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NOSSO PAPEL NA SOCIEDADE
O Cooperativismo surgiu para cobrir uma lacuna social: o comércio
da cidade de Rochdale, na Inglaterra do século XIX, não praticava
preços ao alcance do poder de compra da camada menos favorecida da
população.
O Cooperativismo de Crédito surgiu
para cobrir uma lacuna econômica:
os produtores rurais da Alemanha
do século XIX não tinham crédito
para financiar sua produção.
Tem sido sempre assim: as cooperativas são organizações populares
que atendem a demandas que a
sociedade instituída – o poder
público ou as empresas privadas –
desconhece ou despreza.
No Brasil do século XXI, ainda há
cidades sem banco, porque não têm
potencial de negócios para interessarem aos banqueiros. É nesses
lugares que as cooperativas financeiras nascem e frutificam. Com a
livre admissão, centenas de cooperativas promovem a inclusão financeira de pessoas que, até há poucos
anos, tinham que viajar para outra
cidade para receber seu salário.
Esse é o papel que o SICOOB e as

cooperativas dos demais sistemas
exercem na sociedade brasileira.
Sua relevância econômica transforma a comunidade, produz a sensação de pertencimento nas pessoas,
aumenta sua autoestima, faz sentirem-se cidadãos. Ao mesmo tempo,
alavanca a economia regional, e
como consequência, essas cooperativas de livre admissão vão crescendo. Hoje, já são quase a metade de
todas as cooperativas financeiras do
Brasil e congregam mais da metade
de todos os associados do país.
Há 56 anos, os fundadores da nossa
Cooperativa tinham em mente
proporcionar crédito com taxas
menores através da ajuda mútua, e
promover a qualidade de vida dos
empregados de Furnas. Fomos o
primeiro instrumento de atenção
social da empresa, que deu todo o
apoio à constituição da Cecremef.
Há cerca de 20 anos, quando participamos da criação do Bancoob, a
intenção das cooperativas e centrais
envolvidas era proporcionar acesso
aos associados a uma gama completa de produtos financeiros. Esse objetivo também foi atingido, com

folga – hoje o SICOOB é um dos melhores sistemas financeiros do país.
Mas ainda há muito o que fazer. Se
em 1997, o cooperativismo representava 2% do Sistema Financeiro
Nacional, hoje está em cerca de 5%.
Não por falta de capacidade de
atendimento, mas por falta de cultura e de visibilidade.
O entendimento de que o cooperativismo financeiro beneficia a todos
precisa ser disseminado. Principalmente nas grandes cidades, as
cooperativas segmentadas precisam abrir suas portas para a população, para forçar o mercado a
praticar taxas e tarifas menores e
oferecer produtos cada vez melhores. Esta é a atual demanda da sociedade, este é o nosso papel atual.
Francisco Bezerra
Presidente
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O MELHOR ATENDIMENTO PARA VOCÊ
O SICOOB Cecremef é a sua casa. Você faz
parte de um grupo de pessoas que criou
esta instituição financeira para atender às
suas necessidades. Por isso, a gente trata
você como em nenhum outro lugar: aqui
você é o dono.
Além da qualidade e simpatia do nosso
atendimento, você conta com uma ampla
rede de canais de acesso: oito Postos de

Atendimento próprios (incluindo o PA
Digt@l), mais de 2.500 PAs da rede
SICOOB, toda rede do Banco 24Horas e
milhões de caixas eletrônicos Cirrus/
Mastercard ao redor do mundo.
Tudo isso, você acessa de qualquer
lugar, usando seu computador,
o aplicativo do seu celular ou
seu Sicoobcard.

O MELHOR CARDÁPIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PF
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Melhores também para sua empresa
ou seu negócio

Todos os produtos e serviços que você
procura num banco, o SICOOB
Cecremef tem, e com mais qualidade.
Nossos empréstimos podem ser
consignados em folha de pagamento.
Nossas aplicações não têm comecotas. Nosso cartão de crédito tem
limites diferentes para compras à vista
e parceladas. Nossa previdência

complementar rende muito mais que
a previdência privada dos bancos.
Nosso aplicativo mobile é premiado
como um dos melhores para o usuário
e tem sido benchmarking para outras
instituições financeiras.
Nossa segurança da informação é
case de sucesso e o treinamento dos
colaboradores é permanente.

