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PA Digit@l: atendimento completo por telefone e WhatsApp

O

Sicoob Cecremef traz até você
a inovação do atendimento
digital para facilitar e dar mais
velocidade às suas operações. Agora,
você é atendido de qualquer lugar do
Brasil como se estivesse dentro de um
Posto da Cooperativa. Basta ligar para
(21) 4020-4042, nos dias úteis, das 8h às
17h, para falar com uma equipe que tem
total autonomia para resolver suas
demandas do início ao fim. Se preferir,
você também pode usar o WhatsApp
(21) 99226-1057.
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A Cooperativa escolheu profissionais
experientes no atendimento pessoal
realizado na agência, para compor a
equipe do PA Digital. São pessoas que
conhecem muito bem os produtos e
serviços do Sicoob, e que vão lhe ajudar
em tudo o que você precisar da cooperativa. E as instalações permitem a expansão do serviço: se necessário, a equipe
pode dobrar imediatamente.

“Esses serviços são
oferecidos num ambiente de absoluta segurança, e com o atendimento humano e eficiente que o associado
já conhece nos nossos
PAs”, afirma o Gerente de Negócios, Carlos
Soares.
Pelo PA Digital, você
pode fazer simulações
de todos os tipos de
crédito que o Sicoob
Cecremef oferece, solicitar cartão de
crédito ou cheque especial, fazer transferências entre contas do Sicoob ou para
outros bancos, investir em RDC ou
outras aplicações, contratar seguros,
consórcio ou previdência complementar, pagar seu Sicoobcard e liberar computadores, entre outras operações.
Para os associados das Áreas Regionais,
o relacionamento com a Cooperativa
ficará mais fácil e completo. Todos os
produtos e serviços que os associados
dispõem nos Postos de Atendimento
agora estarão ao alcance de uma ligação
telefônica ou através de WhatsApp, e os
procedimentos para acessá-los serão
agilizados.
As únicas transações realmente impossíveis de fazer são as operações de caixa,

que envolvam dinheiro em espécie, mas
para isso os associados contam com
2.200 caixas eletrônicos da Rede Sicoob e
podem fazer saques sem tarifa em mais
de 15.000 terminais do Banco 24horas.
“E, claro, podem vir até a agência ou ir a
qualquer Posto de Atendimento do
Sicoob Cecremef para falar pessoalmente com nossos Agentes”, observa Soares.
Inovamos para trazer o futuro até você.
E vamos adiante.

(21) 4020-4042
(21) 99226-1057
Dias úteis, das 8h às 17h

EDITORIAL

O resultado social
A Assembleia Geral Ordinária é um rito obrigatório, no
qual a administração da Cooperativa apresenta seu relatório de atividades e sua prestação de contas do exercício
anterior. Esses dados são enviados com antecedência a
todos os associados, para que analisem e se manifestem
com conhecimento de causa, se acharem necessário.
É na Assembleia que os associados votam a aprovação
dessas contas, elegem conselheiros e dirigentes, entre
outros assuntos do interesse da instituição. Também é
onde os associados que foram eleitos para os cargos de
administração – a Diretoria Executiva – expõem à avaliação dos que os elegeram o desempenho de sua gestão no
ano anterior. A Cooperativa depende das suas Assembleias Gerais para cumprir um dos seus princípios fundamentais – a Gestão Democrática.
Mas o Sicoob Cecremef nunca se limitou a uma mera exposição de números. Nossas AGOs têm sido marcadas por
palestras e apresentações que, de uma maneira ou de
outra, enriqueçam a vida das pessoas que deixam suas
casas e locais de trabalho para assisti-las.
E este ano, resolvemos mostrar aos associados um dos
programas mais antigos que mantemos: a Banda de Furnas. Uma ação voluntária do associado Professor Rubens
Luiz Negrão, com a valiosa parceria de Furnas e, mais
recentemente, da CAEFE. Este trabalho já formou cerca de
700 músicos, em 19 anos de atividade.
A relevância desse trabalho é desconhecida para a maioria
dos associados, por isso resolvemos trazê-la para apresentá-la na Assembleia. A Banda atualmente é composta por
mais de 100 alunos. Somente uma parte se apresentou,
porque não caberiam todos no palco. Esses jovens viajaram 12 horas de ônibus para a sua primeira audição, num
palco de verdade, para pessoas que não estão na sua
pequena comunidade de 5.000 habitantes.
O resultado foi melhor do que o esperado. Todos os estudantes estavam nervosos com a responsabilidade que
tinham de se apresentar para os patrocinadores de sua
música, mas conseguiram fazer um recital vigoroso, entusiasmado, no qual cada um deu o melhor de si.

