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Sicoob Cecremef é a Cooperativa do Ano
Avaliada pelo Sicoob Central Rio como
tendo o melhor desempenho na assessoria
aos seus associados, com adesão aos produtos e serviços financeiros do sistema, o
Sicoob Cecremef ganhou o prêmio de
Cooperativa do Ano.
O anuncio foi feito pelo Sicoob Central Rio
durante o evento Workshop de Negócios,
realizado no Resort Porto Real, em Mangaratiba, de 4 a 6 de dezembro.
Este prêmio reconhece o esforço de toda a
equipe de colaboradores – e não apenas dos
agentes que fazem o atendimento direto aos
associados –, uma vez que a qualidade do
trabalho do Sicoob Cecremef depende do
conjunto das operações de todos os setores,
sem exceção, sem que um seja mais importante que o outro.
O evento onde foi realizada a premiação teve
a participação de mais de 200 dirigentes e
técnicos das singulares do Sicoob Rio, com o
objetivo de atualizar as equipes sobre o
momento econômico, modelos de gestão,
atendimento e outros temas.
O Sicoob Cecremef foi a cooperativa que
levou o maior contingente ao evento, com

um grupo de 26 pessoas. E além das palestras e da premiação, houve uma pausa para
brincadeiras e a necessária integração entre
colegas do Sicoob do Rio de Janeiro.
O tema do encontro foi “Juntos em um só
movimento”, que usou a metáfora do cardume para representar a força da união das
cooperativas para sobreviver e crescer num
ambiente de concorrência predatória.

Fale Conosco

CAMPANHA
NACIONAL

Entre no nosso site www.sicoobcecremef.com.br, menu
CONTATO, clique em Fale Conosco. Aqui você escolhe o

assunto sobre o qual deseja falar e sua mensagem é
encaminhada a um responsável por acompanhar sua
demanda até o final.

