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Digital e Sustentável
A informação através de meios
digitais está trazendo benefícios
para o meio ambiente. Milhões de
árvores são poupadas, à medida
que os leitores migram da revista
e do jornal impresso para os veículos de informação on-line.
Os livros também ganharam sua
versão digital – os e-books – e as
malas diretas comerciais estão
sendo substituídas pelo e-mail.
Tudo isso vai trazendo benefícios de longo prazo para o planeta.
O Cooperativismo precisa seguir
essa tendência. Só este informativo do SICOOB Cecremef consome 15 árvores por ano, e na publicação do Relatório Anual, vão
mais quatro árvores.

toda a comunicação para
o meio digital. O conteúdo mais relevante
para o associado
será oferecido por
e-mail, bem como
nas páginas e posts
de notícias do
nosso site.
MAS A PRIORIDADE É MANTER VOCÊ
SEMPRE BEM INFOR-

COOPERATIVA. Por isso, você continuará recebendo nossos impressos até que se manifeste pressamente, dizendo que prefere
receber as informações da Cooperativa por meio digital.
MADO SOBRE A

Se você quer fazer essa opção, acesse www.sicoobcecremef.com.br/
Para diminuir esse custo ambienatualize-cadastro/, atualize seus
tal, o SICOOB Cecremef está inicidados no formulário, incluindo
ando um processo de versão de
qual é o seu
Resultados SICOOB Cecremef 3º Trimestre melhor e-mail
(aquele que você
acessa todos os

Sobra Bruta: R$ 3.097.005
Juros ao Capital: R$ 1.811,686

dias, de qualquer
lugar) e o seu atual
número de telefone celular. E na
p e r g u n t a
Como deseja
receber as novidades da Cooperativa, marque nas caixas Desejo
receber via e-mail e Desejo receber via SMS
Pronto! Você já está ajudando na
sustentabilidade do nosso planeta.

Precisamos expressar gratidão
Eu sei que não é comum um presidente de uma instituição financeira tratar de algo tão abstrato quanto
um sentimento ou um valor moral. Mas nossa Cooperativa não é uma instituição comum.
Foi criada com a finalidade de promover a ajuda
mútua entre associados, de atender as necessidades
sociais desses cooperados, usando instrumentos de
crédito. E cada passo que deu em direção à modernidade, à inovação, mantive o foco nesse papel social.
A missão do SICOOB Cecremef, desde o seu começo,
tem sido promover o bem-estar dos associados, através de instrumentos financeiros de natureza cooperativa, os quais administramos com profissionalismo
e com visão humanista. Nunca perdemos esse foco. E
este é o primeiro motivo para agradecer.
Pessoalmente (e creio falar em nome da maioria dos
Diretores, Conselheiros e Colaboradores), agradeço
ao nosso Pai maior, de infinita sabedoria e bondade, a
oportunidade que nos foi dada de trabalharmos
nesta instituição. Nossa cooperativa é a maior singular do Estado do Rio de Janeiro, está 91ª no ranking
nacional do Banco Central (que compara mais de
1.100 cooperativas), e figura em 183º lugar, entre
quase 77 mil cooperativas da América Latina e Caribe, pelo ranking da DGRV – Confederação Alemã de
Cooperativas.
Estamos gratos por termos atravessado este ano sem
que a crise que afeta o País nos abalasse. Sem ter que
demitir colaboradores – pelo contrário, contratando no-

Incremento na
operação regional
em São Paulo
O atendimento aos
associados de Ibiúna, Campinas, Mogi
das Cruzes e Tijuco
Preto está melhor estruturado, com uma
agenda de visitas
definida, estabelecida a cada bimestre pelo agente de atendimento Dário
Nogueira. Os associados dessas regionais podem solicitar a ele a previsão de visitas ligando pelo M.O. de Furnas
865 2382 ou pelo WhatsApp +55 11 99122-9713.