Num determinado momento, uma das alunas, clarinetista, fez
um agradecimento ao
seu maestro, Professor
Negrão, pelo seu esforço e determinação
de trabalhar tantos
anos, para que elas,
Francisco Bezerra – Presidente
aquelas crianças sortudas (e dedicadas), pudessem estar ali. A plateia os aplaudiu de pé, e muitos olhos ficaram marejados pela emoção
de ver ali essas crianças buscando, juntas, produzir arte.
O que Rubens Negrão proporciona, juntamente com a Cooperativa, Furnas e, agora, com a CAEFE, é uma alternativa
aos riscos sociais – que todos sabemos quais são – através da
música de conjunto. E se conseguimos oferecer isso a 700
crianças e jovens, ao longo destes 19 anos, obtivemos um
resultado social muito melhor do que podíamos esperar.
700 jovens! Eles não se envolveram com álcool e drogas, não
foram cooptados pela delinquência, não ficaram à mercê de
más companhias. Em vez disso fizeram música.
É isso o que o seu FATES – o Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social, que recebe parte da Sobra Bruta da
Cooperativa – realiza.
E é isso que queremos de todos os nossos projetos sociais:
promover a cidadania, a qualidade de vida, e transformar
as vidas de nossos associados e dos nossos jovens. Com os
resultados financeiros da sua Cooperativa, queremos
semear mais e melhores resultados sociais.
Já estamos programando trazer para a AGO de 2017 um
outro projeto social para você conhecer. Venha assistir, e se
emocione como tantos se emocionaram – como eu me emocionei – nessa feliz tarde com a apresentação alegre e encantadora dessas crianças e adolescentes.
Saudações cooperativistas, cheias de esperança no futuro.
Rio de Janeiro, abril de 2016.
Francisco Bezerra
Presidente

A Banda de Furnas se apresenta no Rio
Um dos projetos sociais
mais antigos do Sicoob
Cecremef, a Banda de
Furnas existe há 19 anos,
fruto de uma parceria
com a empresa, com o
professor Rubens Negrão e, mais recentemente, com a CAEFE.

SOCIAL
fosse por você, não estaríamos aqui”, afirmou,
emocionando a plateia.

“Foi a primeira grande
audição”, contou uma
das mães que veio com o
grupo, “seu primeiro
palco de verdade, estavam muito nervosos. ”
Este ano, a Cooperativa
Bom para eles. Encontrouxe a banda para se
traram na plateia exataBanda
de
Furnas
–
primeira
vez
no
Rio
de
Janeiro
apresentar logo antes da
mente aqueles que proAGO de 2016. Um grupo de 21 alunos entre 8 e 20 anos –
porcionam a eles essa oportunidade, através do
dos 103 jovens que hoje participam do projeto – veio ao
FATES: os associados. Foi uma espécie de comunhão.
Rio acompanhados do professor Negrão e da professoA plateia aplaudiu de pé.
ra Katia Cilene, para se apresentar aos associados.
À tarde, os jovens foram visitar o Museu do Amanhã,
Nestes 19 anos, a banda já formou 700 músicos, que
aprendem um instrumento e leitura musical. Assim,
mais do que um show ou concerto, os associados assistiram à apresentação do resultado concreto de um dos
Programas Sociais da Cooperativa. Os jovens da Vila de
Furnas – um bairro afastado de S. José da Barra-MG,
com 5 mil habitantes – não têm muitas opções culturais
ou de lazer. Mas com este projeto, eles têm a música.
E isso muda tudo, como ficou claro pelo depoimento
de gratidão feito por uma das alunas, no palco, para o
seu maestro: “Nós sabemos, professor, que se não

