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Sicoob Cecremef se
apresenta aos novos
empregados

O que podemos aprender com a Copa?
É inegável que a Copa sacudiu o Brasil: teve

mais competitivas e busca o menor nível de

gente contra e a favor, e até quem quis ser

rentabilidade do “negócio” que consegue

indiferente. Mas ninguém conseguiu ignorar.

gerenciar sem incorrer em risco. Em 2013,

É um empreendimento gigantesco, que exigiu

administrando mais de R$ 200 milhões de

uma enorme quantidade de recursos, com

ativos totais, a Sobra foi de R$ 1 milhão. E isso

uma administração complexa. Deu certo? Para

ainda foi devolvido aos tomadores de crédito,

os organizadores, não há dúvida que sim. E é

aos investidores e aos correntistas, nos

sobre isso que temos que refletir.

percentuais deliberados pela AGO.

Qual era o objetivo da FIFA? Fazer um grande

Antes disso, uma parte do resultado foi para o

espetáculo esportivo de projeção, que traga

FATES, utilizado exclusivamente em

resultados para a entidade. Conseguiu? Sim.

programas sociais, educação e treinamento,

Usou recursos próprios, recursos públicos e

lazer, saúde e responsabilidade ambiental. .

recursos de parceiros (os patrocinadores),

E aqui também estamos sendo bem-sucedidos?

além do trabalho de milhares de voluntários.

Temos alguns números para avaliar.

Realizou o evento, transmitiu para “n” países,
obteve na mídia mundial, tornou o negócio
atraente; pagou seus custos, recuperou o
investimento, obteve lucro para reinvestir

4

5

Golaço Sicoob:
você ainda pode
concorrer

Financiamento de
veículos
Platinum com
Carta Schengen
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Projetos sociais
moldam vidas

(garantiu a continuidade do negócio).
E o futebol, é só detalhe? Pelo contrário, é a

Ao longo dos anos, mais de mil associados já
fizeram o curso de Orçamento Familiar;
milhares já foram atendidos no Consultório
Odontológico; centenas de atletas se
formaram nas atividades de Ginástica Rítmica
e Judô; dezenas de músicos emergiram da

parte visível desse bem-sucedido negócio.

Banda da Usina de Furnas; dezenas de artistas

Para aprender alguma coisa com isso, vamos

aprenderam técnicas no Curso de Pintura;

fazer algumas analogias.

outras dezenas de artesãos expuseram seus

Qual é a parte visível do nosso negócio? As

trabalhos no Bazar de Natal; e milhares –

atividades financeiras – serviços e produtos

muitos milhares – de associados e familiares

que os associados utilizam. Precisamos gerir

participaram das nossas excursões e festas.

diferentes recursos: o Capital Social e as

Mas qual o papel do associado nisso tudo? Ser

Aplicações; as Receitas dos juros dos

fiel à Cooperativa.

empréstimos e as Despesas (remuneração dos

Só temos programas sociais porque temos o

investimentos + o custo administrativo), os

FATES; só temos saldo no FATES quando a

nossos recursos humanos e, principalmente,

Cooperativa tem Sobras; para haver Sobras é

os próprios Associados, que são donos e

preciso o associado usar mais e mais o Sicoob

clientes da instituição. E os Resultados que

Cecremef. O associado é o combustível dessa

retornam para o associado são: Sobras, Juros

engrenagem de promover bem-estar para os

ao Capital e o FATES.

próprios associados. É essa mutualidade que

E qual é o nosso objetivo? Promover a

nos diferencia de outros sistemas econômicos.

qualidade de vida dos associados. Estamos

No nosso jogo não há perdedores, só

sendo bem-sucedidos? Como avaliar?

vitoriosos; não jogamos uns contra os outros,

Com a finalidade de não onerar os associados,

mas todos por todos. Isso é algo que nós

a Cooperativa pratica as taxas de empréstimos

temos para ensinar.