AS MELHORES TAXAS E TARIFAS
A Cooperativa é uma instituição
sem fins lucrativos, não precisa
remunerar acionistas, por isso pode
praticar taxas de juros menores nos
empréstimos, remunerar melhor as
aplicações e praticar tarifas de
serviços sem pacote básico.
Nosso cartão de crédito tem o menor

rotativo e você pode parcelar a fatura
no próprio cartão, com juros ainda
menores. Nosso cheque especial tem
sete dias sem juros por mês e taxas
entre 2,88% a.m. e 3,58% a.m.
Nossas taxas estão publicadas no site
www.sicoobcecremef.com.br.
Quer comparar?

O site da Fundação Procon-SP publica uma
pesquisa mensal das taxas de juros bancários.

RESULTADOS POSITIVOS TRANSFORMADOS EM PROJETOS SOCIAIS
Uma parte substancial dos resultados positivos do SICOOB
Cecremef é destinada a ações sociais.
Em cerca de 30 anos já beneficiaram mais de 3.000 crianças,
jovens e adultos. São projetos de Judô, Banda de Música,
Ginástica Rítmica, Pintura em Tela e Teatro, entre muitos
outros. Saiba mais na penúltima página deste INFO.
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PROJETOS SOCIAIS SE AMPLIAM EM 2016
Todos os Projetos Sociais que o FATES
(Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social) do SICOOB
Cecremef patrocina tiveram um bom
desempenho do ponto de vista social,
uma vez que seus efeitos são perenes.
Num levantamento realizado para
apresentar à OCB – Organização das
cooperativas Brasileiras em 2016,
identificou-se que os projetos de Judô e
Ginástica Rítmica, em mais de 20 anos
de existência, já beneficiaram a cerca de
3.000 filhos e netos de associados –
além de 200 jovens oriundos das
comunidades. Os professores deram
mais de 31 mil horas de aula, e vários
alunos seguiram carreira no atletismo e
na educação física.
Em 2016, o Projeto
de Judô contou
com 65 alunos e,
além das aulas,
promoveu eventos,
como a Noite do
Ronco, uma
atividade lúdica
que durou uma
madrugada inteira,
com a participação dos pais, e que atraiu
70 jovens e crianças. Algumas delas
aderiram ao projeto após o evento.
Na Ginástica Rítmica, 117 alunas
participaram das aulas ao longo do ano.
Parte delas integra a Equipe de GR do
SICOOB Cecremef, que apresentou-se no
11º CONCRED – evento nacional do
cooperativismo de crédito realizado
este ano no Rio de Janeiro.
O Curso de Pintura em Estreito teve 13
alunos e o Curso de Teatro em Praia
Brava e Mambucaba fechou 2016 com
95 alunos inscritos. De todos os Projetos
Sociais, este é o mais recente – lançado
em janeiro de 2016 – e obteve uma
adesão surpreendente. Concebido
inicialmente só para crianças e jovens,
atraiu também associados e cônjuges.
Este curso, que conta com a parceria do
GREN – Gremio Recreativo dos
Empregados da Eletronuclear, e da
Eletrobras Eletronuclear realizou oito

apresentações para mais de 2.000
espectadores. Parte desse elenco foi
convidado para encenar, logo antes da
AGO de 2017, uma peça/sarau que
conta a história do SICOOB Cecremef,
entremeado com clássicos da MPB
nestes 56 anos.
A Banda de Furnas foi a atração na AGO
da Cooperativa em 2016, com a presença
de 30 dos seus 100 alunos. Desde o seu
início, o grande parceiro tem sido o
associado Rubens Negrão, que dedica-se
voluntariamente ao ensino de teoria e
prática musical. Mais de 700 crianças já
passaram por suas mãos em 20 anos de
Banda, e muitos e profissionalizaram.
Hoje, graças à a parceria da CAEFE, o

professor Negrão conta com o apoio da
professora Katia Cilene.
O Bazar de Natal teve 24 expositores, e
o Culto de Natal ganhou o formato de
Concerto, com participação de músicos
e cantores eruditos e a presença de 200
espectadores. Estes são os dois mais
antigos eventos sociais da Cooperativa.
Houve nove eventos com viagem dos
associados. Os dois maiores foram
produzidos pela Cooperativa: a
Confraternização de Fim de Ano do
Rio e Angra, no Lajedo, com 938
participantes, e a Festa Junina em São
Lourenço, com 368 participantes.
Seteexcursões foram autopatrocinadas e
não contaram com recursos do FATES.
Além dos eventos próprios, o SICOOB
Cecremef deu apoio a oito eventos nas
regionais e participou de onze Dias de
Cooperar, eventos conjuntos com o
Sescoop/RJ. Um desses eventos foi a
Colônia da Cooperação, que levou 31

