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Seu Sicoobcard sorteia prêmios para você
De 01/05 a 31/07, suas compras a crédito ou débito com o Sicoobcard
Mastercard ou Visa do Sicoob Cecremef podem dar prêmios para você.
Cada R$ 300,00 em comprovantes de transação com o cartão você troca por
um cupom e coloca numa urna nos Pontos de Atendimento (PAs) da
Cooperativa.
E em 12 de agosto você vai concorrer a uma TV LED de 32", um
smartphone Moto G 2g de 16Gb, um tablet Samsung Tab 3 e
uma cafeteira Dolce Gusto. Quanto mais cupons você trocar,
mais chances tem de ganhar.
Quem está nas Regionais, pode enviar os comprovantes de
transação com o cartão através do Representante, ou pelo
correio para o Sicoob Cecremef: Rua Real Grandeza, 139, 5º
andar, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22281-033, com uma
fotocópia do cartão utilizado (só a frente: não envie o código de
segurança). Nossa equipe preencherá seus cupons e colocará na urna
para você. Depois é só aguardar a sorte chegar.
Mas atenção: esta promoção só é válida para os cartões Sicoobcard emitidos
pelo Sicoob Cecremef. Veja o regulamento na página
http://www.sicoobcecremef.com.br/sicoob-card-premiado/

Quem visita o site do Sicoob Cecremef
Desde que foi lançado, em agosto de 2012, o site da Cooperativa
teve mais de 150 mil visitas únicas (em que são contados os
computadores e aparelhos móveis que acessaram a página,
independente de número de acessos). Nos últimos 12 meses, a
média semanal foi de 2 mil a 4 mil acessos.
Depois da página inicial, as mais acessadas são “Simule seu
Empréstimo” e “O que é Cooperação” (que aparece na primeira
página no Google, quando se digita esta frase). Dos acessos,
84% vieram de computadores, 14% de celulares e 2% de tablets.
Veja na página 7 os números de operações financeiras via
internet realizadas somente por associados do Sicoob Cecremef.

www.sicoobcecremef.com.br

EDITORIAL

AGO: inovações e maturidade
Você vai ler abaixo os resultados da Assembleia Geral

registra sua presença e pega seu aparelho de votação.

Ordinária de 2015. Traz as informações sobre a pauta que

Durante a AGO, o sistema apresentou uma discrepância

foi cumprida e as decisões plenárias. Mas eu quero

(um comando simples que foi desconsiderado pela empresa

comentar aqui algo que não é expresso nos números.

prestadora do serviço), mas que foi útil para corroborar o

Primeiro as novidades: introduzimos algumas mudanças

método: após corrigido o comando, foram comparadas a

que facilitam e aperfeiçoam o processo, sem desvirtuar o

votação eletrônica e a votação nominal, e chegou-se ao

rito da Assembleia. Contratamos um sistema de votação

mesmo resultado. Aprendemos com o erro, e continuamos

eletrônica que permite, a partir de agora, que o voto seja

a Assembleia usando a votação eletrônica com sucesso.

secreto. Isso, numa eleição, deixará o associado mais à

Mas o fato mais importante foi a seriedade com que os

vontade para escolher seus candidatos sem o embaraço de

associados encararam o evento. Houve várias manifestações

ter de escolher entre dois amigos que sejam oponentes.

durante as discussões da Pauta, e outras tantas quando se

Permitirá, num futuro aprimoramento do processo eleitoral,

tratou de Assuntos Gerais. Não ouvimos nenhuma preleção

que o Conselho Fiscal (e mais adiante, o Conselho de

em causa própria – que sempre foram exceções nas

Administração) seja composto por membros que se

Assembleias, mas nunca deixaram de existir. Todas as

inscreveram isoladamente, e não em uma chapa organizada

manifestações foram pertinentes, encaminhadas com

pela Diretoria. Todos que quiserem participar se

propriedade, com o evidente propósito de contribuir.

inscreverão isoladamente, e serão eleitos os seis associados

O cooperativismo existe porque as pessoas acreditam umas

mais votados pela Assembleia. Aumenta, com isso, a

nas outras e se propõem a realizar alguma coisa juntas. Foi

representatividade desses Conselhos.

o que vimos acontecer na Assembleia da 14 de março.

