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UM ANO BOM
O que faz um ano ser bom? As lembranças
que temos dele e os efeitos concretos de tudo o
que aconteceu. Por exemplo: quem fez uma
viagem, tem histórias para contar dos lugares
que visitou; quem comprou um carro novo,
está aproveitando o conforto que isso proporciona. Mas nem tudo depende de dinheiro
para ser bom. Teve gente que começou um
namoro e hoje tem esse novo amor do lado;
outras pessoas iniciaram um trabalho voluntário e ampliaram sua visão da humanidade.
O Sicoob Cecremef também avalia um ano
bom tanto pela memória como pelos resultados concretos.
Em 2012, fizemos um número maior de
passeios, levamos os associados a novos lugares, e isso trouxe mais alegria para muita gente.
Realizamos mais uma grande festa de fim
de ano para os associados do Rio e Angra, e
abrimos para a participação dos associados
das regionais do Grande Rio (para as demais
regionais, patrocinamos as festas produzidas
pelos Representantes).
Tudo isso dá trabalho e não produz Sobras,
mas nem por isso a Cooperativa deixa de fazer
algo que há tempos vem promovendo bons
momentos para milhares de associados. A
memória dos bons momentos fica para sempre, mas é um ganho intangível: não se conta-

AGE AJUSTA TEXTO
DO ESTATUTO
Por orientação do Banco Central,
uma AGE foi realizada no dia 11 de dezembro de 2012 para corrigir detalhes
no Estatuto aprovado em maio. Os
ajustes foram aprovados por unanimidade pelo plenário.
Com a homologação do novo texto
pelo BACEN, entre outras novidades, a
Cooperativa poderá atuar em todas as
cidades onde há uma empresa da
Eletrobras, e os associados que forem
titulares ou sócios de uma empresa
poderão associar essa empresa como
sócio pessoa jurídica.

biliza a felicidade.
Outro ganho intangível, mas permanente,
foi termos assumido a marca Sicoob Cecremef.
Continuamos sendo a mesma instituição
democrática, controlada e administrada por
seus associados, focada no seu bem-estar, só
que agora integramos a estrutura operacional
do Sicoob, o que permite oferecer serviços
bancários até para os associados das Regionais.
Isso é tangível.
Também é tangível a operação de diversos
serviços através do Sicoob Central Rio, que vai
reduzir gradativamente diversos custos, permitindo que a Cooperativa tenha mais foco na sua
atividade-fim, o atendimento ao associado.
Entre esses fatos concretos, nossa principal
ação foi a redução das taxas de juros. Não
fomos apressados nessa atitude, porque nossa
atividade corre em paralelo ao mercado financeiro (apesar de participarmos dele): só
emprestamos para associados; e parte dos
recursos de empréstimos vêm das aplicações
de outros associados. Nossa função é administrar esses dois interesses complementares.
Esperamos para ver qual seria o comportamento dos associados e como ficaria nosso
spread (diferença entre a receita dos empréstimos e a despesa da remuneração das aplicações dos associados). Fizemos cálculos cuida-

dosos e, em meados do ano, também reduzimos nossos juros. Sem pressa e sem colocar em
risco a instituição.
É importante destacar que mesmo que não
tivéssemos feito qualquer redução, ainda teríamos as menores taxas do mercado. Mas baixamos, porque não precisamos pagar lucros a
acionistas. E mesmo assim pagamos juros ao
Capital da ordem de 80% da taxa Selic anual, e
vamos levar para a Assembleia uma Sobra
superior à do ano passado.
Contribuiu para esse resultado nossa participação no Feirão promovido pela Unicred.
Esse evento proporcionou a associados do
Estado do Rio a aquisição de carros e eletroeletrônicos em condições especiais. Desse feirão,
resultou ainda uma parceria com a rede varejista Fast Shop, que criou uma área exclusiva no
seu site para venda de produtos para nossos
associados, com ótimos descontos.
Com foco no futuro, ainda promovemos
uma reforma no Estatuto que abre as portas
para uma série de avanços da Cooperativa.
Haverá outras – este foi só o primeiro passo.
Mas pode ficar certo de que só daremos um de
cada vez, cuidadosa e seguramente.
Feliz 2013 para todos.
Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente

SEGURO PARA EMPRÉSTIMOS SEM AVALISTA
Uma nova modalidade de empréstimos foi criada graças a uma
parceria com a seguradora Mongeral. Os associados do Sicoob
Cecremef que têm dificuldades ou se sentem desconfortáveis ao
procurar um avalista podem contratar um seguro prestamista ao
solicitar qualquer empréstimo da Cooperativa.
Esse seguro garante a liquidação imediata da dívida em
caso de falecimento ou invalidez permanente do associado, livrando sua família ou o eventual avalista de arcar
com esse custo.
A regra do seguro impõe limite ao teto do
empréstimo, mas caso o associado apresente
avalista e também contrate o seguro, esse
limite cresce muito – sempre limitado, claro, à
sua capacidade de pagamento. Veja os detalhes dessa
novidade no site http://www.sicoobcecremef.com.br.
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PAZ, UNIÃO E ALEGRIA NO EVENTO DE FINAL DE ANO

O sol brilhou forte ao longo do dia 8 de
dezembro. Foi um presente para os cerca de
1.200 associados e familiares do Sicoob
Cecremef que participaram da confraternização de fim de ano no sítio Lajedo. Teve churrasco, bebida gelada, piscina animada, toboágua: a alegria foi total.
Pela primeira vez vieram associados das
regionais do Grande Rio, convidados para integrar-se ao grupo do Rio e de Angra que há anos
participam juntos desta confraternização.
No evento, foi
lançada a PPC 2013,
com o sorteio de
uma bicicleta elétrica Bio Bike para
quem se inscrevesse durante a festa. O
ganhador foi o associado Jeivan Rodrigues Ega lon, de
Ana Cláudia: o evento agrega
Angra.
A loja Bio Bike
montou um estande com vários modelos oferecidos por um preço diferenciado, financiado pela Cooperativa em até 24 vezes.

No meio da tarde, um show ao
vivo da banda V-Trix, só com sucessos, não deixou ninguém parado.
Uma coincidência feliz: o baterista
da banda, Iuri, é filho do associado
Vander Pinto da Silva, que só ficou
sabendo disso quando o show
começou.
A alegria e a satisfação irradiavam nos associados. Para Ana
Cláudia Faria, que sempre participa
dos eventos de fim de ano, a integração é o mais importante. “O
evento agrega porque sentimos
liberdade para conversar e nos
aproximar das pessoas”, diz. Seus
filhos também aproveitavam. “É

Um lindo dia de sol para a confraternização dos associados

A chegada do Papai Noel de helicóptero reuniu toda a criançada, que ganhou brindes da
Cooperativa e tirou fotos com o bom velhinho.
Ao final do evento, um pedido de paz para
o novo ano foi acompanhado de uma revoada
de balões.

Rodolfo: aqui a integração acontece
muito importante também
para a vida social deles”, afirma.

Rodolfo Wassita, associado
que foi ao evento com a esposa
e a filha de dois anos, elogiou a
organização e disse que laços
de amizade são criados nesses
eventos. “No dia-a-dia não

O show da banda V-Trix animou associados e familiares

temos contato próximo com as
pessoas. Aqui, a interação acontece”, destaca.

O Papai Noel foi uma grande atração

CONFRATERNIZAÇÃO TAMBÉM NAS REGIONAIS
As Regionais receberam, para fazerem suas festas, a mesma verba por associado do
Rio: R$ 45. Algumas conseguiram fazer festas conjuntas e promover uma confraternização maior. Até o dia de fechamento desta edição, só três regionais haviam enviado fotos.

Mogi das Cruzes e Tijuco Preto
fizeram a festa juntos

Araraquara reuniu-se para um jantar

Em Foz do Iguaçu, os associados jantaram juntos num
grande restaurante da cidade
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PPC 2013: MELHOR RENDIMENTO
Lançada na festa de confraternização do
Sicoob Cecremef, a PPC 2013 vem com um rendimento melhor ainda em relação à poupança
tradicional. O associado programa a aplicação
mensal (em múltiplos de R$ 30,00) e sabe desde
o início quanto vai ganhar: 6,75% ao ano + TR e
ainda participa das Sobras proporcionais definidas pela AGO.
Além disso, concorre ao sorteio de ótimos

prêmios no final do ano, incluindo um carro zero
km, com ar condicionado.
O associado Paulo Freitas faz a PPC todos os
anos, e no final do ano transfere para o RDC-CDI:
“A taxa de juros é uma das melhores do mercado, e podemos diversificar os investimentos”, diz. Só que neste ano, sua PPC tem um
objetivo particular: ajudar a custear a festa de 15
anos da sua filha Giovana, em 2014.
Freitas com Giovana: planejando os 15 anos