no centro do Rio, e no dia seguinte conheceram o Pão de
Açúcar antes de embarcarem de volta para casa. Empolgados, felizes, cansados, culturalmente mais ricos.
A Cooperativa recebeu algumas redações de alunos
do projeto, descrevendo as experiências da viagem.
Mas uma frase da clarinetista Julia Damara Santos
resume o que outras cartas dizem: “Não há palavras
para descrever, eu nunca vou esquecer. Obrigada pela
oportunidade.” Essas cartas estão reproduzidas na
próxima página e transcritas na íntegra no site
www.sicoobcecremef.com.br/cartas-da-banda.
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Transformando resultados
positivos em Programas Sociais

Estudo de soluções individuais para problemas do associado,
com os serviços e produtos da Cooperativa
Orientação financeira | Empréstimo de Material Ortopédico
Elaboração e gestão dos Projetos Educativos,
Artísticos e Desportivos

Estas cartas estão transcritas na íntegra no site www.sicoobcecremef.com.br/cartas-da-banda

Reforma da Sede aumenta
sinergia entre os setores
A Sede do Sicoob Cecremef, que
tinha a mesma configuração desde a
década de 80, sofreu uma reforma
geral, dando mais conforto e usabilidade dos espaços.
Numa mesma sala, ficaram todos os

setores de apoio administrativo e financeiro
– RH, Cobrança, Financeiro, Marketing e
TI – aumentando a sinergia entre estes setores. O efeito dessa concentração foi um ganho de efetividade nas comunicações entre os
setores e redução no tempo de resposta às demandas internas.
No corredor de acesso, um longo
painel mostra em fotos alguns dos
momentos mais marcantes dos 55
Cooperativistas ilustres na reinauguração:
Dulciliam Corrêa Pereira e Célio Tavares Ramos

anos de história da Cooperativa.
Não foi possível colocar fotos de
todas as pessoas que foram importantes nesta história, porque parte
do material fotográfico disponível
não tinha a qualidade necessária.
O Consultório Odontológico também foi remodelado para oferecer
maior conforto aos usuários.

Encontro de Representantes tem programação intensa

Todos os anos, o Sicoob Cecremef investe no aprimoramento
dos Representantes Regionais. Sua atuação inclui alguns procedimentos operacionais, e isso requer uma reciclagem periódica.

No dia 28 de abril, mais de 30 representantes se reuniram no
Hotel Mirador, em Copacabana, Rio de Janeiro, para uma jornada intensa.

Como em todos os anos, o Encontro de 2016 ocorreu próximo à Assembleia Geral Ordinária – cuja participação, além de
ser um direito desses associados, é uma excelente oportunidade de ampliar seu conhecimento sobre a Cooperativa.

Na ocasião, o Presidente da Cooperativa, Francisco Bezerra, a
Diretora Social, Mina Fizsman, e integrantes do corpo técnico
apresentaram dados atualizados da Cooperativa e falaram
sobre suas perspectivas para 2016.

AGO aprova contas de 2015 e elege Conselho Fiscal
O Sicoob Cecremef realizou sua
Assembleia Geral Ordinária no dia 29
de abril, no auditório principal de Furnas, para deliberar sobre o Relatório
da Administração, as Demonstrações
Contábeis e Financeiras, o uso do
FATES, o Rateio e Destinação das
Sobras, entre outros itens.
Conforme a legislação, os associados
tiveram acesso ao Balanço e às Demonstrações Contábeis com antecedência, cabendo à Assembleia votar as
contas apresentadas. O plenário aprovou a prestação de contas e o uso e destinação do FATES no exercício.
As Sobras superiores a R$ 2 milhões

foram assim distribuídas pela
Assembleia: R$ 408 mil para o
Saldo Médio Positivo dos Depósitos à Vista; R$ 714 mil para o
Saldo Médio das Aplicações; e R$
918 mil para os Juros pagos nas
Operações de Crédito.
Foi eleito um novo Conselho Fiscal, com um mandato de três anos
– após a homologação pelo Banco
Central – composto por Selma Cristina Santiago Baptista e Oswaldo
Farelli Ferreira (reeleitos), e por Paulo
Sérgio Montenegro da Silva, Agildo da
Silva Meireles, Celso Lopes de Oliveira
e Paulo Cézar da Silva.

