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PA Usina de Furnas: a Cooperativa no berço da empresa

Com uma cerimônia que começou com a apresentação da
Banda de Furnas, dos alunos do professor Rubens
Negrão, e com o Hino Nacional entoado pelos alunos das
escolas da cidade e dezenas de outras pessoas presentes,
foi inaugurado no dia 12 de agosto, o primeiro Posto de
Atendimento do Sicoob Cecremef fora do Estado do Rio –
na cidade de São José da Barra, Minas Gerais, no bairro

onde era a Vila Residencial da Usina Hidrelétrica de
Furnas.
Após o cerimonial conduzido pelo Diretor Auxiliar,
Francisco Mesquita, e a fala do Presidente, Francisco
Bezerra, os convidados entraram para conhecer as novas
instalações – que foram abençoadas pelo pároco local – e
degustar o coquetel servido pela Cooperativa.

“Rumo aos 10 milhões de cooperados”

EDITORIAL

A frase acima foi citada como um desafio a várias lideranças

Se pensarmos que poderemos (nós, do Sicoob Cecremef)

cooperativistas em um pronunciamento do Presidente do

incluir no quadro social da Cooperativa nossos irmãos, pri-

Banco Central do Brasil, Alexandre Tombini, em um encontro

mos, sogros e sogras, noras, genros e amigos próximos, entre

realizado no dia 5 de agosto. Hoje, o setor conta com 7,5

outros entes queridos;

milhões de cooperados, e o desafio é alcançar esta meta em

Se pensarmos na Cooperativa continuar crescendo como

dois anos, até 2017. Este evento era muito esperado pelo meio

desde a sua constituição, há 54 anos, como vimos demons-

cooperativista, porque trouxe a público a aprovação pelo

trando em cada Assembleia, com critério e muita responsabi-

Conselho Monetário Nacional – CMN da Resolução 4.434/15

lidade;

(que vem a substituir a Resolução 3.859/10, em vigor até
então). Esta Resolução dispõe, entre outros assuntos, sobre
uma nova segmentação do cooperativismo financeiro, na
qual passam a existir apenas três categorias: Plena, Clássica e

Então, esta nova Resolução nos dá uma oportunidade ímpar,
e não devemos desperdiçá-la.
E como podemos aderir a tanta novidade?

de Capital e Empréstimo, substituindo os modelos atuais –

A Resolução é taxativa quanto à criação de um modelo com

mútuas, rurais, de empresários e de livre admissão.

governança corporativa, o que nos obrigará a criar um

Atualmente, estamos classificados como mútua, dentro do

Conselho de Administração, com uma diretoria profissionali-

segmento de empregados do Sistema Eletrobras. Na forma

zada, oriunda do quadro de colaboradores, associados ou do

desta nova Resolução, no seu capítulo V, Art. 19, inciso V, con-

mercado.

siderando as condições que reunimos atualmente, com

Obviamente, estas alterações terão que ser aprovadas em

Capital integralizado superior a R$ 2,5 milhões e Patrimônio

Assembleia Geral Extraordinária.

Líquido superior a R$ 25 milhões, estaremos classificados
como cooperativa Plena.

E para isso, pretendemos constituir vários fóruns durante
2016 e 2017, para discutir e alinhar pensamentos e diretrizes

Mas o que isso nos traz de mudanças, de melhorias e de avan-

condizentes com a Resolução, conjugados com nossos ideais.

ço para a nossa Cooperativa, Sicoob Cecremef?

Entramos num novo ciclo para o cooperativismo financeiro,

Se pensarmos na inclusão financeira de uma parte da socieda-

com muita esperança no crescimento da nossa Cooperativa,

de brasileira que não tem acesso a bancos, na evolução dessa

no crescimento e na seriedade do cooperativismo do Estado

população massacrada por um sistema financeiro injusto;

do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil.

Se pensarmos em atingir a sonhada meta de representar dois

Saudações cooperativistas,

dígitos no Sistema Financeiro Nacional (hoje todo o coopera-

Francisco Bezerra

tivismo de crédito brasileiro representa em torno de 2,5%);

Presidente

PRODUTOS
NOVIDADE

R$ 2.000

Seus cartões
adicionais
podem ter
limites
diferentes
do seu.

R$ 500

Mais flexibilidade,
mais controle.
Informe-se com
nosso Atendimento.