Assembleia Geral aprova contas
e elege nova Diretoria

INSTITUCIONAL

A Assembleia Geral Ordinária do
Sicoob Cecremef, realizada em 28
de abril, aprovou o Balanço e as
Demonstrações Financeiras de 2013,
e deliberou sobre o rateio e
distribuição das Sobras no total de
R$ 1.045.090. O rateio aprovado foi
de 20% para o saldo médio dos
depósitos em conta corrente (R$ 209
mil), 35% para o saldo médio das
aplicações (R$ 366 mil) e 45% para
os juros pagos nas operações de
crédito (R$ 470 mil). Essas Sobras
foram creditadas nas contas dos
associados nos dias 19 e 20 de maio.

OS ELEITOS (da esquerda para a direita): Marcos Machado, Agliberto Barroso, Mina Fizsman, Francisco Bezerra,
Joaquim José Costa e Francisco Mesquita

A Assembleia ainda aprovou o uso

Bezerra, Marcos Machado, Joaquim José Costa, Mina Fizsman,

do FATES em 2013 e seu orçamento de R$ 520 mil para o

Francisco Carlos Mesquita e Agliberto Barroso. O Banco

exercício atual, e tomou conhecimento dos juros pagos ao

Central ainda deve homologar esses nomes para que a

Capital em 2014, no montante de R$ 1.047 mil.

Diretoria eleita tome posse.

O mais esperado item da pauta foi a eleição da Diretoria

No mesmo dia houve uma Assembleia Geral Extraordinária

Executiva, que foi disputada, pela primeira vez na história da

que votou duas alterações no Estatuto, exigidas pelo Banco

Cooperativa, por duas chapas concorrentes. Ambas as chapas

Central: uma delas corrige uma referência dentro do texto;

foram formadas na Diretoria anterior – uma representada por

outra determina que o mandato de Diretores e Conselheiros

Francisco Bezerra e outra por José Nivaldo Góes. Ambos

Fiscais se estende até a posse dos substitutos – uma prática

fizeram uma apresentação de cinco minutos cada um, e logo a

antiga na Cooperativa, mas que não constava no Estatuto.

seguir começou a votação.

Mais de 300 associados compareceram às duas Assembleias, o

Todo o processo de votação e contagem dos votos foi decidido

que levou a Cooperativa a instalar o plenário em dois

e aprovado em Reunião de Diretoria, e a conferência dos votos

ambientes: o Auditório Principal de Furnas e o Auditório do 8º

do plenário foi acompanhada por um membro do Conselho

do Bloco B – este com equipamentos de teleconferência

Fiscal e um representante de cada chapa.

instalado – vídeo e áudio em duas vias – para proporcionar aos

Após a contagem, foi eleita a Chapa 1, integrada por Francisco

associados a completa participação na Assembleia.

Sicoob Cecremef
participa do Dia C
O Dia C é um grande evento de
mobilização voluntária de cooperados
e colaboradores das cooperativas de todos
os segmentos, em atividades que coloquem em
prática o 7º Princípio Fundamental do Cooperativismo:
Interesse pela Comunidade.
Criado em Minas Gerais há cinco anos e ganhando projeção
nacional a partir de 2013, o Dia de Cooperar – Dia C vai
acontecer em 21 estados, coordenado pelas OCB/Sescoop
locais. Este ano, o Dia C será realizado em 6 de setembro.

Fique informado pelo nosso site: www.sicoobcecremef.com.br
Acompanhe pelo Facebook: facebook.com/SicoobCecremef

Bancoob informa:
a cobrança de IOF nas
operações com Cartão
de Débito no exterior
agora é online
Desde 01/02/2014, o Bancoob está
cobrando 6,38% de IOF nas operações a
débito no exterior, conforme instrução
do BACEN.
A partir de 25/06, essa cobrança passou
a ser feita online, no mesmo momento
da transação, porém segregadas em
dois lançamentos: compra/saque e IOF.

