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MARCA FANTASIA

Benefícios para o associado que veste a camisa
O Programa de Pontos exclusivo que o
Sicoob CECREMEF criou para você vai premiar, de
1 de fevereiro a 31 de julho, os associados que
concentrarem suas operações na Cooperativa.
A cada R$ 300 em compras a débito ou a
crédito com os cartões Sicoobcard/Mastercard, o
associado recebe um ponto, troca por um cupom
e concorre a diversos prêmios, como: notebooks,
tablets, smartphones, câmeras digitais e ingressos de cinema. Para os associados das regionais,
os ingressos são substituídos por DVDs de filmes
selecionados. Os sorteios são mensais, e os
cupons não sorteados continuam valendo até 31
de julho.
O associado também acumula pontos através dos demais produtos e serviços da Cooperativa: aderindo ao Sicoob Previ, fazendo a portabilidade do salário ou da aposentadoria, atualizando seu cadastro, autorizando o envio de mensagens por e-mail ou celular, colocando contas em
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débito automático e financiando seu veículo,
entre outros.
A relação completa de pontos por produto
ou serviço está disponível na Área Restrita do site
www.cecremef.com.br.
Segundo o Diretor Financeiro, José Nivaldo,
ao operar com a Cooperativa, o associado contribui com o desenvolvimento do quadro social.
“Sempre que o associado faz uma operação, gera
recursos que financiam projetos sociais e ambientais que beneficiam a todos. E os resultados
positivos também geram Sobras que são divididas proporcionalmente às operações de cada
associado”, explicou.

Além disso, os pontos conquistados no uso
dos cartões de crédito podem ser trocados por
prêmios, inclusive milhas aéreas, nos programas
de pontos do SicoobCard e da Mastercard. Mais
detalhes nos sites www.naotempreco.com.br e
www.sicoobcardpremios.com.br.

Após cinco anos de negociações com
o Banco Central e o Sicoob Brasil, acaba de
entrar em operação o Sicoob Central Rio,
com oito cooperativas filiadas, que assumirão a marca Sicoob em seu nome singular.
Desta forma, a CECREMEF passará a
usar o nome fantasia Sicoob CECREMEF, e
sua marca ficará como a imagem acima.
Segundo o presidente, Francisco Bezerra, “a mudança não altera a natureza
da cooperativa, apenas a identifica com o
sistema do qual participa”.

A CECREMEF foi uma das primeiras
cooperativas do Estado do Rio a aderir à
marca. “Isso representa amplitude”, diz
Francisco. “É importante a gente chegar a
um lugar e se reconhecer naquela marca.”

Integrar o Sicoob só trouxe benefícios
aos associados. Graças a isso, a Cooperativa
pode oferecer conta-corrente, cartão de
crédito e de débito, entre outros serviços.

PORTABILIDADE: RECEBA SEU SALÁRIO NA CECREMEF
A portabilidade de contas-salário dos servidores públicos e dos empregados de
empresas estatais entrou
em vigor em janeiro deste
ano, dando a estes trabalhadores o direito de escolher
onde será creditado seu pagamento. O Banco Central
definiu que a instituição onde originalmente é creditado o salário não pode negar o pedido de transferência, atrasar o depósito ou cobrar qualquer tarifa por isso.

Para você, o melhor lugar onde receber seu salário é o
Sicoob CECREMEF. O
Cedrico:
mais produtos
associado conta
e melhor
com vantagens exatendimento
clusivas, como tarifas quase zero, saques sem cobrança
tarifa no Banco 24
Horas, e o Cheque Especial Plus, com sete dias sem juros e taxa de
2,6% ao mês.
Para o associado Cedrico Indermühle, da

Eletronuclear-Rio, que há anos revindica receber seu salário na Cooperativa, a portabilidade
estimula a competitividade: “Quem ganha é o
associado, que tem mais opções na hora de
escolher a instituição mais adequada às suas
necessidades. Receber meu salário aqui significa maior oferta de produtos e serviços com
qualidade e toda a dedicação de profissionais
capacitados.”

Aposentados e pensionistas também
podem trazer o benefício do INSS e a complementação da sua Fundação para a Cooperativa e receber pontos no programa Fidelidade Premiada.

Nesta edição, as Demonstrações Contábeis e Financeiras que serão apreciadas na AGO de
22/03. Leia e participe da Assembleia. Cuidar da Cooperativa é direito e dever do associado.
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PRA NINGUÉM BOTAR DEFEITO
A confraternização de fim de ano do
Sicoob CECREMEF, que reuniu associados
do Rio e de Angra no Espaço Lajedo, foi um
tremendo sucesso. A mudança de ares, um
novo local, com atendimento e cardápio
diferentes, novas atividades e um dia de sol
maravilhoso, tudo isso contribuiu para que
fosse uma festa inesquecível.
A festa teve diversão o tempo todo conduzida por uma grande equipe de animadores, Papai Noel chegando de helicóptero e,
ao final, uma revoada de balões com as
cores da CECREMEF, das mãos dos próprios
associados.