Nunca empreendemos tanto
Seria necessário usar todo este informativo para relembrar
tudo o que realizamos em 2015 para atender melhor ao
associado, oferecer mais comodidade, ampliar os serviços,
atender a demandas variadas. Foi um ano em que nos
esforçamos para estar mais perto de você.
Em 2015, inauguramos um Posto de Atendimento Eletrônico (PAE) em Praia Brava, para trazer a Cooperativa para
mais próximo das famílias que moram nessa Vila e dos
associados da FEAM. Nesse PAE, o associado tem atendimento pessoal às terças e quintas-feiras, e no caixa eletrônico faz a maioria das operações que faria num PA comum.
Também inauguramos um Posto de Atendimento na Vila
da Usina de Furnas, levando todos os serviços da Cooperativa aos associados daquela Regional.
Também investimos na instalação de um novo PA no
Centro do Rio, compartilhado com outras cooperativas do
Sicoob. Localizado na rua Buenos Aires, próximo à Av. Rio
Branco, vai dar mais conforto e acessibilidade para você,
que será atendido por um colaborador da nossa equipe,
com o carinho e a competência que merece.
Ainda neste aspecto, inovamos ao contratar um exrepresentante regional, Dario Nogueira, para atuar como
atendimento itinerante entre as Áreas Regionais à volta da
cidade de São Paulo.
Em 2015, a Diretoria Social realizou diversas excursões
nacionais e internacionais – quase 100% autossustentadas
– com a finalidade de congregar os associados. Mas um
evento se destacou: para comemorar o Dia Internacional
do Cooperativismo de Crédito, organizamos um passeio
educativo para jovens dependentes de associados a uma
fazenda de café do Estado do Rio, onde, além de receberem informações sobre o cooperativismo, passearem pela
história social e econômica do Brasil, do Império aos dias
atuais. Este passeio, realizado com recursos do FATES,
teve a parceria do Sescoop/RJ, sob supervisão pessoal da
Diretora Social, Mina Fiszman.
Destaca-se também a excursão realizada pelos associados
da Regional Estreito para Praia Grande (SP), com o apoio
da Cooperativa. Essa descentralização das iniciativas sociais é um bom caminho para beneficiar mais pessoas,
num quadro social presente em vários estados do país.
Fizemos, como todos os anos, uma bela confraternização
de final de ano no Rio de Janeiro, com a participação de
mais de 800 pessoas no espaço Lajedo, e destinamos verbas para eventos semelhantes nas regionais
Em parceira com a Eletronuclear, criamos mais um projeto
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social de formação para a cidadania através da arte: um
Curso de Teatro para jovens filhos, netos e enteados de associados de Angra e Mambucaba. Foi sucesso imediato, com
duas turmas formadas em apenas quatro dias.
Nosso programa de Qualidade de Vida se tornou regular,
com a participação de cada vez mais gente aderindo à equipe Sicoob Cecremef, nas corridas de rua do Rio de Janeiro.
No âmbito da Responsabilidade Social, fizemos vários Dias
de Cooperar. Dentro do Escritório Central de Furnas, participamos de duas campanhas de doação de sangue, incentivando nossos colaboradores a doarem e fornecendo brindes
de incentivo – inclusive viagens oferecidas pelas operadoras
de turismo das nossas excursões para os associados campeões de doação. Numa ação externa, promovemos um Dia
de Sorrir no Asylo Espírita João Evangelista – creche gratuita
para crianças de famílias de baixa renda, cujas mães trabalham na Zona Sul carioca. Levamos o Consultório Móvel
para uma ação de profilaxia bucal e fluoretação em dezenas
de crianças, e oferecemos animação e lanche.
Tivemos um ano de intensas relações intercooperativas.
Recebemos dirigentes e técnicos da CECRES – dos trabalhadores em empresas de saneamento de São Paulo –, que está
em processo de adesão ao Sicoob e veio conhecer nossa operação. E da COOPJUD – de servidores públicos Espírito
Santo – que se integrou ao Sicoob Central Rio e veio treinar
conosco a operação do sistema operacional e seus módulos.
Também visitamos cooperativas com o intuito de trocar
experiências. Estivemos na Cooperforte e no Sicoob Agroambiental, em Brasília, em busca de conhecer um bom call
center, e o que encontramos foram plataformas de relacionamento com o associado, receptiva e proativa, que deram
um upgrade no nosso conceito de atendimento.
Cada um destes fatos mereceria mais detalhamento, mas
este editorial ficaria extenso e cansativo. Alguns deles
estão relatados neste informativo; outros já foram abordados em edições anteriores (que você pode ler no nosso site
www.sicoobcecremef.com.br); e os mais recentes ou ainda
em curso serão notícia num próximo informativo, no blog
que temos em nosso site e no Facebook.
Foi um ano muito proveitoso, que culminou com o prêmio
que recebemos do Sicoob Central Rio. Vamos trabalhar
bastante para que 2016 seja ainda melhor.
Que o nosso Pai de infinito amor e bondade esteja presente
em todos os corações no Natal e em cada dia do ano que virá.
Francisco Bezerra
Presidente

Ponto de Atendimento no Rio de Janeiro
para todas as cooperativas do Sicoob Rio
Um conceito novo em atendimento está sendo implantado
pelo Sicoob Rio no coração da
cidade do Rio de Janeiro. Desde 7
de dezembro você já pode utilizar
o “PA compartilhado” (como é
chamado pelas cooperativas do
sistema). É uma agência do
Sicoob completa, e de acesso
público. E é só a primeira, porque
haverá outras.
Localizado na rua Buenos Aires, 59, a poucos metros da Av.
Rio Branco, o PA Sicoob Rio atenderá associados de todas
as cooperativas filiadas ao sistema. Porém nossa
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Cooperativa terá um consultor
exclusivo para lhe oferecer o atendimento diferenciado a que você
está acostumado.
Além dos produtos e serviços
voltados para você e sua família,
o novo PA irá oferecer produtos
voltados para Pessoas Jurídicas.
Assim, se você for titular, dono ou
sócio majoritário de uma empresa, poderá contar com a sua cooperativa também para o sucesso do seu empreendimento.
Venha conhecer o PA Sicoob Rio, e converse com a sua consultora: Fabiane Siqueira. O telefone é (21) 2263-7122.