Encontro atualiza os Representantes

INSTITUCIONAL

Este ano, o Encontro Anual de
Representantes do Sicoob Cecremef
começou num domingo – uma
necessidade de agenda para que se
cumprisse toda a programação prevista.
Nesse domingo, o Presidente da
Cooperativa, Francisco Bezerra, fez uma
prévia do que seria apresentado à
Assembleia no dia seguinte: os números
de balanço e demonstrações financeiras e
os principais indicadores (tudo que foi
previamente publicado e enviado aos
associados), e a proposta da Diretoria
para o rateio das Sobras.
A coordenadora do Consultório
Odontológico, Dra. Fátima Romano, fez,
a seguir, uma interessante palestra sobre
higiene e saúde bucal.
No restante do dia, o Gerente de
Negócios, Carlos Soares discorreu com
detalhes sobre os produtos e serviços do
Sicoob Cecremef, e apresentou uma
novidade na estrutura de atendimento
das Regionais: um agente exclusivo para
atender a grupos de Áreas Regionais,
organizados geograficamente. Isso vai

melhorar a qualidade dos processos e
agilizar a resposta às solicitações dos
associados.
A segunda-feira começou com uma
palestra do médico Jairo Mancilha sobre
Inteligência Emocional, e à tarde todos
participaram das Assembleias Gerais
Extraordinária e Ordinária.

O terceiro dia de Encontro começou por
uma conversa com o Presidente
Francisco Bezerra, para avaliar os
resultados da Assembleia e o próprio
Encontro.
E como de costume, houve um passeio
para os representantes: uma visita guiada
ao Maracanã, reformado para a Copa.

Sicoob Cecremef se apresenta aos novos empregados
A Cooperativa tem participado, a convite das áreas de RH de
Furnas e da Eletronuclear, dos programas de integração dos
empregados concursados recém-empossados nos seus cargos.
Além de apresentar as principais características e os produtos e
serviços da Cooperativa, e de fazer uma comparação entre as
cooperativas de crédito e os bancos, a atividade inclui uma
palestra sobre orçamento doméstico, o controle das finanças
pessoais e familiares.
Em Furnas, a palestra foi feita pelo consultor Jorge Bruno, que

há anos ministra o curso de Orçamento Familiar para a
Cooperativa.
Na Eletronuclear, essas palestras têm sido feitas pelas
consultoras de finanças pessoais Sylvia Nunes e Denise
Estrella, e pelo Gerente de Desenvolvimento Organizacional do
Sicoob Cecremef, Mauro Alves.
A apresentação da Cooperativa fica sempre a cargo do Gerente
de Negócios, Carlos Soares, ou do supervisor de atendimento
Alexandre Batista.

Crédito Consignado
Sicoob INSS.
Dê um crédito para seus planos.
Taxas entre 1,4% e 1,67%
Passe na Cooperativa e informe-se

Cecremef

Como concorrer no Golaço Sicoob

PROMOÇÕES

A Copa acaba em julho, mas você pode
participar da promoção Golaço Sicoob até o dia
10 de setembro. E você tem muitas maneiras de
ganhar.
Para começar, cadastre-se no site
http://sicoob.com.br/golaco. A partir daí, você
começa a pontuar.
A cada R$ 1.000,00 em compras com seu
Sicoobcard, nas funções crédito ou débito, é
gerado um número da sorte.
A cada R$ 500,00 em uma nova aplicação na
Poupança Sicoob ou num RDC-CDI da
Cooperativa (atenção: na PPC não vale!), você
também recebe um número da sorte.
Se você fizer um novo Consórcio Sicoob, a cada
cota de R$ 1.000,00 do seu plano você recebe
um número da sorte. Por exemplo: se você fizer
um consórcio de um imóvel no valor de R$ 200
mil, você recebe 200 números da sorte.
No Sicoob Previ funciona assim: você ganha 10
números da sorte no momento da adesão após se cadastrar na
promoção; você ganha mais 5 números da sorte para cada
benefício de risco que contratar após o cadastramento
(invalidez ou pensão, ou ambos); e você ganha mais um
número da sorte para cada novo aporte eventual de R$ 200,00.
Em 11 de julho foram sorteados 20 cartões presente no valor de
R$ 1.000 e um VW Gol, cuja ganhadora foi Rosilene Moreira

Coelho de Sá, do Sicoob Nossacoop, de Minas Gerais.
Para o sorteio de 16 de julho foram escolhidos 20 iPad Mini e
um VW Gol. E você ainda pode concorrer, no dia 13 de agosto,
a 20 smartphones Samsung Galaxy S3 e mais um VWGol; e no
dia 10 de setembro, a 20 TVs de LED de 40” e uma Amarok.
Mas lembre-se que para concorrer você tem que se cadastrar
até o dia 29 de agosto, e só valem as operações feitas com a
Cooperativa após o cadastramento. Boa sorte!

sicoobcecremef.com.br

Faça Poupança no Sicoob.
E deixe seu porquinho livre para
fazer tudo que não pode quando
está cheio de moedas.