O sistema de votação eletrônica trouxe uma vantagem
adicional: a divisão do cadastramento de associados para

Rio de Janeiro, maio de 2015

acesso à Assembleia. Em vez de uma fila única para assinar

Francisco Bezerra

o livro de presença, várias filas menores, onde o associado

Presidente

Deliberações da AGO 2015
No dia 14 de abril de 2015, a
Assembleia Geral Ordinária do
Sicoob Cecremef, reunida no
Auditório Principal de Furnas,
aprovou as contas de 2014 e o
FATES do exercício.
Foi aprovado também o Rateio
das Sobras Líquidas de R$ 2,1
milhões, com seguinte destinação:
20% (R$ 420,2 mil) para o saldo
médio positivo das contas
correntes, 35% (R$ 735,4 mil) para
o saldo médio das aplicações, e
45% (R$ 945,5 mil) para os juros
pagos sobre empréstimos. Esses
valores foram depositados na
conta corrente dos associados na
Cooperativa no dia 16 de abril,
dois dias após a AGO. Quem tem
conta em outros bancos recebeu
suas sobras até o dia 24 de abril.

Além destes
valores, o Sicoob
Cecremef
depositou R$ 1,6
milhão de juros na
Conta Capital dos
associados, em
dezembro de 2014.
Os valores de capitalização
mensal foram unificados em R$
38,00, e R$ 3,00 para menores de
16 anos.
Só no sistema cooperativo os
usuários da instituição financeira
participam da administração da
entidade. Avaliam e votam o
desempenho dos administradores
que eles mesmos escolheram para
gerir suas operações. E só uma
cooperativa divide com seus

clientes (os associados) seus
resultados, na mesma proporção
em que eles operaram com a
instituição.
Porém, só o Sicoob Cecremef tem
programas sociais que beneficiam
as famílias dos associados e as
comunidades onde vivem. Da
Sobra Bruta de 2014, R$ 1,25
milhão foram para o Fundo de
Assistência Técnica, Educacional
e Social – FATES, que patrocina
tais programas.

O Relatório completo está disponível no endereço eletrônico http://goo.gl/qIPQrU

A Cooperativa que queremos

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os Diretores e o quadro gerencial do Sicoob Cecremef se
reuniram numa dinâmica que durou três reuniões, ao longo do
mês de maio, para definir os imperativos estratégicos da
Cooperativa para os próximos três anos. O trabalho, que teve o
co-patrocínio do Sescoop/RJ, contou com a participação de
técnicos do Sicoob Central Rio e de um moderador externo.
O resultado dessa dinâmica foi a definição de uma série de ações
para serem implementadas em curto, médio e longo prazos,
resumidas no quadro abaixo. O objetivo é promover
transformações e ajustes em todos os níveis da administração da
Cooperativa, de forma a consolidar e aprimorar seus pontos
fortes (com foco permanente no seu papel social de promover o
bem-estar e a qualidade de vida do associado), e minimizar suas
vulnerabilidades diante de um sistema financeiro cada vez mais
competitivo.

A partir da esquerda: Nábia Jorge, do Sicoob Central Rio; a equipe gerencial
composta por Carlos Soares, Mauro Alves e Mauro Araújo; Francisco Bezerra,
Presidente, com os Diretores Mina Fiszman, Marcos Machado e Joaquim José Costa;
e Carlos Alexandre, também do Sicoob Central Rio.