A animação foi grande nas piscinas e no palco do Lajedo

“A CECREMEF quebra paradigmas em benefício do associado.”
Carlos Guilherme Fontes (o 2º à esq.), Superintendente de
Infraestrutura da Eletronuclear, em Angra.

“Parabéns pela escolha, uma
mudança que foi benéfica para os
associados. Que nos próximos anos,
fique melhor ainda.”
Sandro Mendonça Vasques, da Eletronuclear-Rio,
associado desde 1997

“A mudança foi radical –
para melhor – na qualidade, no
atendimento e na estrutura.”
Ademir dos Santos, do Serviço Médico de Furnas,
associado há 35 anos.

“É um lugar com uma
ótima estrutura, e sua proximidade trouxe mais conforto para o associado.”
Luiz Fernando Correia Ferreira, associado há 32 anos,
e Anamar Miranda Lacerda, associada desde 1997.

“Está um espetáculo,
de organização, atendimento e buffet.”
Ana Cristina Marotti, associada há oito anos, e sua filha
Ana Carolina de 16 anos, também associada.

“Esta modificação foi uma
reivindicação dos associados.
Melhorou muito a comida e o
atendimento.”
Alexandre Magalhães, de Angra I, associado há 10 anos.

“A mudança foi sensacional.
Na comparação entre os dois
estilos de atendimento, diversão
e local, a gente saiu ganhando”
Carlos Alberto de Souza, associado há 36 anos.
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CONSELHO FISCAL: SEGURANÇA PARA O ASSOCIADO
a Diretoria o que detectar fora dos padrões, com o intuito de melhorar o processo. “Nosso papel é assegurar que as
diretrizes definidas pelo órgão gestor da
Cooperativa sejam seguidas. Por isso nos
reunimos toda semana”, explica a coorde-

Antônio Sérgio, Helen, Sandra, Selma, Carlos Roberto e Joaquim: reuniões semanais

nadora do Conselho, Selma Baptista.
O grupo conta ainda com a colaboração da Diretora Auxiliar, Georgia Gurgel
Grosses Araújo, que recebe os questionamentos do Conselho e os leva para as reuniões de Diretoria. “Essa atuação colaborativa entre os dois órgãos proporciona

O Conselho Fiscal do Sicoob CECREMEF tem
a função de verificar as contas e as operações da
Cooperativa, com a finalidade de manter a instituição adequada aos preceitos legais e estatuários. Composto por seis membros, sendo três
efetivos e três suplentes, atua com um modelo
de gestão exemplar há vários anos. São os olhos
dos associados na gestão da Cooperativa.
Todos os conselheiros – Selma Cristina Santiago Baptista, Carlos Roberto de Vasconcelos
Gonçalves e Joaquim José Vieira dos Santos Cos-

AGE APROVA
COMPRA DE SALA

ta (efetivos), e Antônio Sérgio Teixeira, Sandra
Marques Ramos Cabral Mendes Alves e Helen
Albuquerque Borges de Miranda (suplentes) –
participam das reuniões semanais. Pelo Estatuto,
seria apenas uma vez por mês, mas os conselheiros se reúnem toda semana, e ainda fazem mensalmente o fechamento do caixa em um dos
postos da Cooperativa.
Sua atuação visa a garantir a segurança do
patrimônio do associado. Para isso, o Conselho
registra em ata tudo o que analisa e sinaliza para

SICOOB CECREMEF
VAI ATÉ VOCÊ
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os associados, o Sicoob CECREMEF
está fazendo uma série de visitas às entidades
vinculadas e várias Áreas Regionais de Furnas.
Até o final de fevereiro, houve palestras na
Real Grandeza, na Caefe, em Santa Cruz, Km 0,
Via Dutra e Grajaú. Para o início de março, já
estão sendo programadas visitas a Brasília e
Goiânia e a diversas áreas de Minas e São Paulo.
Posto avançado
na visita às Áreas

Francisco (em pé) explana a aquisição

Foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de janeiro, a compra de uma nova sala de 50m² no
prédio da sede do Sicoob CECREMEF. O espaço
multifuncional irá atender a demandas internas
da Cooperativa.
Para o presidente Francisco Bezerra, foi uma
oportunidade única. “O preço final foi excelente.
Almejamos o crescimento da cooperativa, como
definido no planejamento estratégico”, disse.

Além da palestra, feita pelo Gerente Financeiro, Carlos Soares, sempre com a presença de
um Diretor ou do Presidente, é montado um
posto avançado da Cooperativa onde os associados podem fazer várias operações e os nãoassociados podem fazer sua adesão.

mais segurança aos processos”, afirma.

Georgia: atuação colaborativa

PALESTRA DE
ASTRONAUTA
ANTES DA AGO
A Assembleia Geral Ordinária de 2012,
no dia 22 de março, será precedida por
uma palestra do astronauta brasileiro
Marcos Pontes, intitulada É possível!
Como transformar seus sonhos em
realidade.
Os principais conceitos abordados
serão a importância da definição clara de
metas, planejamento, execução e controle do projeto de vida. Pontes foi o primeiro
cosmonauta brasileiro a participar, em
2006, de uma missão à Estação Espacial
Internacional (ISS).

