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Nesta edição:

Nova programação visual
visa aproximar o GRUPO aos
padrões do Sicoob.

A Governança da nossa Cooperativa
A modernização do Sicoob Cecremef tem que,

corporativa aprovada em Assembleia Geral,

necessariamente passar pelo organograma.

que aborde aspectos de representatividade e

Quando se fala de 'profissionalização' da

participação; direção estratégica; gestão

administração, sempre se corre o risco de

executiva; e fiscalização e controle.

criar uma distância muito grande entre o
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Novos produtos
de investimento
Artigo: não coloque
todos os ovos na
mesma cesta
Representantes
são capacitados em
Encontro Anual
Assembeleia Geral
aprova as contas e
destina Sobras

proprietário do negócio (no nosso caso, os

Também deve contemplar a aplicação dos

associados) e os gestores. Isso é ainda mais

seguintes princípios: segregação de funções

importante na medida em que a

na administração; educação cooperativista;

administração da cooperativa têm uma

transparência; equidade; responsabilidade

complexidade técnica cada vez maior,

corporativa; ética; e prestação de contas.

exigindo profissionais especializados em
produtos e serviços financeiros.

Outra orientação da resolução do Banco
Central é que as cooperativas devem adotar

As boas práticas da governança corporativa

uma estrutura administrativa integrada por

são uma forma de manter o proprietário no

Conselho de Administração e por Diretoria

poder de sua organização. Por isso, o Banco

Executiva.

Central criou um projeto e emitiu uma série
de resoluções para ordenar a Governança
Corporativa das Cooperativas de Crédito.

Estamos estudando, junto com nossa equipe
técnica, a elaboração de uma nova visão de
governança para ser apresentada aos

A Resolução 3.859/2010 do Conselho

associados, que proporcione longevidade ao

Monetário Nacional, no Capítulo IV,

Sicoob Cecremef e estimule seu crescimento.

determina que as cooperativas de crédito
devem observar uma política de governança

Saudações Cooperativistas!

Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente
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O FATES e os
Projetos Sociais do
Sicoob Cecremef

Sua PJ já pode ser associada da Cooperativa
O Estatuto do Sicoob Cecremef já permite que associados proprietários, titulares ou sócios majoritários
de empresas tragam essa Pessoa Jurídica para ser associada da Cooperativa, com todas as vantagens
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Festas, passeios e
academia ao ar livre

que você já conhece, como pessoa física, e muito mais.
Conta Empresarial e Conta Salário, Cartão de Crédito
Empresarial e Cartão BNDES*, Financiamentos BNDES* e
Capital de Giro, Custódia de Cheques e Desconto de
Recebíveis, Comércio Eletrônico e Cobrança são alguns dos

8

Nosso Bosque está
crescendo

serviços que sua empresa terá acesso, com as melhores taxas e
as menores tarifas. E Participação nas Sobras, claro, como
todos os associados que usam a Cooperativa.

* Produtos BNDES em fase final de implantação

Educação Financeira

NOVIDADES

O Sicoob Cecremef contratou duas consultoras financeiras para um conjunto de ações que
visa aumentar o controle dos associados sobre seu orçamento doméstico e possibilitar
investimentos melhores e mais diversificados. Denise Estrella e Sylvia Nunes já estão
realizando encontros mensais com Diretores e Colaboradores do Sicoob Cecremef, num
programa de treinamento patrocinado pelo SESCOOP/RJ, nas quais atualizam os
participantes sobre os fatos da economia brasileira e mundial, e tratam com detalhes os
produtos de investimento existentes no mercado.
Num segundo momento, irão realizar palestras de orçamento doméstico para os associados
– inclusive nas áreas regionais –, com foco na redução do endividamento das famílias e
início de um processo de poupança.

Diversificação de produtos
para atender ao associado
O mercado financeiro está muito agressivo, ofertando

critérios técnicos, que levaram em conta principalmente a

produtos diferenciados na tentativa de atrair os

composição dos produtos e o extremo cuidado que

investimentos das pessoas que querem manter o poder

demonstraram ao identificar o perfil dos investidores. Outro

de compra de seu dinheiro. Isso levou a o Sicoob

fator importante é a sua experiência no relacionamento com

Cecremef a buscar parcerias que permitissem oferecer o

cooperativas de crédito.

que alguns associados estão buscando no mercado – às
vezes sem a devida orientação sobre os riscos e a

Em breve, os aplicadores já poderão contar com Fundos de

tributação que incorrem em cada tipo de investimento.

