seus recursos financeiros.
Por isso a Cooperativa trabalha com um critério fundamental:
avaliar a capacidade real de pagamento do associado.
Só que “bom uso” é conceito subjetivo. A avaliação só pode ser
do próprio associado e seus familiares. Por isso, o Serviço
Social vai fazer estudos individuais, juntamente com o
associado, para determinar quais são suas reais necessidades (e

“A meta do Serviço Social é realizar uma ação educativa a cada
atendimento individual”, afirma a Diretora Social Mina
Fiszman. “Não basta fazer uma planilha de receitas e despesas
para o associado. Entender seu modo de vida, a maneira como
ele se relaciona com o dinheiro e questionar seus hábitos faz
parte de uma ação pedagógica que pretende efeitos de longo
prazo.”

SERVIÇO SOCIAL
Qualquer associado pode solicitar ajuda aos Serviço Social do
Sicoob Cecremef para colocar seu orçamento familiar em dia – e
diante de outros tipos de dificuldades também.
O Serviço Social funciona de 2ª a 6ª feira, de 8h às 16h, no prédio
anexo de Furnas. Você também pode ser atendido pelos
telefones (21) 2528-3607 ou 2528-4990, pelo microondas de
Furnas 851-3607 ou 851-4990, ou ainda pelo email
servsoc@sicoobcecremef.com.br.

Planejamento Financeiro: palestras da Cooperativa
O Planejamento Financeiro é tão importante
que o Banco Central montou um grupo de
trabalho para estudar a questão e produzir
materiais e campanhas para motivar as
pessoas a planejarem suas finanças pessoais.
O Sicoob Cecremef também faz um trabalho
neste sentido junto aos seus associados. O
Gerente de Desenvolvimento Organizacional,
Mauro Alves, tem feito palestras de
informação e orientação, em todas as
oportunidades que surgem – como o
Programa Ciclo de Atualização dos
Colaboradores da Fundação Real Grandeza,
ou a 8ª Semana Integrada Segurança, Saúde e
Meio Ambiente da UTE Santa Cruz, ou ainda a
SIPAT, no Escritório Central de Furnas..
Regularmente o Sicoob Cecremef vai publicar
conteúdo sobre o assunto no site
www.sicoobcecremef.com.br e nas páginas do
GRUPO, com informações do BC e de
entidades como o SEBRAE.
As dicas a seguir são resumidas de um
material publicado pelo Banco Central (veja
em https://www.bcb.gov.br/?PEF-BC), e dão
uma ideia geral de como você pode organizar
sua vida financeira.

DICAS SOBRE COMO COMEÇAR
O Orçamento é instrumento fundamental
para você cuidar de suas finanças. Ele
permite que você planeje como vai gastar
o seu dinheiro. Veja os benefícios:
• Conhecer sua real situação financeira
• Definir prioridades, ou seja, o que é mais
importante para você e para sua família
• Identificar e entender seus hábitos de
consumo, o modo como você gasta
• Organizar sua vida financeira e
patrimonial
• Administrar imprevistos
• Consumir de forma contínua (sem
precisar interromper o consumo)
Elaborar um orçamento não é
complicado, exige apenas alguns
minutos. Seguindo quatro passos simples,
você conseguirá elaborar um orçamento
financeiro mensal e começará a desfrutar
dos seus benefícios.
1 – ANOTE SUAS DESPESAS
Sem muitos detalhes: anote só no quê
gastou (padaria, ônibus, contas etc), o valor
e o meio (cheque, dinheiro, cartão etc.).
2 – AGRUPE
Organize despesas e receitas mensais em
colunas. Receitas podem ter todo tipo de
fontes: Salário, Aluguel recebido, Dívida
que lhe pagaram etc. Você também gasta
de diferentes formas: Vestuário,
Habitação, Saúde, Transporte, Educação,