EDITORIAL

vos. Mantendo nossos produtos e serviços em evolução constante, a custos sempre abaixo do mercado financeiro.
Nossa gratidão aos
associados, princi- Francisco Bezerra – Presidente
pais responsáveis
por este sucesso. Confiam em nossa administração,
sabem que podem vir a esta casa, porque terão seus
pleitos analisados com toda a responsabilidade (porque a Cooperativa é de todos e para todos), mas também com uma visão social e humana.
Em particular, agradeço aos meus pares de Diretoria,
por se esforçarem conjuntamente para decidir os
melhores caminhos para a instituição.
E aos nossos colaboradores, que se esmeram, dia
após dia, desenvolvendo-se profissionalmente, com
o objetivo de realizar o melhor trabalho e oferecer um
atendimento de excelência aos 10 mil associados do
SICOOB Cecremef.
Que o seu Natal seja um encontro feliz e fraterno, e
que nosso Pai amoroso ilumine seus caminhos em
todos os dias do Ano Novo.
Rio de Janeiro, dezembro de 2016.
Francisco Bezerra
Presidente

Ginástica Rítmica encerra 11º CONCRED

A Equipe de Ginástica Rítmica SICOOB Cecremef –
projeto social da Cooperativa com 19 anos de atividade permanente – apresentou-se no encerramento do
11º Congresso Brasileiro de Cooperativismo de
Crédito, realizado no Rio, entre 28 e 30 de setembro.

Crescem as operações nos canais digitais
Um levantamento feito em
novembro de 2016 apontou o forte
crescimento da opção do associado em fazer operações através dos
canais digitais (computador,
tablet e celular), nos últimos anos.
Em 12 meses, os associados
aumentaram em 65% o uso que
fazem da cooperativa – levando
em conta as operações financeiras
e também as não-financeiras,
como consultas a contas corrente,
saldo de empréstimos, liberação
de computadores e outras. De 244
mil em 2015, essas operações subiram para 365 mil no final de 2016.
Mas o grande destaque vai para o
uso do auto-atendimento em canais digitais, em substituição aos

TENDÊNCIA
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canais presenciais: mais de 85%
das operações foram através da
internet – computadores, tablets e
celulares. O uso do aplicativo
SICOOB Mobile, premiado pela
segurança e líder de satisfação na

2015

2016

loja Apple Store, cresceu 127%,
com mais de 212 mil transações.
Baixe o aplicativo mais seguro e
completo do mercado nas lojas
Apple, Google, Windows, Blackberry e Firefox OS.

Algumas dicas de segurança
O SICOOB Cecremef nunca liga nem envia e-mails
ou mensagens de texto pedindo sua senha de acesso à conta corrente. Mesmo se você ligar para a Cooperativa, não será pedida sua senha para confirmar
se você é mesmo associado.
Evite usar computadores públicos para acessar sua
conta – de lan houses, por exemplo.
Ainda que você use seu próprio computador, evite
salvar um atalho para sua conta na área de trabalho.
Acesse através do site do SICOOB Cecremef ou
digite você mesmo: https://ib.sicoobnet.com.br.
Nunca entre no site a partir de links em outros sites
ou em e-mails recebidos.
Mantenha seu anti-vírus atualizado. Ele vai avisar
quando você entrar em sites arriscados.

Não escreva suas senhas
em lugar nenhum. Guarde de memória. Não
use números de telefones, documentos, data de nascimento ou do seu
endereço.
Mantenha seu cadastro atualizado através da página
http://www.sicoobcecremef.com.br/atualizecadastro/ ou do PA Digit@l: 4020-4042 (ligação local
em todo o Brasil) ou WhatsApp +55 21 96771-7682.

BOLETOS FALSOS

Nunca abra arquivos de origem desconhecida.
Use sempre uma senha para bloquear a tela do celular em que você acessa o app SICOOB. E não use a
rede wifi de locais desconhecidos (hoteis, bares,
shoppings etc.) para acessar o SICOOB, prefira a
rede da sua operadora de celular.