Atendimento itinerante em
cinco regionais de São Paulo
O Sicoob está presente em cada vez mais localidades do país, e as plataformas de atendimento pela
internet e celular cada vez mais completas e seguras. Isso representa mais facilidade para os nossos
associados, que podem fazer um grande número de
operações com total autonomia, na hora que quiserem.
Mas não todas. Alguns processos mais complexos,
como solicitar crédito, fazer um investimento ou
trazer um novo associado exigem um consultor.
A fim de prestar esse
atendimento aos
associados do entorno da capital paulista, a Cooperativa
contratou o ex-representante de Ibiúna,
Dario Nogueira, que
recebeu todo treinamento para atender
os associados do Sicoob Cecremef.
Dario fará atendimento presencial em Campinas,
Guarulhos, Mogi das Cruzes, Tijuco Preto e Ibiúna,
em uma escala de visitas que será divulgada previamente, proporcionando aos associados dessas regionais acesso a toda a gama de produtos e serviços da
Cooperativa. Entre em contato com ele pelo e-mail
dario.nogueira@sicoobcecremef.com.br.

Como auxiliamos uma cooperativa
na sua integração ao Sicoob
A COOPJUD – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo filiouse ao Sicoob através da Central do Rio de Janeiro, por entender que se adequava melhor às suas características.
Aderir ao Sicoob requer capacitação e treinamento nos
processos e sistemas. Por isso, após participar dos cursos
ministrados pelo Sicoob Central Rio, uma equipe de técnicos daquela singular veio trocar experiências sobre o uso
prático do sistema operacional, nos dias 15 e 16 de outubro.
Foram muitas horas de convivência intensiva daquela equipe
com nossos colaboradores, verificando detalhes da operação
com o sistema. O resultado para só poderia ser positivo.
“Agradecimento – é o que eu
quero transmitir ao Sicoob
Cecremef por nos receber e
nos proporcionar conhecimentos sobre o SisBr”, declarou o
Presidente do Sicoob Coopjud,
Marcio Gomes. “Estamos
muito felizes por nossa filiação
ao Sicoob Central Rio e pelo apoio que a sua Cooperativa
está nos dando. Nossas portas também estarão sempre
abertas para vocês”, finalizou.

Uma festa memorável

CONFRATERNIZAÇÃO

Cerca de 850 associados, colaboradores e diretores do Sicoob Cecremef e
seus familiares participaram da confraternização de final de ano promovida
pela Cooperativa no Espaço Lajedo,
no Rio de Janeiro.
Foram muitas horas de muita diversão, comida e bebida de boa qualidade, e até o tempo ajudou. Além do
show musical e da diversão na piscina,
o momento mais esperado da festa foi
a chegada do Papai Noel, que desceu
de helicóptero no campo de futebol e
posou para fotos com as crianças
presentes.
Durante o evento, foi lançada a PPC
2016, a aplicação programada que este
ano vai remunerar 7,25% + a variação
da TR e o associado ainda concorre a
prêmios no final do ano.
Como acontece tradicionalmente, foi
sorteada uma TV entre os aplicadores
que fizeram sua adesão durante a confraternização. O ganhador foi o associado Jorge Luiz Teixeira.