O astronauta Marcos Pontes
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
DIFERENCIAL DE QUALIDADE
O consultório odontológico do Sicoob
CECREMEF oferece tratamento amplo e de
qualidade a preços inferiores aos do mercado.
Além disso, o tratamento pode ser pago em
até seis vezes.
O programa odontológico começou pelas mãos da Dra. Fátima Romano, em 1983,
que hoje, além de realizar consultas, atua na
administração e supervisão do consultório e
da equipe, composta por mais dois dentistas
e dois auxiliares. São profissionais multidisciplinares, que atendem em diversas especialidades, das 8h às 16h, de segunda a sexta.
Os associados que são
empregados de Furnas, Real
Grandeza e Eletronuclear,
recebem reembolso da maior parte do custo do tratamento feito na Cooperativa.
Para aqueles que não têm

esse reembolso – como os aposentados e pensionistas – a Cooperativa
tem uma tabela de preços muito atrativa
em relação ao mercado e ainda parcela o
custo em até seis vezes, com juros de
1,2%.
A responsabilidade ambiental é praticada no consultório. Após o uso, todo o
instrumental passa por uma pré-lavagem
em cuba ultrassônica, sendo envelopado,
datado e esterilizado na autoclave. O descarte é feito em caixas próprias e enviado
para coleta seletiva especializada. Lâminas e agulhas são
desintegradas e todo o consultório é higienizado a cada
consulta. A equipe também
utiliza crachás dosimétricos
que medem a quantidade de
Raio-X no ambiente, e os envia para a Comissão Nacional

Dra. Fátima Romano, com os dentistas Dr. Rodolfo e
Dr. Luiz Paulo, e as assistentes Gileilde e Jane

Os profissionais passam periodicamente
por programas de capacitação, visando incrementar a qualidade dos serviços.
A novidade no consultório é a aquisição, em
novembro, de dois equipos mais modernos e
confortáveis, da marca Kavo – Unik Komfort,
considerada a melhor do mercado.
São investimentos que a Cooperativa faz
para oferecer, também no tratamento odontológico, o melhor atendimento aos associados.

O REPRESENTANTE DOS REPRESENTANTES
Os Representantes da Cooperativa nas Áreas
Regionais levam os benefícios da Cooperativa
aonde ela não tem postos de atendimento. E ser
Representante dos Representantes é fazer algo a
mais – como conta José Carlos Peixoto, representante em Mascarenhas de Morais, escolhido por
seus pares para este cargo no Encontro de
Representantes de 2011. Como todos os outros,
trabalha graciosamente nesta função, e sua
maior recompensa é contribuir para a ascensão
dos associados.
Como é ser representante do Sicoob
CECREMEF no ambiente de trabalho?
Este é um papel de
doação, onde a Cooperativa é um algo a mais.
Represento uma das
maiores cooperativas
de crédito do país e no

cooperativismo as pessoas são o bem mais precioso. Por isso, é importante ter um carinho
especial com o que estamos fazendo. Represento um nome, a nossa marca.

Qual é a importância da Cooperativa em
sua vida profissional?
Ser Representante me coloca em contato
constante com outras pessoas e isso melhora a
minha capacidade de ouvir – uma qualidade
fundamental para o sucesso profissional. Isto
colaborou na minha
ascensão profissional
dentro de Furnas.

Peixoto: capacidade de ouvir

Como o Sicoob
CECREMEF lhe ajudou
a alcançar seus objetivos particulares?
Aqui é meu porto
seguro. Tanto adquiri
imóveis, como paguei
despesas escolares dos

meus filhos com a segurança, o atendimento os
juros diferenciados da cooperativa. Por outro
lado, é muito bom saber que, através da
Cooperativa, pessoas conseguiram realizar seus
sonhos.

Em que outros aspectos o Sicoob
CECREMEF tem sido relevante?
Destaco os projetos sociais que mantém na
minha área, como os cursos de pintura, as viagens
e, em especial, o judô. Foi o que me permitiu
morar com minha família na Vila Residencial da
usina, com a certeza de que meus filhos seriam preparados para trilhar o caminho do bem.

Qual é a importância do Encontro de Representantes?
É a nossa chance de comunicar à Diretoria
as necessidades do associado, que são heterogêneas. Também é essencial para nivelarmos
o conhecimento dos serviços da Cooperativa, e
traçar diretrizes. E ainda há o prazer do intercâmbio de experiências com os colegas.

Informativo periódico do SICOOB CECREMEF – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas
e das Demais Empresas do Sistema Eletrobras Ltda. – www.cecremef.com.br
Rua Real Grandeza, 139/5º andar, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ – CEP 22281-033 – Tel. (21) 2539-1591

Cecremef

Presidente: Francisco Carlos Bezerra da Silva (presidencia@cecremef.com.br)
Gerente de Negócios: Mauro Alves (geden@cecremef.com.br)
Editor: Guto Rolim (MTb 13.880 - comunicacao@cecremef.com.br)
Textos e Produção: Montenegro Grupo de Comunicação (montenegrocc@montenegrocc.com.br - Tel.: (21) 2215-9463)