R$ 300

Financiamento ou Consórcio:
qual é o seu jeito de realizar um sonho?

há
Associado ao nquaesua vida.
de melhor

Cecremef

Usina de Furnas agora tem Sicoob Cecremef
Foram mais de seis meses de
trabalho para transformar o
espaço que havia sido a sede do
sindicato em uma linda agência
– a maior e mais bonita que o
Sicoob Cecremef instalou até
hoje. A antiga casa foi demolida
e um projeto todo novo foi elaborado, de acordo com a identidade visual do Sicoob, valorizando a iluminação natural e
com um amplo espaço de circulação – para uma instituição que
pretende crescer no atendimento às demandas dos associados
e da sociedade.
O Presidente da Cooperativa,
Francisco Bezerra, em sua fala
de abertura, lembrou que o cooperativismo, nascido há mais
de 170 anos em Rochdale, na
Inglaterra foi um contraponto à
exclusão social e à concentração
de renda do período da
Revolução Industrial. E que o
primeiro presidente de Furnas,
John Cotrim, apoiou a constituição do Sicoob Cecremef – por
incentivo de Maria Thereza Rosália Teixeira Mendes, a Terezita – em uma época de carência
e inexistência de benefícios
para os trabalhadores.
Francisco Bezerra destacou
que, em 54 anos de história, o
Sicoob Cecremef venceu grandes desafios, agregou mais de
9.500 associados e administra

INSTITUCIONAL

um ativo de mais de R$ 350
milhões. E está pronta para
mais um salto de crescimento.
“Começar uma nova fase de
expansão da Cooperativa justamente na Usina de Furnas tem
um significado simbólico muito
grande. Aqui é o marco inicial
da empresa onde se originou o
próprio Sicoob Cecremef. E
sonhamos em instalar Postos
como este em outras usinas ao
longo do Rio Grande e em
outros estados onde Furnas
atue”.
“Temos como diretriz desenvolver as comunidades onde
estamos inseridos”, observou
Francisco. “Por isso 70% do
investimento que fizemos na
instalação do Posto de Atendimento foi na economia local.
Inclusive a seleção das pessoas
que já estão trabalhando neste
Posto levou em conta serem
pessoas do próprio local, que já
tivessem fortes relações com a
população de São José da
Barra”.
Francisco finalizou agradecendo a Deus, à sua família e a
todos que lhe apoiaram para
transformar este sonho em realidade, e passou a palavra ao
Diretor Auxiliar da Cooperativa, Francisco Mesquita, que
fez o cerimonial.

Comece a planejar seu abatimento no IR
Você já sabe que com o Sicoob Previ
você planeja uma aposentadoria
mais confortável, e não só para
você mas também para seus
familiares – cônjuge, filhos, netos e
outros entes queridos.
E quanto mais cedo você começar,
melhor será o benefício no final.
Você também já sabe que toda
contribuição mensal ou aporte
eventual que fizer na previdência
complementar do Sicoob Previ
poderá ser abatido da sua Renda

Bruta Tributável na declaração do
Imposto de Renda de Pessoa
Física (preenchendo o modelo
completo).
Então, comece a planejar agora
seu abatimento no IR. Faça sua
adesão ao Sicoob Previ ou faça
novos aportes adicionais ao seu
plano. Você ganha duas vezes:
paga menos imposto agora e
recebe mais quando se aposentar.
Peça mais informações à nossa
equipe de atendimento.

Seguro de Vida Individual do Sicoob
Vida Individual é um produto que
oferece as mais diversas coberturas:
Cobertura de Morte – indenização aos
beneficiários em caso de morte do
segurado por causas naturais ou
acidentais;

Você usar o consórcio para pagar
despesas com procedimentos
cirúrgicos e estéticos, pacotes de
viagens, cursos de especialização,
festas de casamento ou formaturas,
decoração de ambientes e muito
mais.

Cobertura de Morte por Acidente –
indenização adicional, equivalente a
100% da indenização por Morte, em
caso de morte por acidente pessoal
coberto;

As cartas de crédito variam entre
R$ 7.500,00 e R$ 32.000,00, em grupos
de até 36 meses.

Cobertura de Invalidez Permanente
Total ou Parcial por Acidente –
indenização ao segurado, em caso de
invalidez permanente total ou parcial
por acidente;

Seguro de Assistência Funeral –
realização ou pagamento do funeral até
o limite das despesas estabelecidas no
plano em caso de morte do segurado;

CONSÓRCIO DE SERVIÇOS
A mesma facilidade que você tem
para adquirir um imóvel ou um
veículo pelo Sicoob Consórcios, você
agora pode ter para contratar
serviços, pagando parcelado e sem
juros, com a melhor taxa de
administração do mercado.