Todas as regionais recebem a mesma verba por associado que é despendida pela Cooperativa no evento do Rio de Janeiro.
No fechamento desta edição, as regionais de Mascarenhas e Vitória já haviam enviado as fotos dos seus eventos de confraternização

Ginástica Rítmica encerra o ano com espetáculo
No dia 8 de dezembro, mais de
100 atletas das seis turmas de
Ginástica Rítmica do Sicoob
Cecremef – um projeto social que
a Cooperativa mantém há mais de
20 anos na regional de Angra dos
Reis – apresentaram-se para a
plateia que compareceu ao Clube
Campestre. na vila residencial de
Mambucaba.
As alunas apresentaram coreografias individuais e, para deleite
do público, composto principalmente por pais e amigos.
A Diretora Social do Sicoob
Cecremef, Mina Fiszman, representando a Diretoria, abriu o evento
falando da importância dos projetos
sociais e destacou que eles só são
possíveis porque os associados usam
a instituição, o que gera recursos para
o FATES – Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social, que
patrocina todas as ações sociais.

Saldo para quitação de empréstimos na Internet
A partir de agora você pode consultar o saldo
devedor dos seus empréstimos no Sicoobnet.
Entre no site, menu Empréstimos, e escolha, na
coluna Extratos, a opção Empréstimos.
Você poderá escolher um determinado período ou
simplesmente clicar em Continuar para ver todos os
que você solicitou que ainda estão em aberto – com
data, número do contrato, modalidade e valor
contratado.
Selecione um deles e clique em Detalhar. Você terá
informações gerais da operação, inclusive o Saldo
para Quitação.
Mas atenção: o valor informado é válido somente
para o dia em que você consultar.

PPC 2016 começou
a todo vapor

Nos primeiros sete dias desde o lançamento da PPC 2016 na Confraternização de
Natal dos associados do Rio de Janeiro, no
Espaço Lajedo, em 28 de novembro, mais
de 430 associados aderiram à PPC 2016.
Também a cada ano crescem as aplicações
feitas através do nosso site site onde o associado aplica sem ter que ir ao Ponto de
Atendimento ou telefonar para o sicoob
Cecremef.
O associado deposita R$ 40,00 por mês, ou
múltiplos desse valor e, se fizer aplicações
por seis meses ou mais – consecutivos ou

Seu sonhososível
ép

não –, concorre a um carro e vários
outros prêmios no final do ano.
Este ano, o rendimento aumentou para
7,25% ao ano (0,58% ao mês) acrescido
da variação da TR no período.
Um detalhe importante é que, neste ano,
as aplicações autorizadas para débito
em conta serão realizadas mesmo que o
associado tenha que usar o limite do
cheque especial. Isso pode significar a
incidência de juros, conforme os dias em
que use esse limite e as regras do
Cheque Especial Plus.

Empréstimo Aniversário

IPVA, IPTU e outras despesas
do ano novo

Todo ano você tem uma oferta especial da sua
Cooperativa: o Empréstimo de Aniversário.

Você pode contar com o Sicoob
Cecremef para fazer frente às despesas comuns do início do ano – IPTU,
IPVA, material escolar e outros custos que não fazem parte do seu orçamento mensal.

No caso do material escolar e
outras despesas com educação,
você tem linhas de crédito que vão
de 12 a 60 meses, em que a menor
taxa é de 1,57% (em 12 meses, para
quem fez a Portabilidade).

Com o empréstimo IPVA/IPTU, você
paga seus impostos à vista, com
desconto, e parcela em até 12 vezes
(ou mais, se precisar), com vantagens em relação ao parcelamento
dos órgãos públicos.

E sempre é uma boa ideia contratar um seguro prestamista. Não é
obrigatório, mas lembre-se de que
ele protege seu fiador e sua família. Veja mais detalhes na página
http://s.coop/1xobd.

No mês em que você completa mais um ano de vida,
você pode solicitar este empréstimo, sem avalista e
com 12 meses para pagar.
O limite é de R$ 8.000,00 e a taxa é de 1,57% ao mês,
no Crédito Consignado em folha, e 1,99% ao mês no
Crédito Pessoal para débito em conta.