Abra sua Poupança com o
mínimo de R$ 200 e ganhe
um porquinho para libertar.

Game, filmes e muito mais:
www.liberteseuporquinho.com.br

Poupe no Sicoob

Cecremef

PRODUTOS
Carro novo ou usado,
é mais fácil com o Sicoob Cecremef
TEM ÉPOCA QUE o
mercado está melhor para

NÃO EXISTE TAXA ZERO

comprar carro zero. Aí o
governo mexe nos incentivos, o
carro usado volta a ficar atrativo.
O caso é ficar atento a essas
mudanças para, quando a
oportunidade aparecer, você comprar seu
carro (ou trocar).

Cecremef tem sempre a melhor opção de financiamento.

então eu ir nessa concessionária e
comprar um carro com taxa zero'. Só que
muito poucos conseguem essa taxa. Para
muito alta, de 50% ou mais do valor do
carro, em geral para modelos superiores –
não se oferece “taxa zero” para populares.
Depois, o prazo vai ficar em 12 ou 24

CARROS ZERO KM
TAXA
1,35%
1,37%
1,40%
1,44%
1,45%

esta condição, você pode pensar: 'melhor

começar, você precisa ter uma entrada

Qualquer que seja sua escolha, o Sicoob

SEM ENTRADA
PRAZO
Até 12 vezes
Até 24 vezes
Até 36 vezes
Até 48 vezes
Até 60 vezes

Olhando para os anúncios que oferecem

meses, fazendo com que as prestações
20% DE ENTRADA
PRAZO
TAXA
Até 12 vezes
1,26%
Até 24 vezes
1,28%
Até 36 vezes
1,30%
Até 48 vezes
1,34%
Até 60 vezes
1,36%

também sejam muito altas.
Quem tem o dinheiro para comprar à
vista pode pensar que seria um bom
negócio: paga 50%, aplica os 50%
restantes, paga as parcelas e tem ganho
financeiro. Só que na parte financiada,

40% DE ENTRADA
PRAZO
TAXA
Até 12 vezes
1,09%
Até 24 vezes
1,13%
Até 36 vezes
1,17%
Até 48 vezes
1,20%

CARROS USADOS COM ATÉ
CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO
20% DE ENTRADA
PRAZO
Até 60 vezes

TAXA
1,79%

O Sicoob Cecremef financia veículos para associados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso.
Se você pode planejar a aquisição do seu veículo, tem a opção é fazer um
Consórcio Sicoob. Você paga em até 75 meses, sem juros, e pode ser
contemplado por sorteio, lance ou lance embutido. E ainda concorre ao Golaço
Sicoob. Veja em http://www.sicoobcecremef.com.br/consorcios/

será embutida uma Taxa de Cadastro e
um custo do Contrato de Financiamento.
E aí, surpresa!, a prestação ficou maior.
Faça uma simulação no site da Cooperativa:
www.sicoobcecremef.com.br/simule-seuemprestimo/
Ou instale no seu smartphone a
Calculadora do Cidadão (disponível para
iPhone, Android e Windows). Insira o
valor das prestações, o valor do bem
financiado e o prazo. No campo dos Juros
vem a taxa que de fato você irá pagar.

Para aproveitar o melhor que você pode
obter do seu Sicoobcard Mastercard, peça
seu upgrade para o Platinum.
A Carta Schengen lhe abre as portas da
Europa.
E você ainda tem assistência de viagem,
conciergerie, seguro de viagem, seguro de
automóveis em viagem e seguro de
assistência médica global.
Procure o atendimento do Sicoob Cecremef
e informe-se.
O Sicoobcard Mastercard Platinum é para
pessoas como você.

atividade formativa
ideal para seus filhos.
“Lucas é apaixonado,
ficou oito anos na
banda. Hoje está em
Florianópolis,
cursando Engenharia,
mas quer fazer
faculdade de Música
quando se formar.”