Renda Fixa, Fundos DI, Fundos Multimercado, Fundos de
Ações e Fundos Imobiliários, além dos produtos que você já

A primeira empresa selecionada foi a corretora de

conhece na sua Cooperativa – RDC-DI e RDC-TR (a nossa

valores Geração Futuro. A escolha foi baseada em

PPC) –, de baixo risco e excelente rentabilidade.

Onde seu incentivo vale mais
Os planos de incentivo à aposentadoria criam uma ótima
oportunidade para você formar uma poupança, e é
importante você aplicar esse dinheiro da melhor maneira
possível, para preservar seu poder de compra. Os mais
antenados já estão estudando os produtos que o mercado
se apressou em lhes apresentar. E também têm procurado
o Sicoob Cecremef para saber o que a instituição oferece.
“É natural que pessoas que foram atendidas pela sua

A equipe de investimentos do Sicoob Cecremef tem as certificações CPA-10 e CPA-20 da ANBIMA

Cooperativa a sua vida inteira consultem também nosso

Sabenca e Renata Machado, além do próprio Carlos Soares.

leque de produtos”, observa o Gerente de Negócios,

Mas para sua comodidade, também podemos ir até você.

Carlos Soares. “Os associados confiam na gente, sabem

Ligue para (21) 2528-3325, 2528-4980 ou 2528-3760 e

que não visamos lucro e que estamos cada vez mais

converse com qualquer um deles para marcar uma visita.

capacitados para administrar seus investimentos.”
“A Cooperativa sempre cuidou muito bem desses
Você pode conhecer detalhes dos novos produtos de

associados, enquanto estiveram na ativa”, lembra Soares. “E

investimentos com a nossa equipe na Agência – Fernando

vai continuar cuidando nesta nova fase da sua vida.”

ARTIGO

A mudança no mercado financeiro
e a importância da diversificação
A inflação e a taxa de juros

comparada aos percentuais a que os

básica da economia têm sido

investidores se habituaram a ter como

bastante faladas nos jornais e

recompensa. Assim, aquele que consegue

na TV. Apesar de não

poupar vê-se tendo que buscar opções que

percebermos rapidamente o

ofereçam retornos maiores – já que estão

impacto destas duas taxas na

deixando de consumir agora para

nossa vida real, ele é muito

consumir no futuro.

relevante.
A busca por opções de investimentos
Vivemos hoje um regime de

Denise Estrella e Sylvia Nunes
são CFP – Certified Financial Planners e
prestam consultoria ao Sicoob Cecremef

chama-se diversificação: em vez de

meta inflacionária, isto é, o

investir num único tipo de aplicação

governo se compromete a

(como a renda fixa), passa-se a investir em

manter a inflação sob

diferentes tipos de mercados.

controle. Para isso, dispõe de algumas
ferramentas, e a principal delas é a taxa

Porém, com a diversificação surgem riscos

Selic, que é usada no mercado como a taxa

aos quais as pessoas não estão habituadas.

de juros básica da economia e remunera

Para se obter retornos maiores, é

grande parte dos investimentos oferecidos

necessário expor-se a um maior risco.

pelas instituições financeiras. E
ultimamente houve uma importante

Assim, depois de conhecer as alternativas

redução nessa taxa: saímos de 11,9%aa em

de investimentos, e o risco de cada um,

outubro de 2011 para os atuais 7,5%aa.

você deve avaliar outros aspectos, como: o
volume de recursos que tem para investir,

O Brasil tem sido um dos países com

o objetivo de seu investimento, seu perfil

maior remuneração para investimentos de

de investidor, a taxa de administração e a

baixo risco – conhecidos popularmente

tributação de cada produto, e a sua

como Renda Fixa. Por isso, grande parte

experiência em investimentos.

dos recursos poupados pela população ia
para as cadernetas de poupança e
aplicações vinculadas à taxa CDI ou Selic.

Nada mais atual que a frase de nossos
avós: “Não coloque todos os ovos numa
mesma cesta porque caso você escorregue

No entanto, em função das recentes

todos os ovos se quebrarão”. Diversifique

mudanças na Selic, essa remuneração tem

sim, mas seja cuidadoso com os recursos

se mostrado muito baixa, quando

que você juntou com tanto esforço.