MAPA ESTRATÉGICO
MISSÃO
"Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos Associados e às suas Comunidades".
VISÃO DE FUTURO (2020)
"Ser reconhecida como a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento econômico e social dos Associados".
VALORES INSTITUCIONAIS
Ética
Transparência

Respeito
Responsabilidade

Solidariedade
Comprometimento

PERSPECTIVAS DO PLANEJAMENTO
Temas
Sistêmicos

Ser a principal
instituição financeira
de nossos associados

Crescer para fortalecer o
cooperativismo no Estado
do Rio de Janeiro

Consolidar a Cooperativa
para ganhar força e eficiência

ASSOCIADOS E
MERCADO

1. Ampliar a participação de
mercado pela cooperativa.
1.1 Promover contatos
entre as entidades
representativas do sistema
Eletrobrás e a cooperativa.

2. Fortalecer a imagem da
cooperativa frente os
cooperados e a comunidade.
2.1 Fortalecer os projetos
sociais e a sua visibilidade.
2.2 Ampliar o segmento de
atuação da cooperativa.

3. Aumentar a fidelização dos
associados aos produtos e
serviços da cooperativa
3.1 Estreitar o relacionamento
com os cooperados.
3.2 Melhorar os canais
de atendimento.
3.3 Aumentar a aderência
a produtos e serviços.

PROCESSOS
INTERNOS

4. Aumentar a eficiência administrativa e operacional em processos internos e sistemas.
4.1 Implantar sistema de gestão de produtos e serviços.
4.2 Reduzir custos operacionais.
4.3 Centralizar serviços de apoio no Sicoob Central Rio.
4.4 Revisar a Política de Concessão de Crédito.

Temas
Sistêmicos

Contar com uma equipe altamente competente e engajada

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

5. Promover o amplo desenvolvimento de dirigentes e colaboradores
5.1 Realizar treinamento continuado para os colaboradores.
5.2 Preparar dirigentes para a gestão do novo modelo de governança.
5.3 Fomentar a doutrina cooperativista.

Encontro Anual de Representantes atualiza
informações para as Regionais

Entre 13 e 15 de abril, o Sicoob
Cecremef reuniu os Representantes
Regionais para mais um evento de
atualização sobre a entidade e seus
produtos e serviços, mas também
de confraternização entre colegas
que ajudam a Cooperativa a chegar
aos associados dessas Áreas.
Este ano, compareceram 35 dos 42
representantes, além de dois que
estão deixando o grupo: Guilherme
Saad, da Região dos Lagos, e Paulo
Donizete, que saiu de Estreito, após
25 anos como representante, sendo
substituído por Delson Ramos
Pereira. Há outros representantes
novos: Lúcio Scalia Passos assumiu
Porto Velho, e o antigo
representante, Marcio da Silva
Duarte, foi para Goiânia; Altamiro
da Silva é o novo representante em
Brasília; Samira de Oliveira (que
não pode comparecer ao encontro
por necessidade profissional) é a
nova representante em
Marimbondo; e Ida Angelina
Tormena, nova representante de
Tijuco Preto assumiu também a
representação em Mogi das Cruzes.
Campos e São Paulo/Guarulhos
estão sem representante.
O primeiro dia teve uma
programação intensa: o Presidente,
Francisco Bezerra, apresentou um
resumo dos dados que seriam

apresentados na AGO do dia
seguinte. A seguir, o
superintendente Mauro Alves falou
sobre as mudanças que a
Cooperativa passou ao longo da
história. A supervisora do Serviço
Social, Izabel Carolina Caldas
apresentou o setor e os projetos
sociais que coordena – destacando o
papel dos representantes nesses
empreendimentos.

Cecremef. Após o almoço, todos
seguiram para o Escritório Central
de Furnas, para participar da
Assembleia Geral, última atividade
do dia.
E na manhã do terceiro dia, todos
se reuniram com o Presidente
Francisco Bezerra para uma
avaliação da Assembleia.
O Diretor Auxiliar, Francisco
Mesquita, presente no primeiro dia,
destacou aos presentes a
importância da sua atuação,
principalmente para os associados
das Áreas, que, graças ao seu
trabalho, podem usufruir melhor
dos benefícios de ser cooperado.