Mariana tem sete anos e já é uma
veterana: por dois anos, sua irmã, Júlia,
ansiava por fazer logo cinco anos e,
seguindo os passos da mais velha, poder
entrar no projeto de Ginástica Rítmica
mantido pelo Sicoob Cecremef em Angra
e Mambucaba . Completou a idade
mínima, se inscreveu e já começa a dar os
primeiro passos (ou piruetas) nesse
esporte que tem forma de arte. A mãe,
Carla Caetano, não esconde a satisfação
com os resultados dessa atividade.
“Além do desenvolvimento físico e
motor, ela ficou mais disciplinada e
responsável, especialmente com o grupo
”, conta Carla. “Ela melhorou seu
rendimento escolar, procura estar sempre
com os trabalhos prontos para não
perder a aula de GR. Também ficou mais
desenvolta diante do público e começou
a se preocupar com uma
alimentação saudável.”

Gustavo, de 17 anos,
porém, não se decidia.
Em sete anos na Banda tocou flugehorn,
sax, clarineta, quis largar. “Aí a mãe tem
que interferir, né, não pode deixar filho
desperdiçar uma chance dessas. Eu disse:
‘se sair não volta’. Ele rápido escolheu o
trombone e nunca mais trocou.”
Natália e Júlia começaram aos nove anos
na fanfarra. Hoje, aos 11, já escolheram
seus instrumentos: Natália toca sax tenor
e Júlia clarineta.
“É um presente que recebemos da
Cooperativa: eles desenvolvem raciocínio
matemático, auto-estima, sentimento de
grupo, visão do processo. A Banda de
Música do professor Rubens Negrão tem
sido um grande apoio à educação dos
meus filhos”, afirma Kátia.
Mas não são só crianças que se
beneficiam.

Outra associada satisfeita
com um projeto social do
Sicoob Cecremef é Kátia,
mãe de Gustavo, Lucas e as
gêmeas Natália e Júlia.
Vivendo na Vila da Usina
de Furnas, encontrou na
Banda de Música uma

Entre os 13 alunos do Curso de Pintura
em Tela, mantido pelo Sicoob Cecremef
na Vila da Usina de Estreito, Regina
Berteli de Souza é uma das mais
entusiasmadas.
“Já faço aulas há oito anos e continuo
aperfeiçoando minhas técnicas. Além
disso, fiquei mais observadora e cresci
como pessoa: com a arte escapei da vida
de dona de casa.”
Para Teresinha Alves Teixeira, que
dirigiu os projetos sociais durante quase
30 anos, “o apoio a atividades educativas
e desportivas faz parte da missão do
Sicoob Cecremef de promover a
qualidade de vida dos associados e
familiares”, afirma ela. “Queremos
transformar a vidas das pessoas para
melhor, e sempre buscamos atuar onde o
Quadro Social tem suas maiores
carências”, finaliza.
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Moldando
vidas

PROJETOS SOCIAIS

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) 2528-5305 – M.O. 851-5305
PA Botafogo – R. Real Grandeza, 219, Bl C,
Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-900
Tel.: (21) 2528-4034/5035 – M.O. 851-4034
PA Centro – Av. Rio Branco, 45, sala 1510,
Centro, Rio de Janeiro-RJ – CEP 20040-003
Tel.: (21) 2253-4911
PA Angra – Central Nuclear Almte. Álvaro
Alberto, Prédio do Comissionamento, Praia de
Itaórna, Angra dos Reis-RJ – CEP 23948-000
Tel.: (24) 3362-1335
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila
Residencial de Mambucaba, Paraty-RJ
CEP 23970-000 Tel.: (24) 3362-0381
www.sicoobcecremef.com.br

Acima, Lucas com o professor
Negrão e outros alunos.
Ao lado, Natália, Gustavo e Júlia

Para conhecer um pouco mais a
Banda de Furnas, visite o site:
www.bandadefurnas.com.br

Diretoria – 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
(presidencia@cecremef.com.br)
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
(secretaria@cecremef.com.br)

Redação – Gerente de Desenvolvimento
Organizacional: Mauro Alves; Editor: Guto Rolim
(MTb 13.880/80) – Tel.: (21) 2539-1591 opção 6
(comunicacao@cecremef.com.br)