PPC 2012: DOIS CARROS SORTEADOS
Os ganhadores dos carros
sorteados pela PPC 2012
foram o associado Paulo
César Félix, do Rio de Janeiro,
e o associado Bernardino
Jorge Fantauzzi, da regional
de Belo Horizonte.
A entrega dos carros foi feita
pessoalmente pelo
presidente do Sicoob
Cecremef, Francisco Bezerra.

COOPERATIVA FINANCIA 38
CARROS NO 8º FEIRÃO
No final de outubro, a Cooperativa participou novamente do Feirão promovido pela
Unicred, e que contou também com a participação do Sicoob Coomperj. Desta vez, o evento ocorreu numa sexta e num sábado, o que
reduziu um pouco a frequência em comparação com 2011. Em compensação, os associados estavam mais motivados a comprar seu
carro zero com os descontos oferecidos pelas
concessionárias participantes e com as excelentes taxas de financiamento do Sicoob
Cecremef, a partir de 0,99% ao mês.
Ao final de um dia e meio de feirão, os associados haviam adquirido 38 carros através da
Cooperativa, além de 32 eletroeletrônicos da
loja virtual do Fast Shop – sem contar as compras à vista ou pelo SicoobCard.

CONVÊNIO FAST CLUB
Do evento também resultou uma parceria
com a Fast Shop, que abriu uma área exclusiva
no seu site, com oferta de produtos com desconto nos preços à vista para os associados.
Os descontos são tão bons que mesmo o
financiamento da Cooperativa em 24 vezes
ainda fica mais barato que o preço à vista de
mercado, parcelado “sem juros” no cartão.
Para comprar com essa vantagem, entre
no site www.sicoobcecremef.com.br e clique
no banner do Fast Club, que aparece logo na
primeira página. Uma vez dentro da loja virtual, faça sua compra. A Cooperativa fará um contrato de financiamento com você e pagará a
fatura. O produto virá por encomenda, dentro
do prazo informado no site.

EMPRESA CIDADÃ

Pelo sexto ano consecutivo, o Sicoob
Cecremef é certificado pelo CRC/RJ como
Empresa Cidadã, pela qualidade do seu Balanço
Social. Com isso, recebeu o Selo Prata, criado pela
instituição para premiar as empresas que se mantém seis anos ou mais com a certificação. O Selo
Ouro foi concedido às empresas que têm essa
certificação por 10 anos ou mais.
Representaram a Cooperativa no evento que
ocorreu na sede da Firjan, em 28 de novembro, a
Contadora Rosângela Blanco e o Diretor de Administração, Marcos Machado de Almeida.

CONVENIADOS DO SICOOB CECREMEF

o seu novo meio de transporte
Biobike é uma bicicleta elétrica, econômica e de fácil manutenção, que você
compra por um preço exclusivo e parcela em até 24 vezes na Cooperativa.

www.biobike.com.br ou no shopping Città America

Você compra eletroeletrônicos
à vista, com descontos exclusivos
e parcela pela Cooperativa

http://fastclub.fastshop.com.br/sicoobcecremef/
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BAZAR NATAL COM ARTE 2012
PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, o Bazar Natal
com Arte do Sicoob Cecremef monta uma
barraca para cada expositor – diferentemente
de edições anteriores, em que cada barraca
era compartilhada por dois expositores. Isso
trouxe mais facilidade para o público comprador, na escolha dos produtos, apesar da feira
ocupar mais espaço nos pilotis do Bloco E do
Escritório Central de Furnas.
Nesta 29ª edição, 41 expositores associados e dependentes comercializaram os mais
diversos produtos artesanais: sabonetes,
luminárias de PVC, panos para cozinha, bolsas,
bijuterias, artigos de decoração e muito mais.
As compras davam direito a cupons para o
sorteio de seis cestas de produtos dos próprios expositores.
Os visitantes chegam de todas as partes.
De Angra dos Reis especialmente para o Bazar
vieram as amigas Isabel Cristina, Marisete Ferreira e Ana Lúcia Gil, esposas de associados do
Sicoob Cecremef que trabalham na Usina de