Está havendo uma onda de boletos falsos, para enganar pessoas desatentas. Cuidado com esses boletos.
O SICOOB preparou uma cartilha de prevenção a fraudes em boletos para você, que está na página
http://www.sicoob.com.br/fraude-segunda-via-de-boleto

PPC 2017: seu futuro programado

PRODUTOS

Lançada em 26 de novembro, na Confraternização de
Final de Ano, a PPC 2017 é um sucesso entre os associados há 25 anos.
Este ano, suas aplicações mensais de R$ 40,00, terão um
rendimento anual de 7,25%. Essa aplicação programada
vai representar um dinheiro extra no final do ano, para
você fazer uma festa ainda mais alegre.
E quem aplicar por pelo menos seis meses (consecutivos
ou não) irá concorrer a 30 prêmios no final do ano, incluindo um carro 1.0 com ar.
Para aderir à PPC 2017, basta entrar na página www.sicoobcecremef.com.br/ppc2017 e preencher o formulário, ou falar com nossa equipe de atendimento nos Pontos de Atendimento da Cooperativa. Ou ainda através
do PA Digit@l, pelo telefone 4020-4042 (ligação local em
todo o Brasil), ou pelo WhatsApp +55 21 96771-7682.

GARANTA O PRINCIPAL PATRIMÔNIO DA SUA FAMÍLIA
O seguro é uma ferramenta de proteção que deve

?
Serviços de Vidraceiro

ser priorizada, especialmente, em momentos de

Estes serviços são uma bonificação, e têm limites

orçamento apertado.

que você deve conferir previamente.

O imóvel é o principal patrimônio de uma família,

O SICOOB Cecremef trabalha com três conceitua-

por isso é essencial protegê-lo. E garantir a proteção

das seguradoras do mercado brasileiro, todas de

do seu lar diante de riscos de perdas pode ser mais

primeira linha, que oferecem diferentes benefícios.

barato do que você imagina.

Vale a pena consultar que ofertas dessas segurado-

Ao contratar um seguro residencial padrão, você

ras estão vigentes na hora de escolher seu seguro

pode contar com as seguintes coberturas:

residencial.

?
Incêndio, Explosão e Fumaça

Procure nossa a equipe de atendimento nos PAs do

?
Vendaval

SICOOB Cecremef, ou ligue de 2ª a 6ª, entre 8h e 17h

?
Pagamento de Aluguel

para o PA Digit@l:

?
Responsabilidade Civil e Familiar

4020-4042 (ligação

?
Subtração de Bens

local de todo o Bra-

?
Danos Elétricos

sil), ou ainda pelo

Além disso, você e sua família podem contar com

WhatsApp +55 21

diversos serviços de Assistência 24 Horas:

96771-7682.

?
Reparos elétricos
?
Reparos Hidráulicos
?
Chaveiro Comum
?
Serviços de Telefonia
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RDC e Previ na sua estratégia de investimento
Se você pensa em proteger seu patrimônio da inflação e, se possível,
ganhar um pouco acima dela, é preciso considerar diferentes tipos de
investimento, para atingir diferentes
objetivos.
LIQUIDEZ E SEGURANÇA
O RDC-CDI do SICOOB Cecremef é
uma aplicação conservadora, de
renda fixa, na qual você pode começar
com um mínimo de R$ 100,00, e que
pode chegar a render 100% do CDI.
Nos últimos, 12 meses esse rendimento foi quase o dobro da inflação.
Mesmo com a incidência de impostos,
ainda há um ganho significativo
numa aplicação anual.
Mesmo comparado com a poupança,
que não tem IR, o ganho do RDC-CDI
é maior; comparado com fundos de
investimentos, o RDC não tem o
imposto “come-cotas”, cobrado em
maio e novembro; e se comparado
com o CDB (produto similar, oferecido pelos bancos), a aplicação em RDC
gera Sobras para o associado no final
do exercício.
Outra comparação possível são os
investimentos incentivados, como por
exemplo o Tesouro Direto. Porém o