Lazer e Finanças (prestações, juros,
seguros etc.).
Com isso, ao fim do mês, você saberá de
onde o dinheiro veio e como gastou.
3 – SEJA PRUDENTE
Organize os dados e analise os resultados,
veja se o que recebe é suficiente para
cobrir suas despesas. Se não for, estude
alternativas. Você pode aumentar suas
receitas, diminuir suas despesas, ou fazer
os dois. O importante é fazer com que
suas despesas sejam sempre menores
que suas receitas. Para isso, talvez seja
necessário modificar seus hábitos.
4 – PLANEJE O PRÓXIMO MÊS
Seguindo os passos anteriores, você
poderá estimar como usar o dinheiro no
próximo mês. Procure elaborar um
orçamento, calculando as receitas que
você deve receber e as despesas.
LEMBRE-SE DISTO, É IMPORTANTE:
Não fique preocupado se nos primeiros
meses você se sentir um pouco perdido,
ou se suas estimativas não forem muito
acertadas. Isso é normal quando não
temos o hábito de controlar nossas
finanças. Aos poucos, você irá saber como
e o quanto gastou ao longo do mês. O
objetivo é chegar ao fim do mês com
saldo positivo: receita (recebimentos)
maior que despesa (gastos).

Visão de futuro faz Sicoob Previ crescer
Por quê uma
Cooperativa onde a
imensa maioria dos
associados tem
previdência
complementada por
um fundo de
pensão consegue a
adesão de mais de
10% do seu Quadro
Social ao Sicoob
Previ?
O fato é que a visão
dos associados em
relação a este
produto vem
mudando. Eles
estão percebendo
que não se trata só
de aposentadoria
ou pensão, mas de
um planejamento
financeiro de longo
prazo.
“Associados estão trazendo seus filhos
ainda pequenos para a Cooperativa, e
contratam um plano do Sicoob Previ
para eles,” relata o Gerente de Negócios,
Carlos Soares, “projetando o uso que esse
dinheiro poderá ter em 15 ou 20 anos.
Alguns preveem que quando tiver 18

PRODUTOS

Porém há benefícios
imediatos, como a
dedução no
Imposto de Renda
de todas as
contribuições à
previdência
complementar, até
o limite de 12% dos
rendimentos
brutos.
“Essa regra se
aplica também aos
aportes eventuais“,
explica Soares,
“inclusive àqueles
feitos no plano de
dependentes e
alimentandos.”

anos essa criança poderá querer um
carro; outros pensam num provável
curso superior,” observa ele.
Previdência é uma palavra que não se
limita a aposentadorias e pensões: tem a
ver com pré-ver, ver antes. Fazer
previdência é lidar desde já com coisas
que vão acontecer num tempo futuro.

Dentista em Casa

O atendimento odontológico em domicílio do Sicoob
Cecremef tem sido solicitado com mais frequência. Mesmo
tendo que arcar com os custos de equipe e deslocamento do
material, o benefício compensa.
Segundo a Dra. Fátima Romano, responsável pelo serviço, “a
Cooperativa fez este investimento para levar mais qualidade
de vida aos associados que têm dificuldades de locomoção”

O Sicoob Previ
também tem
coberturas por
morte ou invalidez
permanente que protegem sua família e
quem quer que você determine como
beneficiário. Você tem total liberdade de
fazer seu planejamento sucessório.
Para saber mais, acesse nosso site
www.sicoobcecremef.com.br, ou ligue
para (21) 2528-3325 ou 2528-4980.