Os outros itens da pauta foram a fixação dos honorários e cédula de presença para Diretoria e Conselho Fiscal, e a
fixação do valor da capitalização mensal, que foi mantido em R$ 38,00.

Garantido até R$

OPÇÃO SEGURA DE INVESTIMENTO

F pelo FGCoop

250 mil por CP

Rendimento acima da inflação
e sobras no final do exercício

Sicoob já tem 22% das transações
via dispositivos móveis
Em 2015, as transações feitas pelos
canais móveis do Sicoob foram 148%
maiores que em 2014. Esse crescimento acompanha o ritmo de utilização
desses canais no país de acordo com
estudo da Febraban. A utilização do
mobile banking para contratação de
crédito, por exemplo, teve aumento
de 190% enquanto no Sicoob o avanço
foi de 312% .
Entre as facilidades oferecidas pelo
app estão a autenticação biométrica
em dispositivos Apple (Touch Id) e
Samsung (Fingerprint), pagamento
de contas por código de barras,
impressão remota de comprovantes e
extratos, exportação dos recibos em
PDF e imagem e geração de códigos
para efetivação em dois passos no

internet banking.
O aplicativo ainda indica a localização geográfica
de Pontos de Atendimento e Caixas
Eletrônicos.
Em novembro, o
Sicoob recebeu o
Prêmio Relatório
Bancário 2015, na
categoria Autoatendimento –
com o case Mobile
Banking. Atualmente, o aplicativo
Sicoob tem um índice de satisfação de
4,7 na Apple Store e Google Play.
Desde 2013, o índice do Sicoob é superior ao dos aplicativos dos grandes

De olho no vigarista

• O Sicoob nunca vai ligar pedindo
que você digite sua senha do cartão,
em nenhuma situação. Se receber um
telefonema assim, desligue.

E-mails e telefonemas são os meios
mais comuns que os vigaristas se utilizam para tentar acessar sua conta,
mas você também pode receber boletos de pagamento falsos ou ter sua
senha roubada num atendimento
num caixa eletrônico.

• A Cooperativa não tem Agentes
oferecendo ajuda junto aos Caixas
Eletrônicos. Se você for abordado por
um desconhecido oferecendo ajuda,
guarde seu cartão e afaste-se. Faça sua
operação no balcão de caixa.

• O Sicoob nunca vai pedir que você
digite sua senha ao recadastrar seus
dados. Se você receber um e-mail
assim, apague de seu computador e
não clique em nenhuma página que
ele abrir.

bancos de varejo.
Acesse http://goo.gl/UUdgwK para
baixar os aplicativos para dispositivos iOS, Android, WindowsPhone,
Blackberry e Firefox OS.

Precauções simples protegem você contra fraudes bancárias

Ninguém está livre da cobiça e da
criatividade dos fraudadores. Para
evitar sustos, você deve ficar atento a
contatos que não foram iniciativa sua.

Veja estas dicas de segurança:

SICOOB

• Se seu cartão ficar preso num caixa
eletrônico, ligue imediatamente para
0800 702 0756 e cancele o cartão. Pode
ser um "chupa-cabra". Grave este
número no seu celular ou anote na
sua agenda.
• Todos os boletos da Cooperativa,
inclusive do Sicoobcard, têm o código

de banco 756. Se você receber um boleto do Sicoob com número diferente, é
falso. Não pague.
Em qualquer dessas eventualidades,
você pode ligar para (21) 4020-4042
(custo de ligação local em todo o Brasil)
ou pelo WhatsApp (21) 99226-1057 e
pedir orientação sobre o que fazer. Este
é o único telefone para falar com o
Sicoob Cecremef. Grave este número
no seu celular ou anote na sua agenda.
Fique atento aos fraudadores. Algumas dessas providências sugeridas
podem gerar algum desconforto para
você, mas a ameaça ao seu patrimônio
é pior que qualquer aborrecimento
passageiro. Sua segurança também
depende de você.