PRODUTOS

RDC-CDI tem liquidez
imediata, e os saques
feito após o 30º dia não
têm impacto do IOF.
MÉDIO E LONGO PRAZO
Se você pensa em investir no médio ou longo
prazo, a previdência
complementar do
SICOOB Previ pode
trazer um rendimento
ainda melhor. Este
plano tem apresentado
desde 2009 rentabilidades anuais superiores a
105% do CDI, além da menores taxas
de carregamento e de administração.
Além disso, você garante uma aposentadoria mais confortável para
você, e pode deixar uma pensão sólida
para quem você quiser indicar como
beneficiário. Numa época em que a
previdência oficial mostra sinais de
incerteza, este é um critério importante na escolha deste produto como
investimento.
As vantagens tributárias são outro
atrativo importante. Todos os depósitos e aportes que você fizer são dedutíveis na sua declaração do imposto de

renda, até 12% da Renda Bruta
Tributável Anual. E na hora de contratar o plano, você escolhe o regime de
tributação do benefício que seja mais
conveniente para você – progressiva
ou regressiva.
A equipe do SICOOB Cecremef pode
lhe orientar na composição da sua
carteira de investimentos – mesmo se
você tiver um perfil mais arrojado.
Procure os PAs da Cooperativa, ou
ligue para o PA Digit@l, pelo telefone
4020-4042 (preço de ligação local de
todo o Brasil) ou pelo WhatsApp +55
21 96771-7682.

Você também pode investir ou informar-se através da página www.sicoobcecremef.com.br/formulario-fale-conosco, opção Investimentos.

Comemorando mais um ano juntos

CONFRATERNIZAÇÃO

Já é uma tradição da Cooperativa proporcionar o encontro
dos associados e familiares. E a Confraternização de Final
de Ano é a que mais gente reúne nas mais diversas localidades onde há PAs ou representantes do SICOOB Cecremef.
Os associados do Grande Rio e de Angra dos Reis, onde se se
concentra mais de 70% do quadro social, participaram do
evento no Lajedo – cerca de 1.000 pessoas, entre
associados e familiares.
Também houve encontros em quase todas as
regionais, com poucas exceções até a data de
fechamento desta edição do SICOOB Info.
No Rio, teve Papai Noel e diversão para quase mil
associados e familiares

Os representantes que promoveram os encontros nas áreas regionais puxaram pela imaginação para animar os associados.

O agente regional da Cooperativa, Dário Nogueira,
na confraternização de Campinas

Campinas promoveu um sorteio de brindes e
contou com a presença do agente regional da
Cooperativa, Dário Nogueira, que tem base em Ibiúna
A representante na Usina de Corumbá, Alzira Amaral,
preparou uma mesa de docinhos com a marca da Cooperativa.
No evento de Campos-RJ – que contou com a presença
da Supervisora do
PA Digit@l, Vanessa Macieira – o
representante Marcelo Paes sorteou

Em Campos, Marcelo (dir.)
recebeu a Supervisora do
PA Digit@l e sorteou
presentes
Também houve eventos em Araraquara, Brasília, Estreito, Foz do
Iguaçu, Funil, Goiânia, Gurupi, Itumbiara, Manso, Marimbondo,
Mascarenhas, Mogi das Cruzes, Poços de Caldas, Porto Colômbia,
Porto Velho, Rio Verde, Rocha Leão, Sapucaia, Tijuco Preto e Vitória.

vários presentes e,
num e-mail enviado
para os associados
da regional, destacou a importância
deste encontro, :
“Nossa confraternização deste ano foi
de grandes desafios,
devido ao clima de
tensão que estamos
Alzira fez uma mesa de docinhos com a marca SICOOB
vivendo. Mesmo
assim, a participação foi muito boa, me fez lembrar das festas
que Furnas fazia, quando podíamos trazer as famílias!