CONCRED preconiza integração
A 10ª edição do CONCRED foi realizada em Manaus, nas
instalações do Hotel Tropical entre os dias 10 e 12 de setembro,
com a presença recorde de mais de 1.400 dirigentes, executivos
e palestrantes foi centrado na integração dos diversos sistemas
que hoje co-existem no Brasil – Sicoob, Sicredi, Unicred,
Confesol e as cooperativas não filiadas a uma confederação.
O Presidente da Confebrás, Celso Ramos Regis, e o Presidente
da OCB, Márcio Lopes de Freitas, destacaram essa integração
como o melhor caminho. Um painel sobre o assunto reuniu
representantes desses cinco principais sistemas, cada um
trazendo sua contribuição para o debate do tema.
Já o secretario executivo do Banco Central, Geraldo Magela
Siqueira (que, no fim das contas, é o órgão que mais fez pela
unificação das cooperativas até agora), lembrou que são estas
instituições que fazem a inclusão no sistema financeiro de
milhares de pessoas que não têm acesso aos bancos.
Outros assuntos tratados no Congresso foram a

Sustentabilidade no
Cooperativismo, a
Governança Cooperativa, o
papel das Cooperativas
Financeiras ante os Pequenos Negócios,
a composição e estágio atual do FGCOOP– Fundo
Garantidor das Cooperativas de Crédito. Além de dois paineis

O Presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas foi
um dos que defendeu a integração

internacionais, teve bastante repercussão a palestra da jornalista
econômica Mara Luquet que falou das perspectivas da
Economia diante do Novo Governo que se aproxima.
O Banco Central voltou se pronunciar através do seu Diretor de
Relacionamento Institucional e Cidadania, que falou do futuro
do Cooperativismo, sob a ótica daquele órgão.
A palestra de Mara Luquet sobre as perspectivas
da economia teve grande repercussão.

O Sicoob Cecremef enviou para o evento o Presidente Francisco
Bezerra, o Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Mauro
Alves, o Gerente de Negócios, Carlos Soares, e o Assessor
Financeiro Marcelo Azeredo.

Sua Cooperativa em todo lugar
Onde quer que você vá no país, você
tem acesso aos serviços do Sicoob
Cecremef. Em 23 estados brasileiros
há cooperativas do Sicoob, onde você
faz todo tipo de transação bancária –
exceto empréstimos e aplicações, mas
já vamos chegar lá.
Alguns estados têm mais Pontos de
Atendimento que outros. E nesses que
têm poucos? Use o Banco 24 Horas,
mais de 11.000 caixas eletrônicos onde
você faz saques ilimitados, sem tarifa.
Você também faz saques sem tarifa no
exterior nos caixas eletrônicos da rede
Cirrus (só paga os 6,38% de IOF).
Se você tem um computador,
notebook, tablet ou smartphone,
acessa sua conta de qualquer lugar do
mundo: faz pagamentos,
transferências, DOC e TED, consulta a
evolução de empréstimos e
investimentos, sem qualquer tarifa.
O Sicoob tem aplicativos na App

Store, Google Play e Windows Phone.
E se você está no Facebook, não
precisa nem sair do ambiente para
consultar sua conta corrente.
Você também pode comandar
movimentos de sua conta e de sua
aplicação na página Fale Conosco do
no site www.sicoobcecremef.com.br.
Agora, e se você está longe e precisa
de um empréstimo? Por enquanto,
você tem que apresentar documentos
e assinar contratos físicos para essa
operação. Você pode começar a
solicitação através de e-mail ou
telefone – (21) 2528-4034 ou 5035 e
enviar todos os documentos pelo
correio ou através dos Representantes
Regionais nas Áreas de Furnas.
Mas o Sicoob Cecremef já está
estudando uma modalidade de
empréstimo pré-aprovado, que você
contrata nos caixas eletrônicos do
Sicoob. Tudo para facilitar sua vida.

CAEFE: parceiro da Cooperativa
para o seu bem-estar
Pelo Estatuto, o Sicoob
Cecremef pode associar pessoas
jurídicas sem fins lucrativos de
qualquer natureza. E a primeira
entidade sem fins lucrativos a
se tornar sócia da Cooperativa
foi a CAEFE, quando Sebastião
Mattos e Henrique Trigueiro
estavam na Diretoria Financeira
daquela instituição. Ambos
enxergavam a sinergia que
existe entre as duas instituições.

ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA

“Na verdade, todos os
convênios são benefícios para
os associados, porque
permitem economia na
contratação de serviços ou
compra de produtos”, observa
a Diretora Social Vera Pires.

Além desses auxílios, que são
individuais, a CAEFE também
promove atividades coletivas
de bem-estar que têm efeito na
saúde física e emocional dos
Mário Corgo, Presidente, Vera Pires, Diretora de Benefícios,
e Mario Pasquale, Diretor Financeiro da CAEFE
Todos os associados da
seus associados. Oferece Ioga,
Cooperativa que trabalham em
RPG, Shiatsu, Alongamento e
Furnas ou Eletronuclear, bem
Dança, no Rio de Janeiro; e
como os assistidos da Fundação Real Grandeza são associados
Coral, Dança e Educação Física em Áreas Regionais, como
da CAEFE, automaticamente. Todos os associados da CAEFE
Estreito, Mascarenhas e Marimbondo.
podem ser associados do Sicoob Cecremef – essa adesão é
E numa outra vertente de ação, tem realizado excursões, festas,
voluntária. Com isso, são duas entidades que têm um mesmo
almoços e jantares visando a confraternização dos seus
universo de atuação, e um mesmo objetivo: promover o bemassociados – não apenas aposentados e pensionistas, mas ativos
estar desse grupo de pessoas.
também.

RECURSOS

BENEFÍCIOS
A missão da CAEFE é o atendimento aos associados através do
provimento de benefícios. Os principais são o Auxílio
Alimentação, o Empréstimo Social, o Auxílio Funeral e o
Empréstimo de Material Ortopédico. Cada um desses
benefícios tem uma regra de concessão própria, disponíveis no
site www.caefe.com.br, e cada caso é previamente analisado
pelas assistentes sociais da entidade. Estas recomendam o
atendimento de cada demanda à Diretora Social, que leva para
decisão conjunta da Diretoria.
“Não liberamos nenhuma solicitação sem a análise técnica do
Serviço Social” – afirma o Presidente, Mário Corgo. “Tudo tem
que ser avaliado pela necessidade: se o associado precisa de um
empréstimo para recolocar um telhado, consertar uma
rachadura, isso é uma coisa; se ele precisa do empréstimo para
itens de luxo, como metais nobres no banheiro, coisas assim,
não configura um auxílio,” diz. E sintetiza: “Se a operação é
financeira, mandamos nosso associado procurar a Cooperativa;
se é social, tentamos resolvê-la na
CAEFE”.
Eventualmente, também após
avaliação do Serviço Social, um
benefício de empréstimo pode
ser revertido em doação, quando
o associado não tem qualquer
condição de restituir aquele
recurso financeiro ou material.
Outro benefício, mas que não
utiliza recursos próprios da
CAEFE, é o convênio com a Santa
Casa, no Rio de Janeiro, e
funerárias de cidades próximas
que oferecem o serviço por
preços especiais.

Tudo o que a CAEFE realiza depende exclusivamente da receita
oriunda de percentuais que recebe nas operações de seguros e
de alguns convênios comerciais.
A CAEFE oferece aos associados e familiares seguros de Vida,
Veículos, Acidentes Pessoais e Residencial com seguradoras de
primeira linha, além de um plano odontológico. E está
negociando um seguro de saúde em viagem internacional e
nacional, além de um seguro funeral.
As receitas geradas por estes seguros, que os próprios
associados contratam da CAEFE, vão compor os recursos que
serão usados na concessão de benefícios e promoção de
atividades de bem-estar.
“É um ciclo virtuoso”, observa o Diretor Financeiro Mário
Pasquale. “Quando você escolhe um seguro da CAEFE, além de
ter um atendimento preferencial, estará contribuindo para
ajudar seus colegas ou ex-colegas mais necessitados” conclui.