No Sicoob Cecremef, você escolhe o
Seguro Vida Individual e garante a
tranquilidade de toda a sua família.

Adiantamento por Doença Terminal – :
antecipação de um percentual da
cobertura de morte, se verificado o
estado terminal da doença do segurado;

PRODUTOS

Peça mais informações à nossa
equipe de atendimento.

Inclusão Facultativa de Cônjuge – com
as mesmas coberturas e 50% do capital
do segurado titular.
Informe-se melhor com nossa equipe de
atendimento.

Tudo para sua empresa

NOVIDADES NO SITE

Se você é sócio ou proprietário de uma empresa
ou é MEI, o Sicoob Cecremef tem uma gama de
produtos e serviços para Pessoa Jurídica que
você precisa conhecer. A sua empresa pode ser
associada da Cooperativa e contar com todas as
vantagens que você já tem como associado
pessoa física.
O site www.sicoobcecremef.com.br, no menu
PARA SUA EMPRESA, apresenta os produtos
organizados em grupos: Conta Corrente,
Crédito e Financiamento, Cartões,
Investimentos, Seguros, Consórcio e Serviços.
Todas as soluções financeiras que sua empresa
precisa num só lugar.

O Sicoob Cecremef também é associado ao sucesso do seu empreendimento.

Blog: notícias fresquinhas
O site do Sicoob Cecremef inclui um Blog, onde são
publicadas notícias, artigos, notas e outras
informações sempre atualizadas sobre a
cooperativa, o Sicoob e o cooperativismo em geral.
As postagens aparecem na parte inferior da página
inicial. Muito do que você ler neste informativo já
terá sido publicado no Blog do Sicoob Cecremef.
Acesse www.sicoobcecremef.com.br.
E já que você navegou até o rodapé da página,
conheça todos os nossos Convênios – empresas e
profissionais liberais que oferecem algum tipo de
vantagem para os associados da Cooperativa.

Compre e venda de tudo, contrate e ofereça serviços
Quase todo associado da Cooperativa tem
alguma coisa que pode vender: uma casa na
praia, um carro seminovo, um celular quase
novo... Muitos associados também têm serviços
para oferecer: fazer o imposto de renda para
pessoas físicas, atuar como mágico em festas,
tomar conta de idosos.
Tudo isso agora pode ser anunciado no site do
Sicoob Cecremef, de graça para o associado. Seu
anúncio vai ficar publicado por 30 dias,
podendo renovar ou retirar antes, assim que seu
negócio for concluído. As melhores ofertas
também serão publicadas na página do Sicoob
Cecremef no Facebook.

Acesse www.sicoobcecremef.com.br/classificados e venda seu peixe. Ou compre um.

PROJETOS SOCIAIS

Campeãs são forjadas na infância
Todo mundo ficou maravilhado com o
desempenho e os resultados da equipe
brasileira de Ginástica Rítmica nos Jogos
Panamericanos de Toronto. Nossas atletas
fizeram apresentações não apenas tecnicamente impecáveis, como também de uma
beleza impressionante, encantando os
olhos do mundo e alegrando os corações
brasileiros. Mas essa realização não foi um
passe de mágica.
Essas campeãs treinam intensamente e
começam muito cedo na atividade. Todas
as atletas de GR entraram ainda crianças,
em projetos de formação em clubes, associações e agremiações – como este que o

“esporte é o que eu gosto, vou me
inscrever para Educação Física”.
Passou, cursou e abraçou uma carreira na qual ela afirma, com entusiasmo, que é feliz.
Não se pode prever se alguma dessas
meninas se tornará uma atleta olímpica. Mas enquanto estão praticando, treinando e se apresentando, são
As meninas de ouro do Brasil
crianças e jovens felizes, e podem vir
do rush, com vias em obras. E quando
a ser, por causa do esporte, adultos felizes.
ainda
estavam a 50km de chegar, enconComo são felizes os seus pais, ao verem
traram
a Rio-Santos fechada por um prosuas crias fazendo arte e esporte numa
testo
de
moradores.
mesma atividade.
Nessa demora toda, já haviam ligado para
um casal de amigos muito próximos, para
que fossem assistir, representando a família. E ficaram recebendo vídeos no celular
das apresentações, chorando de frustração por não estar lá. Quando chegaram ao
Clube Campestre, na Vila de Mambucaba,
já estava no último grupo. Maitê já havia
se apresentado.