CONCERTO CELEBRA O NATAL EM FURNAS
Este encontro, que a Cooperativa promove há exatos 30 anos
em Furnas, ganhou um novo formato. Em lugar de um culto,
foi realizado um concerto, com músicos e cantores sob a
regência de Ofir Rastoldo, com repertório erudito e popular.
O evento não deixou perdeu seu caráter espiritual. O orador
Alcenir Freitas Itaboraí é parceiro da Cooperativa desde o
primeiro Culto de Natal, em 1986. Ao final, plateia e músicos
deram-se as mãos para uma oração conjunta.

EXCURSÕES 2017

A Cooperativa vai encantar você com o cardápio de via-

Pague sua excursão com o SICOOBCard e acumule pontos

gens que preparou para 2017. São destinos nacionais e

em três programas de milhagem – Smiles, Multiplus e

internacionais para todos os gostos e para todos os orça-

TudoAzul. Se seu cartão for Platinum, você ganha 1,5 pon-

mentos.

tos por cada US$ 1 gasto e seu seguro de viagem é gratuito.

Na Europa, você pode escolher um cruzeiro de nove dias

As operadoras de turismo têm planos de parcelamento

pelo Rio Reno, ou uma visita de três dias a Lisboa (com pas-

direto. Mas você pode preferir o Empréstimo Turismo do

seio a Fátima), emendando com um cruzeiro das Ilhas

SICOOB Cecremef para pagar a excursão ou para as despe-

Canárias ao Caribe e Panamá. Na América do Sul, pode

sas não incluídas nos pacotes. A Cooperativa ainda pode

conhecer o Deserto de Atacama, com paisagens tão inco-

fornecer moeda estrangeira, em espécie ou em cartão de

muns que parecem estarmos em outro planeta.

viagem (travel money).

No Brasil, tem passeios no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

Uma atração especial será a Festa Junina em Nova Fribur-

Cruzeiro no Amazonas, no navio Ibero Star, Aracaju com

go, no Hotel Bucsky, realizada em dois fins de semana de

Delta do São Francisco e Canyon do Xingó, Belo Horizonte,

junho, para associados de Angra e do Grande Rio.

Inhotim e Cidades Históricas, além de uma visita de três

A programação completa das viagens, com preços e forma

dias a Curitiba, com um passeio de trem pela Serra do Mar.

de pagamento, você encontra em bit.ly/viagem2017.

Bancooob é o Banco do Ano 2016

Atividades extras para as
turmas de Judô

O Bancoob recebeu o título
de Banco do Ano 2016 pelo
Relatório Bancário, em reconhecimento aos mais de 20
anos de atuação como agente
bancário do SICOOB.

Os professores e pais de alunos dos
projetos de Judô de Estreito e Mascarenhas têm promovido atividades extraordinárias para quebrar a
rotina de treinamento dos jovens e,
através de um processo de integração, manter seu interesse em participar do projeto.
Além da diversão, somente neste
semestre essas atividades acabaram atraindo seis novos alunos na
Vila de Estreito.
Veja mais detalhes dessas atividades no post http://s.coop/25q9n

O modelo colaborativo, a
cobertura nacional, a inovação tecnológica por meio dos
canais eletrônicos de atendi- Henrique Castilhano Vilares, Presidente do Conselho de Administração do
mento e a diversificação do Bancoob, e Ricardo Pereira, Diretor Financeiro do banco recebem o prêmio
de Estefanie Takase, CEO da 7Com, patrocinadora do evento
portfólio de produtos e serviços para a inclusão financeira foram outros relevantes marcos de sucesso,
critérios para a premiação. Além disso, como a autorização para atuar com as
o SICOOB também foi premiado na carteiras Comercial e Imobiliário.
categoria Inovação em Crédito, com a
Plataforma de Crédito Rural.
O prêmio destacou ainda o crescimento da carteira de crédito, importante
vetor para o crescimento do país e

O Relatório Bancário se firmou como
referência de qualidade e eficiência
para o setor, sendo citado nos balanços
anuais e comunicados aos investidores das instituições homenageadas.