À tarde, a equipe de marketing e
comunicação falou do site do Sicoob
Cecremef, e das plataformas digitais
em que o associado pode acessar a
Cooperativa. Mauro fez uma
segunda apresentação, desta vez
falando sobre
educação
NOSSA EQUIPE NA USINA DE ANGRA
financeira. Esse foi
o tema da peça
teatral criada e
apresentada logo a
seguir pelo grupo
Real Em Cena, da
Fundação Real
Grandeza.
Durante a manhã
do segundo dia, o
Gerente de
Negócios, Carlos
Soares, atualizou os
representantes
sobre os produtos e
serviços do Sicoob

Os associados que trabalham na Usina de Angra, são atendidos
por essa equipe pra lá de especial: Adriana, Rodrigo e Jaco.

Portabilidade é Direito garantido

PRODUTOS E SERVIÇOS

De vez em quando acontece de um associado reclamar: “Não

transferido para sua conta na Cooperativa no mesmo dia do

posso receber meu salário na Cooperativa porque o banco não

depósito. Sem custo para você.

deixa.” Há algo errado aí.

Se você recebe aposentadoria ou pensão, preenche e assina o

Desde 01/01/2012, os trabalhadores das empresas estatais

formulário específico que está no mesmo site e encaminha para

podem receber seus salários onde quiserem. A empresa

a Cooperativa, que dá prosseguimento aos trâmites.

deposita no banco com o qual tem o contrato de conta-salário,
mas você pode solicitar a transferência desses recursos para a
Cooperativa. O banco é obrigado a depositar, imediatamente, e
sem nenhum custo para você.
O procedimento é simples: você entra no site da Cooperativa –
http://www.sicoobcecremef.com.br/conta/portabilidade/ – e
baixa o formulário específico para salário ou para
aposentadoria, preenche em duas vias e assina.
Se você recebe salário, leva o formulário próprio na agência
onde ele é depositado e entrega no Atendimento, ficando com

Se o banco onde seu salário é depositado colocar qualquer
entrave, cite a Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.424
de 2006, que obriga o banco a fazer a Portabilidade.
Se você ainda assim não conseguir sua Portabilidade, abra uma
reclamação no site do Banco Central, em www.bcb.gov.br, na
opção Fale Conosco, no alto da página
Mas atenção: se você tem empréstimos com débito em conta, o
Banco poderá reter essa parcela mensalmente, pelo tempo que
falta para quitar o crédito contratado.

uma cópia protocolada. O banco é obrigado a atender à sua

Porém, a qualquer momento você pode trazer para a

solicitação em até cinco dias. Daí por diante, seu salário será

Cooperativa os empréstimos que você tem em outros bancos e
financeiras. Vá ao Atendimento da instituição e peça o saldo

NOSSA EQUIPE EM MAMBUCABA

devedor atualizado. Depois venha ao Sicoob Cecremef ou ao
seu Representante, e peça para calcular como ficaria esse crédito
na sua Cooperativa. E faça sua escolha: ou fica com os juros do
mercado ou com as taxas da única instituição financeira que
existe para cuidar do seu bem-estar.

MAIS FACILIDADES

Os associados que moram em Mambucaba ou no Perequê são
atendidos com competência e carinho pela equipe do
PA Mambucaba: Hortência, Marcelo e Gerson.

As equipes de Angra e
Mambucaba se revezam
para dar plantão de
atendimento às terças e
quintas-feiras no Posto
de Atendimento
Eletrônico – PAE Praia
Brava, localizado na Rua
10, nº 12, na Vila
Residencial.