O USO DO FATES

filhos e netos de associados para um dia
de atividades cooperativas.
Em parceria com o Instituto SICOOB, a
Cooperativa apoiou ativamente um
Concurso Cultural com desenhos e
redações em três escolas públicas e
particulares do Rio e Angra, premiando
os melhores em cada categoria.
Através do Projeto Qualidade de Vida,
associados e colaboradores
participaram de nove corridas do
calendário carioca de corridas de rua, e
de uma caminhada ecológica.
ATENDIMENTO SOCIAL
O Programa de Empréstimo de
Material Ortopédico atendeu a 69
pedidos no Rio e
em Angra dos Reis.
Além de tudo isso, a
Unidade Social da
Cooperativa fez
centenas de
Atendimentos
Individuais, seja
pessoalmente, por
telefone ou por
visita externa. Uma
importante ação da área Social é a
orientação visando o equilíbrio do
orçamento familiar destes associados
PROGRAMA ODONTOLÓGICO
Outra atividade que demanda recursos
do FATES é o Programa Odontológico
da Cooperativa. Com isso, é possível
oferecer um atendimento de alta
qualidade por preços muito abaixo da
tabela do Conselho Regional de
Odontologia – inclusive para no
atendimento domiciliar – e oferecer
para aposentados e pensionistas o
parcelamento em 10 vezes sem juros.
ORÇAMENTO PARA 2017
Com recursos das Sobras e de atos nãocooperativos de 2016 (como o uso do
cartão de crédito, entre outras fontes), o
orçamento do FATES possibilitará
ampliar o âmbito destas ações para
atingir a um número maior de
associados.

UM ARTISTA DE MÃO CHEIA
Rodrigo Duque é colaborador da
Cooperativa no PA Itaorna há pouco
mais de dois anos, mas só
recentemente seus colegas
descobriram que ele também é um
artista de mão cheia. Coisas do
Facebook: um dia você abre um
álbum de fotos no perfil do amigo e lá
estão dezenas de desenhos feitos a
lápis, espantosamente realistas.
“Sempre gostei do hiper-realismo”,
afirma Rodrigo, que também
escolheu esse estilo para pintar óleo
sobre tela. “Eu via meu irmão copiar
personagens da Disney e comecei a
desenhar também, ainda muito
pequeno, aos sete ou oito anos.”
Ele tem desde cedo uma noção
instintiva de proporções – que fica
evidente no desenho do cavalo,
produzido talvez entre 10 e 11
anos de idade– que foi se
desenvolvendo com a idade. E com
muito estudo e prática.

“Ainda procuro por ele,
para aulas eventuais”,
conta, “quando me
deparo com
dificuldades, como foi o
caso do cabelo do Bob
Marley.”
Rodrigo (à esq.), com o irmão e grande incentivador, Marcelo.
Rodrigo pinta em óleo
sobre tela, escolhendo
O irmão, Marcelo Moraes, que foi
cenas amplas e paisagens para esta
seu
primeiro incentivador (“um
técnica.
grande desenhista”, diz
Rodrigo), ficou tetraplégico há
alguns anos e agora cogita
estudar técnicas de pintura com
a boca. Essa atividade artística
pouco conhecida é mais do que
uma terapia: é uma forma de
expressão que revela grandes
artistas pelo mundo afora e que
gera renda para eles.

“Comecei a pintar na adolescência.
Minha mãe e suas amigas estudavam
pintura e me pediam para desenhar
na tela as cenas que elas iriam pintar
depois. Me interessei e fui estudar
pintura.” Pintou portas de bares e
nomes em barcos ao mesmo tempo
em que experimentava as telas.
A arte, que já é parte da história desta
família, também é perspectiva para o
futuro.

Na adolescência, também desenhava
personagens de quadrinhos; na
faculdade fazia caricaturas dos
colegas. Até 2012, foi um autodidata
em desenhos a lápis, quando
começou a ter aulas com o artista
plástico angrense David Pedrosa.
Com mais conhecimento das técnicas,
seu desenvolvimento foi rápido. Seu
aprendizado rendeu o convite para
participar exposições, com curadoria
do próprio professor.

O OURO DA CASA

Retratos de Bob Marley: antes e depois dos estudos

Enquanto isso, Rodrigo
continua a aperfeiçoar sua
técnica. “É meu hobby, que
pratico quando dá vontade. Por isso,
não sei dizer quanto tempo demoro
para fazer um desenho. Pode ser uma
semana, pode levar meses.”