USE SEU SICOOBCARD PARA
PRESENTEAR QUEM VOCÊ AMA
E concorra a um presente para você.
A cada R$ 300 em compras a débito ou a crédito, você recebe um cupom
para concorrer a muitos prêmios. Use seu SICOOBCARD do Sicoob Cecremef
entre 20 de abril e 31 de julho, e concorra a prêmios em três sorteios:
07/06, 05/07 e 09/08. Os cupons ficarão na urna até o último sorteio.

Peça hoje seu SICOOBCARD e aproveite esta promoção exclusiva do Sicoob Cecremef

Encontro Anual atualiza Representantes

CAPACITAÇÃO

Como faz todos os anos, a Cooperativa

Organizacional fez uma palestra sobre

“Esta palestra é o lançamento de um

promoveu de 3 a 5 de abril o Encontro

Desafios e apresentou a nova estrutura

programa de educação e clínica financeira

Anual de Representantes, com a presença

organizacional da Cooperativa. De acordo

que será realizado também nas regionais”,

de 40 representantes dos polos regionais

com Mauro, o Sicoob Cecremef ajuda as

informou a Gerente de Administração,

de Furnas e Eletronuclear, e da Região dos

pessoas a enfrentar obstáculos. E observou

Izabel Carolina, responsável pela

Lagos. Este ano, Mogi e São José

que “é essencial ouvir os cooperados para

organização do Encontro.

mandaram dois representantes – o atual e

criar novos serviços e produtos. Agora

aquele que o substituirá quando sair nos

estamos fazendo parcerias para oferecer

No último dia, os representantes

programas de desligamento da empresa.

fundos de investimento”, destaca

participaram de um bate-papo com o
Presidente e o Gerente de Negócios para

O encontro teve a participação do

O trabalho mais intenso foi com o Gerente

esclarecer outras dúvidas e apontar

Presidente, Francisco Bezerra, da Diretora

de Negócios Carlos Soares, que

dificuldades e necessidades específicas.

Social, Teresinha Alves Teixeira, do
Gerente de Desenvolvimento
Organizacional, Mauro Alves, e do
Gerente de Negócios, Carlos Soares. Os
representantes foram atualizados quanto
aos produtos e campanhas do Sicoob, e
informados dos esforços da Cooperativa

apresentou cada um dos produtos da
Cooperativa – como empréstimos, cartões

COMO SURGIU O REPRESENTANTE

e financiamento de veículos, entre outros –
detalhando procedimentos, esclarecendo
dúvidas e anotando sugestões.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

para se posicionar no mercado. Também
assistiram à palestra 'Orçamento

O segundo dia começou com a Diretora

Doméstico e Planejamento Financeiro',

Social, Teresinha Alves Teixeira, contando

promovido pelo SESCOOP/RJ e

como surgiu a figura do Representante.

participaram da Assembleia Geral.
A seguir, em parceria com o SESCOOP/RJ
O Presidente abriu o encontro abordando

foi ministrada uma palestra sobre

a história do cooperativismo de crédito no

planejamento financeiro pessoal, pelas

Brasil e no mundo e apresentou um

consultoras Sylvia Aragão e Denise

resumo da prestação de contas da

Estrella. A taxa de juros real, a capacidade

Cooperativa. E convidou os participantes a

de poupança, a importância das metas e o

divulgarem o cooperativismo como

envolvimento de toda a família com as

modelo humano de progresso.

questões financeiras foram alguns pontos

O Gerente de Desenvolvimento

abordados por elas.

No início dos anos de 1970, a Cooperativa
atravessava uma crise de identidade que a
fez perder grande parte do quadro social.
Após a Assembleia Geral de 07/03/1972
em que apenas 43 associados decidiram
que a Cooperativa continuaria a existir, a
presidente Alzira Silva de Souza, em
busca de uma solução, percorreu as salas
do Escritório Central de Furnas
convidando ex-associados a retornarem e
os demais funcionários a se associarem.
Ao mesmo tempo, motivava os associados
a serem “representantes de sala”,
divulgando a Cooperativa em seus
setores. A própria Teresinha Alves Teixeira
foi uma dessas pessoas.
Em pouco tempo, essa figura do
representante se espalhou pela empresa,
chegando inicialmente às regionais
próximas do Rio de Janeiro, depois
alcançando a 43 áreas pelo país.