ÁREAS DO DIREITO

Atende a associados do Estado do Rio de Janeiro.
Descontos sobre tabela da OAB e honorários reduzidos.
Contato: Dr. Nelson Rodrigues – (21) 2507-3700 / 7956-0067,
dias úteis de 9h às 18h, ou pelo e-mail nelson.rodrigues@fslm.adv.br
Rua do Rosário, 173, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ

Bancário | Responsabilidade Civil |
Relações de Consumo | Família e
Sucessões | Direito do Trabalho |
Previdência Social e Privada |
Imobiliário | Marítimo |
Recuperação de Créditos |
Direitos Humanos | Energia |
Petróleo e Gás | Securitário | Civil
e Contratos | Comunicação e
Telecomunicações | Direitos da
Criança e do Adolescente |
Direitos do Idoso | Crimes de
Menor Potencial Ofensivo

PRESTADOR DE SERVIÇOS CONVENIADO DO SICOOB CECREMEF
Veja todos os convênios em www.sicoobcecremef.com.br/convenios

Seis passos para o equilíbrio financeiro
A CECRES, cooperativa financeira de
trabalhadores das empresas de
saneamento ambiental de São Paulo,
com apoio técnico da FGV/EAESP,
desenvolveu um programa de
educação financeira baseado em seis
etapas: cativar, educar, conhecer,
realizar, equilibrar e sustentar.
Pela qualidade da proposta didática,
o Sicoob Cecremef vai reproduzir, ao
longo das próximas edições deste
informativo, o conteúdo adaptado
desse programa.
CATIVAR
Ficar ou permanecer cativo à ideia da
educação financeira, ter a Educação
Financeira como uma amiga ou
companheira é o primeiro passo,
porque ela vai mudar seu vida.
A educação financeira tem como
objetivo substituir a atitude
imediatista, por vezes até
despercebida, por outra planejada, de
longo prazo. Por exemplo, trocar o
prazer (ou simples hábito) de um
cafezinho hoje por algo maior no fim
do mês.
Para melhorar essa relação com o
dinheiro, é preciso seguir firme e
recomeçar, quantas vezes forem
necessárias, até atingir o equilíbrio.
Os desafios estão por toda parte, a
nossa sociedade vive produzindo
estímulos buscando uma resposta
impulsiva nossa. E resistir a eles
produz estresse. Como já somos
constantemente alvo de outras fontes

de estresse – relações de trabalho,
manutenção da família e outros de
natureza pessoal – é mais fácil ceder
à essas “tentações” e ter um estresse a
menos.
Nós estamos falando de felicidade.
Você pode satisfazer um desejo
imediato e ficar sem ter como atender
uma necessidade no futuro. Essa
visão prospectiva faz toda a
diferença.
Para começar, você precisa acreditar
que pode mudar seu futuro, que a
felicidade que você busca está ao seu
alcance. Isso é cativar. Ter certeza de
que a educação financeira vai lhe
proporcionar uma vida melhor.
Em segundo lugar, é preciso ter
disciplina para avaliar criticamente
seus próprios impulsos. A educação
financeira ajuda nisso também. Será
mais fácil reconhecer tentações.
CHECK-LIST:
quero equilibrar minha vida
financeira e pessoal
já sei que é fundamental planejar
e resistir a impulsos para atingir
esse objetivo
vou me dedicar à educação
financeira e cultivar a disciplina
pessoal
Você está cativado!
O conteúdo completo destes Seis
Passos para o Equilíbrio será
publicado mensalmente no nosso site
www.sicoobcecremef.com.br.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

NOVO CONVÊNIO: PLANEJAMENTO
FINANCEIRO PESSOAL E FAMILIAR
Myrian Lund,
Planejadora
Financeira
Certificada e
professora da FGV,
criou um programa
de educação
financeira
chamado Viva
Plenamente. São
aulas ao vivo pela
internet (webinars),
com total interação
entre alunos e professores, em dois planos de
estudo: POP – educação financeira básica e VIP
– voltado para investimentos. Em cada plano,
um tema diferente é abordado por semana.
Pelo convênio com a Cooperativa, o associado
tem10% de desconto em todos os cursos
abertos do site www.vivaplenamente.com.br.
Com isso, o plano POP passa a custar R$ 27
por mês e o VIP, R$ 36. Os cursos têm 17
semanas de duração e as aulas serão sempre
em dias de semana, às 20h.
Cadastre-se para um webinar grátis na página
www.vivaplenamente.com.br/cadwebinar.aspx,
informando o código 4495, e experimente esta
forma de instrução com uma das mais
renomadas planejadoras financeiras do país.
Depois, se for do seu interesse, você pode
continuar as aulas aproveitando o desconto
deste convênio.