Instituto SICOOB investe na educação
Criado em 2004 pelo Sicoob
Metropolitano, de Maringá-PR, o
Instituto Sicoob tem como missão
a disseminação do cooperativismo e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Após algum tempo atuando somente no
seu estado de origem, começou a
atuar em outros estados, como
Pará e Amapá, e recentemente o
Instituto firmou um convênio

com o Sicoob Central Rio para
começar a empreender ações no
Estado do Rio.
O Sicoob Cecremef engajou-se
numa ação que tem foco na educação. Levou a duas escolas – uma
no Rio de Janeiro outra em Angra
dos Reis – um concurso cultural
de redação e desenhos com o tema
da cooperação e sua importância

na comunidade. Serão premiados
três alunos e seus professores nas
etapas regionais, e um aluno de
cada categoria, em uma etapa nacional.

Novidade para Rio e São Paulo
Você sabe que pode pagar qualquer boleto bancário
nos caixas da Cooperativa, nos caixas eletrônicos,
pelo computador ou pelo celular e tablet.
A novidade é que a partir de junho, os associados do
Rio de Janeiro e São Paulo podem pagar suas contas
de gás no Sicoob Cecremef. Após dois anos de negociação, finalmente foi fechado um convênio de arrecadação com a CEG – GasNatural Fenosa.
Além disso, você pode pagar na sua Cooperativa

outros
convênios, como o INSS,
a Receita Federal, tributos
municipais de várias prefeituras, contas de empresas de eletricidade, telefonia, TV por assinatura e
muitas outras.
Para saber todas as contas que você pode pagar através dos canais da Cooperativa, visite a página
www.sicoobcecremef.com.br/contas-convenio.

SICOOB na mídia

Cooperativas financeiras crescem
mais rápido que os bancos
| 29/03/2016

As cooperativas financeiras incrementaram
sua concessão de créditos em ritmo superior ao
do sistema bancário em
2015, aproveitando-se
da alta capilaridade e da
oferta de taxas mais competitivas num momento
de juros recordes.
Maior do país no setor,
com cerca de 3,2 milhões de sócios, o Sicoob
fechou o ano passado
com 34,7 bilhões de reais em crédito, e alta de
9,2 por cento, ante 2014.

Cooperativas querem investir
R$ 400 milhões neste ano
| 15/04/2016

Dado o relacionamento
mais próximo com os
tomadores, em comparação com os bancos, as
cooperativas também
têm conseguido manter
níveis de inadimplência
inferiores ao restante do
mercado.
E com a retração do
setor bancário, as cooperativas estão expandindo a oferta de serviços financeiros, como
cartões de crédito, consórcios, previdência e
seguros.

Os dois maiores sistemas de cooperativas de crédito do
país, o Sicoob, com
487 filiadas, e o
Sicredi, com 96, planejam investir pesado para expandir
sua rede de atendimento.
O Sicoob prevê 171
novas unidades neste
ano, com um investimento de R$ 85,5
milhões.
E dentro de cerca de três
meses, o Sicoob também passará a oferecer

crédito imobiliário.
“Devemos trabalhar
com juros pouco abaixo
do mercado”, diz o presidente Henrique Castilhano Vilares. “As taxas
tendem a ficar na mesma faixa da Caixa, ou até
um pouco menores.”