SUA PJ TAMBÉM PODE SER ASSOCIADA

O Estatuto do Sicoob Cecremef permite que associados proprietários, titulares ou sócios
majoritários de empresas tragam essa Pessoa Jurídica para ser associada da Cooperativa, com
todas as vantagens que você já conhece, como pessoa física, e muito mais.
Conta Empresarial, Cobrança, Cartão de Crédito
Empresarial e Cartão BNDES, Financiamentos BNDES
e Capital de Giro, Custódia de Cheques e Desconto
de Recebíveis são alguns dos serviços que sua empresa
terá acesso, com as melhores taxas e as menores tarifas.
E também Participação nas Sobras, claro, como todos
os associados que usam a Cooperativa.

Dia C: a Cooperativa em
ritmo de voluntariado
O Dia C (Dia de
Cooperar) é um evento
que há anos vem sendo
realizado em cinco
estados, por iniciativa da
OCB/Sescoop, no qual as
cooperativas de todos os
ramos fazem uma ação
de alcance social, em
prol da comunidade
onde estão inseridas.

O evento se chamou Um Dia de Sorrir –
durante o qual se proporcionou
profilaxia bucal, com aplicação de flúor,
para as crianças pequenas, e medição de
pressão arterial dos adultos presentes.
Foi uma ação de voluntariado sem
nenhum custo para o Sicoob Cecremef.
Por exemplo, todos os colaboradores,
sem exceção, contribuíram com cotas de

Para a Diretora Social, Mina Fiszman,
“mais importante do que uma ação
isolada é despertar na consciência dos
nossos colaboradores a importância da
ação voluntária, a diferença que ela faz
na vida de outras pessoas.”

R$ 10 para comprar os produtos para o
lanche: 250 cachorros-quentes, mais
refrigerante, brigadeiro e bolo.
A equipe do Consultório Odontológico –
dois odontólogos e duas assistentes –
também foi voluntária, bem como outros
21 colaboradores, associados e dirigentes
que se prontificaram a ajudar. Duas
associadas, Dorothy das Graças Campos,
enfermeira de Furnas, e Marli Rosa
Francisco, aposentada na mesma função,
fizeram a medição da pressão arterial dos
adultos. Os outros ajudaram na
organização do atendimento, na
distribuição de kits dentais e dos lanches.

A mais jovem associada
do Sicoob Cecremef
Quando Giovanna veio ao mundo, pais a
avós já tinham um plano para ela:
associá-la à Cooperativa. Nascida no dia
3 de julho, foram necessários quatro dias
para cumprir todos os trâmites
burocráticos, e no dia 07/07/2014
Giovanna Furtado de Oliveira Machado
tornou-se a mais jovem associada do
Sicoob Cecremef.
O avô José Jorge Machado, que ainda
trabalha em Furnas, convenceu o pai,
Raphael – associado dependente – de
que era necessário começar uma
poupança para a filha recém-chegada.
Assim, além da conta corrente aberta no
ato da filiação, Giovanna ganhou uma
Poupança e um Sicoob Previ.
“E quando vier a PPC 2015, vamos fazer
uma para ela”, conta Machado. “E no

O Presidente do Sicoob Cecremef
lembrou que trata-se do 7º Princípio
Fundamental do Cooperativismo
colocado em prática. “Não estamos
isolados do mundo. Ao ajudar o outro,
possibilitamos seu crescimento pessoal e
sua integração à sociedade”, disse ele.

GRUPO

Este ano, o Dia C foi em
6 de setembro. O Sicoob
Cecremef elegeu como
alvo a Obra do Berço,
uma entidade que desde 1928 cuida de
crianças de 6 meses a 6 anos, enquanto
suas mães trabalham. Hoje são cerca de
100 crianças atendidas em todas as suas
necessidades, de segunda a sexta-feira.

A recepção da
meninada foi
alegre e emocionou os
voluntários. Foi atingida a
meta de atender todas as crianças, e seus
irmãos que foram participar no Dia C.
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final, a gente muda para outra aplicação
que renda mais. Vamos fazer um
investimento de longo prazo para o
futuro dela”.
Seja bem-vinda, Giovanna.

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