NOSSA EQUIPE NO CENTRO

Os associados da Eletrobras, da
Eletronuclear-Sede e outros associados
que circulam pelo Centro do Rio têm a
facilidade de utilizar o PA da Av. Rio Branco,
45/1510, com o atendimento eficiente e
simpático de Bruno e Silvana.

Os grandes números do Sicoob
O associado do Sicoob Cecremef faz
parte de um sistema que cresce dia a dia.
Hoje, cerca de 3 milhões de pessoas são
associadas de alguma cooperativa do
Sicoob, distribuídas em 25 estados do
Brasil e no Distrito Federal (só no Ceará
ainda não há um Sicoob).
Ao todo, são quase 2.300 pontos de
atendimento e quase 2 mil caixas
eletrônicos próprios com dezenas de
operações possíveis, além de mais de 800
correspondentes bancários no país. E
você ainda pode fazer saque sem tarifa
nos 17 mil caixas eletrônicos do Banco
24horas.
O patrimônio líquido do sistema atingiu
R$ 10,9 bilhões em dezembro de 2014,
administrando ativos de quase R$ 50
bilhões, com um resultado de R$ 2 bi no
final do exercício. Esse é o resultado
consolidado de todas as cooperativas e
centrais do Sicoob. E no primeiro
trimestre de 2015, já apurou mais de R$
535 mil em Sobras – 31,6% superior ao

mesmo período do
ano anterior.
O Sicoob Cecremef
também
experimentou um
forte crescimento
neste primeiro
trimestre. A receita
operacional cresceu
mais de 70% e o
resultado bruto
cresceu de R$ 144
mil no mesmo
período de 2014 para
R$ 1.200 mil, este
ano. Os depósitos à
vista e a prazo (aplicações) subiram de
R$ 245 milhões para R$ 266,6 milhões.
INTERNET
É significativo o aumento das operações
via internet dos associados do Sicoob
Cecremef. Movimentando suas contas
através do aplicativo do celular, em 2013
os associados fizeram cerca de 146 mil

Empréstimo de Material Ortopédico
Este Programa administrado
pelo Serviço Social do Sicoob
Cecremef traz benefícios
imediatos para quem recorre
a ele. É destinado a pessoas
que têm necessidade
momentânea de cadeiras de
rodas, cadeiras higiênicas,
muletas, andadores, tipoias
ou botas ortopédicas.Esses
equipamentos estão
disponíveis no Serviço Social
e também no PA Angra. Em
2014, foram atendidos 54
associados com essas
necessidades transitórias.

INSTITUCIONAL

A Cooperativa faz a
manutenção regular desses
equipamentos, bem como sua
substituição eventual, doando
os antigos para entidades
filantópicas. Porém, parte do
estoque vem de doações de
associados. Em 2014, o
Serviço Social recebeu a
doação de seis itens novos ou
em bom estado – que serão
utilizados em benefício de
outros associados.
Uma atitude de ajuda mútua,
objetivo da cooperação.

3.000.000
+
ASSOCIADOS

operações; em 2014, esse número cresceu
para quase 460 mil. As operações dos
associados através do internet banking
do computador cresceram de 933 mil, em
2013, para 1.184 mil em 2014.
Esse uso dos meios digitais contribui
para a melhoria dos resultados da
cooperativa, uma vez que reduz o custo
operacional.

NOSSA EQUIPE NA USINA DE FURNAS

Em breve os associados da Vila Residencial da Usina de Furnas e
localidades próximas vão contar com um PA do Sicoob Cecremef na
rua Carmo do Rio Claro, 31, e serão atendidos por esta equipe
simpática e eficiente: Fabiane Dias e Keila Arana.