Mesquita em busca
do benefício comum
O que faz uma pessoa se destacar das
demais? O que pensa, o que fala, o que
realiza de diferente da maioria das
pessoas. Quem tem esse conjunto de
atitudes voltadas para o benefício do
outro, é o que chamamos de uma boa
pessoa. O associado Antônio Marques
Mesquita se enquadra nesta categoria.
Ele é um sujeito focado na segurança
alheia. É inspetor Controle de Qualidade na Eletronuclear, desde 1988 fiscaliza a montagem e funcionamento de
equipamentos na Usina de Angra –
inicialmente como contratado, em
1986, depois como efetivo, partir de
1988. Já tinha diversos cursos de Ensaios Não Destrutivos (Ultrassom, Laudo
em Radiografia entre outros) no currículo, aos 18 anos, quando foi selecionado para a função de Supervisor de END
nas Fabricas na Construção de Angra 2.
Ele credita à sua formação e à sua vivência ter-se tornado um bom profissional
na área de inspeção, mas é bem provável
que esse talento seja anterior. Porque
Mesquita é o que se chama de altruísta,
uma pessoa que vê o ponto de vista do
outro, que se coloca no lugar dos outros
para avaliar uma situação. E, além disso,
é persistente, não desiste fácil das metas
e objetivos a que se propõe.
Como Delegado Regional do GREN
(Grêmio dos Empregados da Eletronuclear), ampliou de 50 para 484 associados, reabriu o cinema da Praia Brava
que estava fechado há anos (e viu lágrimas nos olhos de uma senhorinha do
Asilo de Idosos Paraty que nunca tinha
ido ao cinema). Trouxe para as Vilas a
TVs por assinatura e sinal de internet.
Também foi presidente do clube Náutico, na Vila de Praia Brava, durante apenas um ano. Nesse breve período, abriu
o clube para a comunidade – especialmente para os moradores do Frade e do
Perequê, bairros a cerca de 10km da
vila – e isso fez com que o quadro social
crescesse de 220 para 453 pessoas. Teve
que vencer a resistência de alguns associados, mas isso garantiu a sobrevida
do clube. Liderou uma proposta no
processo para a fusão do Náutico com o

Campestre (clube da Vila de
Mambucaba); fez convênios com 131 empresas dos
bairros próximos – hotéis,
restaurantes e comércio –
para oferecer vantagens
econômicas para os associados; promoveu a primeira
apresentação de um grupo
indígena do Bracuhy fora de sua aldeia, na Festa Junina do Clube.
“Faço tudo o que puder para ajudar a
comunidade”, afirma ele. E é por isso
também que Mesquita é um grande
divulgador do Sicoob Cecremef.
“Pego os folhetos de produtos e serviços da Cooperativa e distribuo no
comércio dos bairros, onde moram
muitos empregados e colaboradores
da empresa, e seus parentes que podem se associar. Trago para cá os novos
colegas que entram na empresa, faço
propaganda onde tiver chance. Porque
entendo que a cooperativa traz benefícios para os associados, e que esses
benefícios devem ser estendidos ao
máximo de pessoas. ”
Há cinco anos iniciou outra paixão em
suas “horas de folga”. Após o trabalho,
dá aulas e consultoria técnica em uma
escola de Treinamentos para cursos
semiprofissionalizantes. “Gosto tanto
de meu trabalho que esta atividade é
como se fosse uma extensão dele, onde
passo minha experiência para jovens
tão entusiasmados quanto eu, durante
os primeiros anos da juventude. ”
No momento, Mesquita está empenhado em tornar mais efetivas as CIPAs
(Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes) das Usinas de Angra. Está
interagindo com as 20 empreiteiras que
atuam nas três usinas para integrar
suas ações, capacitar seus membros, e
já está mobilizando essas CIPAs para
uma semana interna de prevenção de
acidentes em novembro.
E Mesquita estende o convite para o
Sicoob Cecremef integrar-se às Campanhas e este evento.
“É uma oportunidade que vejo para a
Cooperativa aumentar sua presença na

nossa comunidade. Que nos traga informações de educação financeira, de hábitos de vida saudáveis, de saúde bucal e
qualquer outro tema que signifique
bem-estar para todos,” entusiasma-se.
É um convite que o Sicoob Cecremef
faz questão de aceitar: bem-estar para
todos é o objetivo do cooperativismo.

Cecremef
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 99226-1057
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 Angra – Central Nuclear Almte. Álvaro Alberto,
Prédio GAR.A, Praia de Itaórna, Angra dos Reis-RJ –
Tel.: (24) 3362-1335
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila
Residencial de Mambucaba, Paraty-RJ –
Tels.: (24) 3362-0381 e 3362-8851
PAE Praia Brava – Rua 10, nº 12, Vila Residencial de
Praia Brava, Angra dos Reis-RJ
PA Usina de Furnas – Rua Carmo do Rio Claro, 31,
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