As atletas da Ginástica Rítmica do Sicoob Cecremef

Sicoob Cecremef patrocina em Praia Brava
e Mambucaba com recursos do FATES.
O objetivo da Cooperativa em todos os
seus projetos de cunho educativo é oferecer uma formação para a cidadania através do esporte e da arte. Porém, algumas
atletas de GR seguiram carreira na
Educação Física – como as duas últimas
professoras do projeto, que começaram ali
mesmo, como alunas.
Priscila Braga, atual professora do grupo,
começou com 10 anos, em 2001. Quando
estava na 2ª série do ensino médio, tendo
que fazer sua opção de carreira, pensou:

PRESENTÃO DE DIA DOS PAIS
Para comemorar o Dia dos Pais, a turma de
GR do Sicoob Cecremef programou uma
apresentação no dia de 6 agosto, no final
da tarde – para que mais pais pudessem
assistir. Nesse dia, André Batalha, pai da
atleta Maitê, teve que ir ao Rio, levar o
filho mais velho a uma consulta médica
que não podia ser adiada. Como essa consulta seria às 14h, era bem provável que
não tivesse problemas para chegar a
tempo de ver a Maitê fazer seu solo.
Mas a consulta atrasou. E com isso eles
pegaram o trânsito de saída do Rio na hora

Mas quando a professora Priscila Braga
estava encerrando o evento, Maitê correu
até ela e pediu para se apresentar novamente, porque seu pai havia chegado.
Claro que Priscila concordou. Pediu ao
público que se sentasse para assistir ao bis
que Maitê faria só para o pai dela. André e
sua esposa (que também se chama Priscila) assistiram extasiados e emocionados
Maitê fazer seu solo dedicado especialmente para
seu pai. Que
melhor presente ele poderia querer?

Maitê no colo do
homenageado

A maravilha da primeira vez
Dorothy Campos é de Furnas há
muito tempo: trabalhou no DOS de
1974 a 2000, quando se aposentou,
depois cursou enfermagem e voltou
para a empresa, para o Departamento Médico, onde está até hoje. É
associada da Cooperativa praticamente desde que veio para Furnas, e
vive com sua mãe, D. Marlene, ali
pertinho, em Botafogo.

“Só que a minha mãe nasceu e viveu a vida
toda no Rio de Janeiro, nunca tinha saído
da cidade, nunca tinha viajado”, conta
Dorothy. “Foi uma experiência absolutamente nova para ela.”.
Parece incrível que alguém não viaje? Pois
esta é a realidade de boa parcela da população do planeta: gente que nunca sai do
seu lugar de origem, e isso acontece também no Brasil. D. Marlene não é uma exceção. A viagem a Nova Friburgo é que foi
excepcional na sua vida.
Viajar exige providências: planejar quanto
de roupas vai precisar e levar mais uma
muda por segurança; escolher essa roupa
de acordo com a temperatura que vai enca-

parece corriqueiro, para D.
Marlene foi novo.
E então passeios na cidade, festa
junina, comidas diferentes e, para
culminar, uma festa de aniversário
de 82 anos, em que ela não teve que
providenciar nada. A Cooperativa
comprou um bolo e preparou a
surpresa com a presença de 40
pessoas – amigos, colegas e excolegas de Dorothy, associados do
Sicoob Cecremef e familiares, cantando Parabéns.
rar – talvez comprar umas peças de inverno só para esse passeio. Tudo isso foi novidade para D. Marlene.
Entrar num ônibus turístico (ela, que só
conhecia ônibus urbanos), com poltronas
confortáveis, sair do cenário urbano, ver
mato, montanha e cidades passando, de
um jeito que parecia nunca chegar. Tudo
muito novo.
E a sensação de chegar a um hotel.? Não
adianta você ver em filmes e novelas: quando você entra num estabelecimento em
que você terá um quarto só para você; que
haverá comida para você e lavarão seus
pratos e talheres; que pela primeira vez na
vida arrumarão sua cama... não há como
descrever o que ela sentiu. Tudo que nos

“Foi a melhor festa de aniversário
da minha vida”, garante ela, que já
intimou a filha a se inscrever para o próximo passeio da Cooperativa. Não quer perder nunca mais oportunidades de viver
uma experiência como esta.

GRUPO

Há alguns meses, Dorothy se inscreveu para a excursão do Sicoob
Cecremef para Nova Friburgo, para
conhecer a Festa Junina do Hotel
Bucsky, e quis levar sua mãe junto;
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