AGO aprova contas e
elege novo Conselho Fiscal

ASSEMBLEIA GERAL

O Sicoob Cecremef realizou

longe e que se deslocaram até aqui para votar.

em 4 de abril no auditório

O cooperativismo representa isso, a união de

de Furnas, sua Assembleia

todos pelo bem comum”, disse ele.

Geral Ordinária. Foram
aprovados a prestação de

VOTAÇÕES

contas do exercício 2012 –
Relatório de Gestão,

Para a aprovação da prestação de contas, o rito

Balanço e Demonstrativos

exige que a Diretoria e Conselho Fiscal se

de Sobras e Perdas, e

retirem da condução da Assembleia, e o

Pareceres do Conselho

plenário escolheu a associada Helen

Fiscal e dos Auditores

Albuquerque Borges de Miranda como

Independentes – o rateio e a destinação das

presidente, e o associado Dulciliam Corrêa

Sobras (veja abaixo) e a aplicação do FATES.

Pereira como secretário. O plenário votou e

Também ocorreu a eleição dos membros do

aprovou as contas do exercício de 2012 e, já

Conselho Fiscal, a fixação dos valores mínimo e

com a Diretoria novamente na mesa, votou

máximo de capitalização mensal e da

também o rateio e destinação das Sobras.

remuneração de Diretores e Conselheiros.
Também foram votados os novos conselheiros
Para o presidente da Cooperativa, Francisco

fiscais, com mandato até a AGO de 2016: Ana

Bezerra, a AGO foi um sucesso e mostrou o

Paula dos Santos Pereira, Mário Joaquim Corgo

quanto é importante a participação dos

Ferreira e Selma Cristina Santiago Baptista

associados para o crescimento da cooperativa.

(efetivos), e José Carlos Daniel Cruz, Mário

“Tivemos a participação de representantes de

Pasquale Bellafronte e Oswaldo Farelli Ferreira

diversas partes do Brasil. Pessoas que vivem

(suplentes).

Destinação das Sobras
A Sobra Líquida do Exercício foi de R$ 2 milhões, dos quais, R$ 555 mil foram
recuperados das perdas de 2005 e foram creditados no capital dos associados que
pagaram o rateio dessas perdas. A Sobra à disposição da AGO foi de quase R$ 1,5
milhão. A destinação aprovada foi a seguinte:
 20% (R$ 299 mil) para o Saldo Médio Positivo dos Depósitos em Conta Corrente;
 35% (R$ 523 mil) para o Saldo Médio das Aplicações; e
 45% (R$ 672 mil) para os Juros pagos sobre os empréstimos.

Juros ao Capital
Em 2012, a Cooperativa pagou Juros ao
Capital no valor de R$ 2,3 milhões, 80%
da taxa Selic anual – remuneração
maior do que a da Poupança.

FATES

O instrumento da Responsabilidade
Social do Sicoob Cecremef

A lei que rege o cooperativismo determina que da Sobra Bruta

proporcionem o crescimento da própria entidade dos seus

da Cooperativa, sejam destinados no mínimo 5% para o FATES

associados.

– Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

Do Resultado da Operações em 2012, foram destinados

O Estatuto do Sicoob Cecremef determina que esse fundo

R$ 1.024,7 mil para o FATES, e a Assembleia Geral aprovou o

receberá até 30% da Sobra Bruta. Esse fundo existe para que as

orçamento para 2013. Você vai conhecer agora alguns dos

cooperativas desenvolvam programas de alcance social, que

programas que são realizados com os recursos deste Fundo.

Projetos Educativos e Sociais
Em parceria com as empresas do Sistema Eletrobras e outras
entidades às quais seus associados são vinculados, o Sicoob
Cecremef desenvolve projetos de Responsabilidade Social que
visam a integração entre os associados e seus familiares e sua
formação como desportistas, artistas e cidadãos.
Na Usina de Mascarenhas de Moraes, por exemplo, há 17 anos
um projeto de aulas de Judô para filhos de associados incentiva a
prática do esporte, conjugando educação e cidadania. Em média,
o projeto teve 39 alunos por ano, num total de 575 até hoje. A
A campeã Sul-Americana de 2011 Laísa
de Souza Oliveira é oriunda do projeto
de judô da Cooperativa