Um parceiro muito especial

ASSOCIADO EM DESTAQUE

O professor Rubens Luiz Negrão está
aposentado há cerca de dois anos depois
de uma carreira de 34 anos e 9 meses em
Furnas. Negrão se associou ao Sicoob
Cecremef cerca de um ano depois de
começar a trabalhar na Usina de Furnas –
onde também passou a residir. E em
paralelo à sua atividade profissional,
assumiu uma tarefa de mudou a vida
que muita gente: montou uma Banda e
ensinou música a centenas de crianças ao
longo dos últimos 18 anos.
Nascido ali pertinho, em Bom Jesus da
Penha, Negrão começou a estudar
música muito cedo.

A vida continuou, casou com Olímpia
Alves Negrão, teve três filhos – Mary
Elly, Danielle e Danilo.
“Um dia, em abril de 1997, eu estava
conversando sobre isso tudo com a
assistente social da Cooperativa, Izabel
Carolina, com o Sérgio Coelho, da área
cultural de Furnas, e a assistente social
da área, Célia Lima, e eles me disseram:
— Vamos fazer um projeto de ensinar
música para as crianças da Vila?, e eu
disse — Vamos. Quatro meses depois,
começavam as aulas”
Na época, Furnas e a Cooperativa
compraram instrumentos para 15 alunos,
e quatro anos mais tarde duplicaram esse
material. Mas Rubens Negrão se tornou
o elo mais importante dessa parceria.
Mary Elly, psicóloga e musicoterapeuta,
foi a primeira aluna da Banda. Danielle,
também psicóloga, chegou a participar,
estudou teclado, deu aulas, mas depois
de formada não quis continuar. Danilo,
engenheiro elétrico, tocou sax e
trompete, hoje se dedica ao violão e à
guitarra.

depois tem que ir pra Franca”, conta o
professor. É o momento em que o músico
faz escolhas em relação à atividade:
alguns continuam, outros não.
Essa evasão forçada trouxe dúvidas a
Rubens Negrão, quando parou para
avaliar os primeiros 10 anos do projeto.
“Nunca teremos uma banda”, comentou
na época com Izabel Carolina. “Será que
o que estamos fazendo vale a pena?”
Izabel argumentou que o objetivo real
não era a Banda em si, mas sim o
enriquecimento da vida dessas crianças,
que saíam do projeto com uma formação
(que poderia até ser profissional) e com
uma visão alargada do mundo.
E assim, o projeto continuou, e até
cresceu, com a adesão da Caefe a esta
parceria, contratando a pedagoga e
professora de música Katia Alves dos
Santos para um projeto de percussão.
Hoje são pouco mais de 100 alunos – 70
fazendo percussão e cerca de 30 na
banda. “Este ano tem uns 20 com idade
entre oito e nove anos”, ele relata, “e o
mais velho está com 16”.
Para dar aula para esse batalhão, Rubens
conta desde sempre com o suporte da
esposa Olímpia.

O que ocorreu com os filhos de Rubens e
Olímpia aconteceu com todos os alunos
deste projeto: chega um momento que
precisam deixar a banda para poder
continuar os estudos.

“Ela é professora formada, mas nunca
exerceu a profissão. Mas se não fosse ela,
eu não conseguiria fazer nada. Você
imagina o que é dar aulas para 30
crianças com menos de 10 anos? Se eu
estou ensinando para um naipe de três,
os outros 27 estão indóceis. É ela que lida
com a turma, até impõe uma certa
disciplina, enquanto eu dou aula.”

“Aqui a criança só estuda o fundamental,

O trabalho de Rubens e Olímpia é

voluntário, sem qualquer remuneração.
A única recompensa é “ver a molecada
tocando direito e se encaminhando para
a vida”. Isso lhes basta.

GRUPO

“O prefeito queria fazer uma banda
municipal e contratou um maestro para
organizar”, conta ele. “Nosso grupo de
40 músicos tinha 15 crianças, e eu lá:
comecei com oito anos.” E nunca mais
parou, nem quando entrou em Furnas,
em 1980. “Continuei em outras bandas,
toquei nos carnavais”, lembra ele.
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