CALENDÁRIO DE EXCURSÕES 2016
17/04 a 04/05 – Reino Unido

22 a 28 /06 – São João na Paraíba

19 a 22/05 – Costão do Santinho

04 a 10/08 – Pantanal e Bonito

04 a 21/06 – Grécia e Turquia

11 a 14/08 – Monte Verde

Em setembro: Campos do Jordão

REINO UNIDO E IRLANDA – 18 dias – De 17/04 a 04/05
Inscrições: 28 e 29/01/2016, das 10h às 16h, no Serviço Social
(21) 2528-3607 / 2528-4990
Individual: € 1441 + 9 x € 655 = € 7336 Parcelamento pela operadora
Duplo:
€ 1118 + 9 x € 508 = € 5690 Consulte regras de cancelamento
Com o Empréstimo Turismo do Sicoob Cecremef, você parcela todas as
despesas da sua viagem em até 60 vezes. Sujeito a análise de crédito.

PROJETOS SOCIAIS
Passeio educativo no
Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito
O Sicoob Cecremef realizou um evento
para filhos e netos dos associados por
ocasião do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Aproveitando que
coincidiu com o feriado do Dia do Professor (15/10), a Cooperativa contratou
um passeio educativo a uma Fazenda de
Café do século XIX, em Barra do Piraí-RJ,
no qual os jovens tiveram uma introdução
ao sistema cooperativista, ministrada por
um consultor do Sescoop/RJ – além de
conhecerem todo o ciclo histórico dessas
fazendas no Estado do Rio e participarem
de jogos e brincadeiras orientadas.
No total, 41 jovens entre 8 e 17 anos que
fizeram este passeio com subsídio do
FATES: cada participação custou apenas
R$ 50 (parcelado em duas vezes), dando
direito a transporte, café da manhã da
fazenda, almoço, e lanche da tarde, além
das atividades educativas e lúdicas.
Um dos jovens estava de aniversário, e os
pais mandaram dois bolos para dividir
com os demais participantes.
Foi a primeira viagem sozinha de Maria
Clara, filha de Patrícia Igreja, que trabalha
na Gerência de Comercialização de Ser-

Veja mais fotos em http://s.coop/1xnk2
viços de Furnas e é associada do Sicoob
Cecremef há 15 anos.
"Nunca tinha me sentido segura para
deixar que ela participasse de uma aventura dessas sem mim", diz Patrícia. "Mas
conheço a Mina e confio na Cooperativa, e
achei que a proposta era tão boa, que
resolvi proporcionar a ela esse passo. A
gente precisa, aos poucos, soltar as crianças. Elas precisam aprender a tomar conta
de si. E fiquei muito satisfeita com o resul-

tado: ela adorou o passeio,
contou tudo o
que viram lá e
agora quer
que eu vá conhecer a fazenda."
Pa r a M a r i a
Clara e todas as crianças e jovens, este foi
um dia especial, cheio de diversão, educação e cooperação.

Novo Projeto Social: Curso de Teatro em Angra
O Sicoob Cecremef implantou, em parceria com a Eletrobras Eletronuclear, um
novo Projeto Social na área de Angra dos
Reis – onde se concentra a maior população de associados, depois do Rio de
Janeiro. Um Curso de Teatro está sendo
ministrado gratuitamente para jovens
filhos, enteados e netos de associados, na
faixa de 7 a 22 anos.

O curso tem duas turmas, todas as
quintas-feiras: das 9h às 11h, para
crianças de 7 a 13 anos; e das 15h às
17h, para jovens de 14 a 22 anos.
As atividades estão sendo realizadas
no Espaço Cultural de Praia Brava, sob
orientação da professora Lucya Rocha,
que já coordenou projetos semelhantes durante anos na região.
“Nosso curso não se limita à formação de atores”, afirma ela. “Os
alunos vão criar esquetes teatrais,
escrever, fazer cenários, figurino, vão
aprender as várias atividades que
compõem a produção teatral”.