turma atual tem 20 alunos . Já na Usina de Estreito, as aulas de
Judô são realizadas desde 1998, com uma média de 45 alunos por
ano, num total de 670 desde então. Neste ano estão inscritos como
alunos 40 filhos de associados.
Ainda em Estreito, desde 2002 é oferecido o curso de Pintura em
Tela, do qual já participaram 289 associados e dependentes. Este
ano estão matriculados 11 pessoas. O Sicoob Cecremef paga 50%
do custo do curso, e os outros 50% pagos pelo associado.
O projeto esportivo que formou mais gente até hoje é a Ginástica
Rítmica, em 20 anos de atividade em Angra dos Reis. Hoje em
dia, 32 atletas estão matriculadas, porém 2.090 alunas passaram
por lá, e hoje a professora é uma ex-aluna que começou sua vida

Juliana Almeida, filha do associado
Solimar de Almeida, de Angra, entrou
para a GR com 15 anos, e hoje é
a professora das 32 alunas do projeto

de ginasta neste projeto (leia no destaque ao lado).
Na Usina de Furnas existe uma Banda de Música, cujas aulas são
ministradas por um associado voluntário. O projeto, voltado para
crianças e jovens, contou com a participação de 614 alunos em 15

“Comecei tarde, e ficava ajudando a
professora com as outras turmas.
Quando fui fazer vestibular, escolhi Educação Física. Só depois
que entrei para a faculdade, meu pai me contou que havia sido
ginasta, katareca! Dei aulas em alguns lugares até voltar para
Angra, já casada. Foi quando surgiu a oportunidade de
substituir a Maria Helena, professora que tocava este projeto
há 10 anos. Saí daqui como aluna, voltei professora.”

anos, e hoje prepara 38 músicos.
O Bazar de Natal é tradicional no Escritório Central de Furnas,
acontece há 30 anos e visa integrar os associados por meio da
divulgação de trabalhos artesanais, proporcionando aumento na
renda dos associados e de seus dependentes. Somente no ano
passado foram 41 expositores – num total 960 participantes desde
a criação do Bazar.

Festas e Passeios:
confraternização entre associados

FATES

Dos projetos sociais subsidiados pelo FATES, o

pacotes de 28 a 30/06 ou de 26 a 30/06,

que atinge mais pessoas são as festas de

somente no Serviço Social.

confraternização e os passeios, que são
realizados de 1998. Este ano, a Cooperativa

E o que você acha de passar o finalzinho do

programou várias excursões nacionais e

inverno em Campos do Jordão? O Sicoob

internacionais.

Cecremef também levará seus associados para
aproveitar as lareiras e o chocolate quente na

A excursão à Europa, com cruzeiro no
Campos do Jordão em setembro,
Lajedo em dezembro. Muitas
opções para o associado.

serra paulista, com pacotes entre 4 e 8/09, e

Mediterrâneo encerrou suas inscrições, mas se

entre 6 e 8/09. As inscrições são no Serviço

você quer ir à Disney em julho, ainda há

Social e nos PAs de Angra e Mambucaba.

vagas. E se você quer ir a Santiago do Chile
em setembro, as inscrições abrem em 22 de

Mas o grande sucesso de todos os anos é a

maio, sempre no Serviço Social.

Confraternização de Fim de Ano. No Rio de
Janeiro, será novamente no espaço Lajedo II,

Em junho, o Sicoob Cecremef leva os

na Vargem Pequena. Ano passado foram 1.400

associados do Grande Rio para curtir até cinco

associados e familiares de algumas áreas do

dias de fogueira e quadrilha, com muita

Grande Rio. As demais regionais recebem a

canjica, pé-de-moleque, maçã do amor e

mesma verba por associado, para que os

quentão no Hotel Bucsky, em Nova Friburgo.

Representantes promovam eventos de

As inscrições serão de 3 a 5 de junho, para

confraternização de associados e familiares.

Empréstimo de material ortopédico
Associados e dependentes usufruem há 20 anos
do empréstimo de material ortopédico –
muletas, cadeiras de rodas, cadeiras

Graças ao FATES, a Cooperativa adquire esse
material e o renova periodicamente, sempre que
alguma peça estraga ou fica velha.

higiênicas e andadores. O uso deste
benefício depende de indicação
médica e é de, no máximo, 90 dias.
Os equipamentos estão disponíveis
no Serviço Social e no PA Angra.