Angra. “É a primeira vez que
visitamos o Bazar. Há trabalhos
de ótima qualidade. Os preços
são bons e vale a pena comprar
para a família”, disse Isabel. “O
clima de descontração do lugar
também ajuda muito”, acrescentou Marisete.
Roberto Camacho e Silvia
Maria há vários anos expõem
peças como caixas especiais,
abajures, porta-vinhos, cadernos e bolsas artesanais feitos a
partir da fibra de bananeira e do
papelão. “É um trabalho volta-

Primeira vez: Isabel, Ana Lúcia e Marisete vieram de Angra
para conhecer o Bazar

do para a natureza. Reutilizamos, reaproveitamos e reciclamos produtos descartados” ,

explica Camacho.
PARCERIA SOCIAL
A única barraca que não era de associados
artesãos foi a do Banco da Providência, oferecendo o artesanato de mulheres de 14 comu-

APOIO PARA QUEM
MAIS PRECISA
Hilda Beltrão Micelli Magalhães, 69 anos, é voluntária na Casa de
Apoio a Pessoas com
Câncer (CAPC), e tem
uma longa história de
atuação nesse setor.
Hilda Beltrão

“Tive vários casos de
câncer em minha
família, inclusive de meu marido, que veio
a falecer”, conta. “Quando me aposentei de
Furnas, senti a necessidade de ajudar o
próximo, e iniciei um trabalho voluntário
no Hospital do Câncer, onde permaneci
por 10 anos. Depois disso, trabalhei para a
Casa da Criança com Hidrocefalia e, em
2012, fui convidada para atuar na CAPC”.
Ela diz que ações simples, como ajudar
no banho, lavar a roupa de cama ou apenas

fazer companhia podem representar muito
para quem está em situação difícil. “Procuro
ajudar até onde posso, dessa forma, sou
útil e sinto a gratidão pelo que faço”, afirma.
Localizada em Jacarepaguá, a CAPC é
uma instituição sem fins lucrativos que auxilia pessoas em tratamento no Rio de Janeiro.
“A instituição ajuda àqueles que não têm
condições, hospedando pacientes durante
o tratamento no Rio, dando comida, transporte e toda infraestrutura necessária para
seu acolhimento ”, afirma Hilda.
Como uma das mais antigas associadas
do Sicoob Cecremef, Hilda fala com satisfação da Cooperativa. “Essa equipe faz o
impossível para ajudar o associado. Nos
momentos da minha vida em que mais precisei de suporte, eles estavam lá para me
socorrer”, destaca.

nidades do Rio de Janeiro: tecidos, bordados,
bolsas e bijuterias projetadas por uma designer de joias. O Banco da Providência desenvolve diversos projetos, como este, para mulheres
de comunidades carentes, que despertam
talentos e promovem oportunidades de geração de renda.

CONVENIADO DO SICOOB CECREMEF

DIREITO CIVIL E COMERCIAL
FAMÍLIA E SUCESSÕES
TRABALHISTA E PREVIDENCÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
entre outras áreas
Descontos na tabela da OAB e
honorários diferenciados para
associados do Sicoob
Veja os detalhes deste convênio no site da
Cooperativa – www.sicoobcecremef.com.br

(21) 2507-3700
Esta empresa conveniada fez uma doação ao FATES do Sicoob
Cecremef para reduzir o custo gráfico deste informativo.

Informativo periódico do Sicoob Cecremef – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das
Demais Empresas do Sistema Eletrobras Ltda. – www.sicoobcecremef.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; 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; Conselheiros Fiscais: Ana Paula dos Santos Pereira, Francisco Carlos Mesquita, Jorge Suzano da Silva,
Sandra Marques Ramos Cabral Mendes Alves, Selma Cristina Santiago Baptista (coordenadora) e Sonaly Freitas Machado
Rosa – (e-mail: secretaria@cecremef.com.br)

Gerente de Desenvolvimento Organizacional: 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)