A professora Lucya Rocha, idealizadora do projeto
já começou a ministrar aulas toda quinta-feira

A cada semestre será montado um
espetáculo para ser apresentado no
próprio Espaço Cultural, porém poderá haver apresentações em outras
localidades, caso haja oportunidade e
seja interessante para o grupo.

Pela parceria entre a Cooperativa e a
Eletronuclear, 15 crianças no turno da
manhã 20 jovens até 22 anos no turno da
tarde são dependentes de associados –
filhos, netos e enteados. A Eletronuclear
ainda tem 5 vagas para filhos de funcionários (mesmo que não sejam associados) na
turma da manhã e 10 vagas na turma da
tarde. Existe uma fila de espera para filhos
de associados nos dois turnos que não
conseguiram se inscrever a tempo.

Hobby faz bem à alma
Hobby é aquilo que se faz por puro prazer,
sem um objetivo prático (ainda que se
possa obter, eventualmente, algumas vantagens concretas). Mas veja o caso do Marcos de Vasconcellos Faria, que trabalha na
Usina de Angra: um dia ele está andando
na praia e encontra um cavalo de plástico
do Forte Apache, brinquedo que fez muito
sucesso entre as crianças das décadas de
1960 e 1970, na esteira do sucesso de uma
série de televisão. Surpreso por achar o
pequeno objeto de plástico, que ele imaginava que já nem existia mais, Marcos procurou saber se haveria outros à venda. E
descobriu uma tribo.

ções da produção da época”.
Associado do Sicoob Cecremef desde que
entrou para Furnas, Marcos contou várias
vezes com a Cooperativa para equilibrar
sua vida financeira.
“Nunca foi por causa destes brinquedos“,
ele garante, “mas de vez em quando a
gente gasta mais do que ganha, precisa se
reorganizar. E sempre foi a Cooperativa
que me ajudou a colocar minhas contas
em ordem. Recentemente, comprei um
carro, financiado pela Cooperativa.”

Instalou armários de vidro na casa da Vila
Residencial de Praia Brava para expor os
elementos e montou uma oficina para
recuperar peças danificadas, usando um
mini drill e brocas de dentista como ferramentas para esculpir.
“Quem não tem R$ 400 para comprar uma
peça original, paga R$ 30
ou R$ 40 numa peça recuperada”, argumenta ele.
Marcos é um garimpador:
procura em sites de compra e venda e em outros
mais especializados elementos para completar
sua coleção (dentro de
suas possibilidades de
orçamento, claro). e também vende peças duplica-

GRUPO

Carro de verdade, é preciso dizer. Porque
Marcos tem guardado em um armário
outra coleção, bem menor, de miniaturas
Matchbox. Colecionador é assim: junta as
coisas que gosta, só para vê-las e imaginar
histórias com esses objetos. Devaneios fazem bem para a alma.

Existem hoje centenas, talvez milhares, de
colecionadores de Forte Apache no Brasil.
Originalmente fabricado pela Gulliver,
teve várias versões que traziam, além do
forte e dos soldados, aldeias de índios,
cidades com seus comércios e moradores,
diligências, as carroças
de Caravana (outra série da época), Bat Masterson e até o saloon da
série Gunsmoke, com
o xerife Matt Dillon e
demais personagens.
Os fabricantes se multiplicaram. Marcos descobriu coleções fabricadas no exterior, com
detalhes melhores, casas de madeira, em vez
de plástico, trens com locomotivas a vapor. E foi trazendo tudo isso para casa.

ASSOCIADO EM DESTAQUE

Cecremef

das e aquelas que ele recupera – e é aqui
que entram aquelas vantagens concretas.
E quanto custa uma peça dessas? Quanto
o comprador estiver disposto a pagar naquele momento, e o vendedor estiver disposto a aceitar.
“Não existe um ‘valor de mercado’ para
esse tipo de objeto”, diz. “Os itens mais
valiosos são os originais, com as imperfei-
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