Nosso skatista no Youtube
Gian Lucca Zanardi tem 19 anos, mora
em Niterói, estuda Publicidade e
Propaganda e é um dos donos de um
canal “Skatista BR”. no Youtube.
O canal, que começou em 2012, hoje
conta com mais de 530 mil inscritos e é
feito por Gian Lucca e mais dois amigos
que têm em comum o gosto pelo skate.
Eles começaram o canal como diversão
– eram apenas amigos que queriam
gravar vídeos andando de skate e
ensinando manobras. Mas o projeto
teve tanta repercussão, que os meninos
decidiram levar esse trabalho a sério.
“A maior dificuldade é conseguir
manter o conteúdo criativo no canal,
pois como o skate é um ramo
específico, acabam existindo
limitações”, conta.

ASSOCIADO EM DESTAQUE

pedem selfie.
“Só tenho a agradecer a
quem nos acompanha no
canal pois sem eles,
nosso trabalho não seria
nada. São eles que fazem
o canal e nos motivam a
seguir em frente”, conta.
“Pretendo levar isso para
o resto da vida”.
Gian Lucca é associado dependente
do SICOOB Cecremef, filho de Emílio
Gian Lucca (esq.) comseus sócios no
canal SkatistaBR, Breno Alonso e
Ivan Freitas

Além de contar com desafios
envolvendo manobras, promoções e
dicas, o grupo costuma participar de
eventos do esporte. O maior deles foi
uma turnê, em parceria com duas
marcas do ramo, que se apresentou
em mais de 15 cidades no Sul.

Não deixe de conferir o trabalho do
grupo no Youtube, no canal “Skatista
BR”, no link lá embaixo, nesta página.
E aprenda as manobras e truques mais
irados dessa galera apaixonada e
competente.

Cecremef

Hoje o canal Skatista BR gera grana
para o grupo, além da parceria com a
marca Kanui, de peças e acessórios
para skate, que cede materiais para
suas produções.
Mas não é só o dinheiro que motiva o
grupo a continuar seu trabalho. Os
seguidores já os reconhecem nas ruas,
Rodrigues, que trabalha na
Comunicação de Furnas, e
usa os produtos serviços do
SICOOB Cecremef: “Meu pai
já era associado”, diz, “e me
orientou a entrar para a
Cooperativa, pelos
benefícios que ela oferece”.

Acesse: https://www.youtube.com/user/skatistaBRoficial ou clique com seu celular no QR Code acima.

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) 2007-5100
PA Botafogo – R. Real Grandeza, 219, Bl C, Botafogo,
Rio de Janeiro-RJ
PA Digit@l – 21 4020-4042 (custo de ligação local em
todo o Brasil) e WhatsApp +55 21 96771-7682
PA Eletronuclear – Rua da Candelária, 65, 2º andar,
Centro, Rio de Janeiro-RJ – Tel.: (21) 2588-7076
PA Buenos Aires – Rua Buenos Aires, 59, Centro, Rio
de Janeiro-RJ – Telefone: (21) 2263-7122
PA Itaorna – Central Nuclear Almte. Álvaro Alberto,
Prédio do Comissionamento, Angra dos Reis-RJ – Tel.:
(24) 3362-1335
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila Residencial
de Mambucaba, Paraty-RJ – Tels.: (24) 3362-0381
PAE Praia Brava – Rua 10, nº 12, Vila Residencial de
Praia Brava, Angra dos Reis-RJ
PA Usina de Furnas – R. Carmo do Rio Claro, 31,
Furnas, São José da Barra-MG – Tels.: (35) 3523-5049 e
3523-5063
www.sicoobcecremef.com.br/formulario-fale-conosco
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