Para quem tem necessidade permanente
desse tipo de material, a Cooperativa
facilita a aquisição com suas linhas de
crédito com as melhores taxas de juros.

Academia ao ar livre em Praia Brava
Os empregados da Eletronuclear,

programa de qualidade de vida da

especialmente os moradores de Praia

Eletronuclear – Bem Viver.

Brava, em Angra, estavam sem opção para

“Durante um
mês, professores
orientarão como

realizar atividades físicas após o

A representante do Sicoob Cecremef,

fechamento da única academia existente

utilizar os

Helen Borges de Miranda, que costurou

equipamentos e

no local. Pensando no bem-estar dessa

esta parceria, encaminhou o projeto à

farão uma

população, o Sicoob Cecremef e a

Cooperativa para que esta fizesse a

enquete com os

Eletrobras Eletronuclear inauguraram, no

compra dos 10 equipamentos que estão

participantes”, explicou Helen, lembrando

dia 15 de maio, na praça entre as Avenidas

instalados no local – com recursos do

ainda que o acesso é livre e que a

A e B, uma academia ao ar livre, como

FATES. Caberá à Eletronuclear sua

campanha promoverá o uso responsável

parte do projeto “Agite-se”, que integra o

manutenção e os custos dos professores.

dos equipamentos.

E o nosso bosque
vai crescendo...

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

O bosque plantado pelo Sicoob Cecremef na Vila
Residencial de Mambucaba, em parceria com a
Eletrobras Eletronuclear, cresce a olhos vistos. Em
menos de dois anos, as pequenas mudas plantadas
pelos alunos das escolas públicas da Vila já encobrem as
maiores árvores que apareciam atrás da cerca que limita

Em outubro de 2011

o terreno da Eletronuclear, e até mesmo a pedreira que
aparecia por detrás da torre de transmissão.

A natureza está fazendo a sua parte, e a
equipe de manutenção da Eletronuclear
também: nosso bosque está viçoso e
muito bem cuidado – vale a pena levar
sua família para uma visita.
A Vila de Mambucaba fica na Rodovia

Em abril de 2013

GRUPO

Rio-Santos, a 40 km de Paraty.

Cecremef

Informativo periódico do Sicoob Cecremef

EXCURSÃO

SANTIAGO DO CHILE

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados de Furnas e das
Demais Empresas do Sistema Eletrobras Ltda.
www.sicoobcecremef.com.br

Nova data de embarque: 14/09

Operação sujeita à análise e aprovação de crédito.

As demais condições não se alteraram. 20 vezes sem juros.
Inscrições de 22 a 24 de maio, ou até que se esgotem as vagas.

Diretoria

Conselho Fiscal

Efetivos: Ana Paula dos Santos Pereira, Mário
Joaquim Corgo Ferreira e Selma Cristina
Santiago Baptista
Suplentes: José Carlos Daniel Cruz , Mário
Pasquale Bellafronte e Oswaldo Farelli
Ferreira
(e-mail: secretaria@cecremef.com.br)

Uma linha de crédito
sem burocracia e com
desconto direto na
folha de pagamento.

Redação

Gerente de Desenvolvimento Organizacional:
Mauro Alves (geden@cecremef.com.br)

Editor: Guto Rolim - MTb 13.880
(comunicacao@cecremef.com.br)
Tel.: (21) 2539-1591 opção 6

Taxas reduzidas, prazos diferenciados e muitas facilidades para
aposentados e pensionistas do INSS.
ou com nossos Representantes Regionais.

Tel.: (21) 2539-1591 – Fax: (21) 2528-3461
M.O. 851-5305

Presidente: Francisco Carlos Bezerra da Silva
Diretor Financeiro: José Nivaldo Góes
Diretor de Administração: Marcos Machado
de Almeida
Diretora Social: Teresinha Alves Teixeira
Diretora Auxiliar: Geórgia Gurgel Grosses
Araújo
Diretor Suplente: Pedro Alves
(e-mail: presidencia@cecremef.com.br)

CRÉDITO CONSIGNADO
SICOOB

Informe-se na Agência, nos PAs Centro, Angra e Mambucaba,

Rua Real Grandeza, 139/5º andar, Botafogo,
Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-033

Cecremef

Textos: Montenegro Grupo de Comunicação
(montenegrocc@montenegrocc.com.br)
Tel.: (21) 2215-9463

