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Uma Cooperativa para a sua família
Você sabia que familiares seus podem ser

Agora pense nisto: seus filhos e seu cônjuge

associados da Cooperativa? Já há alguns

poderão aderir ao Sicoob Previ, um plano de

anos, seu cônjuge – por casamento ou união

previdência complementar fechado, similar

estável –, seus filhos de qualquer idade e

aos da Fundação Real Grandeza e da Nucleos.

seus pais podem se associar e gozar dos

Diferentemente dos planos dos bancos, o

mesmos benefícios que o Sicoob Cecremef

Sicoob Previ não tem finalidade de lucro, o

proporciona a você.

que proporciona uma rentabilidade melhor.

Pense nisto: seus filhos e cônjuge que

Se o associado dependente for sócio ou

trabalham, podem receber seus salários no

proprietário de uma empresa, pode associar

Sicoob Cecremef. E qual a vantagem disso?

também essa Pessoa Jurídica, e contar com

Ter acesso a uma conta corrente com tarifas

uma larga gama de produtos e serviços

quase zero, inclusive para saques na rede

específicos para micro, pequenas, médias e

Banco 24 Horas em todo o Brasil e na rede

até mesmo para grandes empresas.

Cirrus no exterior. Ter uma Conta Especial
Plus, com sete dias sem juros e a melhor
taxa do mercado: apenas 2,6% ao mês. Esta
mesma condição é oferecida a seus pais ou

E, basicamente, as operações com o Sicoob
Cecremef geram Sobras para eles também.

cônjuge que recebam aposentadoria o
pensão: basta que façam a Portabilidade do

O melhor da sua Cooperativa está à disposição

benefício para o Sicoob Cecremef.

de seus familiares – é só trazê-los para cá. Serão
tão bem-vindos como você sempre foi.

Os associados dependentes também têm
acesso aos mesmos empréstimos que você já

Saudações Cooperativistas!

conhece – sendo que para aqueles que , o
Consignado INSS do Sicoob tem taxas entre
1,4% e 1,67% ao mês.

Premiação por desempenho
O Sicoob Cecremef instituiu uma

Presidente, Francisco Bezerra. “Valorizar

sistemática de premiação por desempenho

quem consegue mais resultados nas suas

para os empregados. A primeira turma a

atividades é uma questão de justiça.”

ter metas de desempenho, medidas toda
semana e com uma aferição ao final de um
mês, foi a equipe de atendimento da
agência e dos PAs.

Vários empregados, inclusive das equipes
dos PAs Centro, Angra e Mambucaba,
foram premiados. Mas quem primeiro
bateu a meta global mensal foi Vanessa

“É uma nova atitude da Cooperativa em

Alves Macieira, que recebeu seu troféu das

relação aos seus profissionais”, diz o

mãos do Presidente.

Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente

O Uso do Crédito Consciente
Cada vez mais comuns e acessíveis, os
empréstimos e financiamentos são
oferecidos aos brasileiros de forma
simples, barata e em alguns momentos
até pouco criteriosa. Será que estamos
preparados a lidar com toda esta
facilidade de acesso ao crédito?

Fomos doutrinados a
acreditar que o emprestador
de recursos é explorador por
cobrar juros sobre o
empréstimo, mas a verdade é
que ele desempenha seu
papel de intermediador

passado por uma grande e importante

pagando juros a quem tem

mudança na economia Brasileira. Antes

dinheiro disponível para

habituados à baixa oferta de crédito em

aplicar e cobrando juros de

função de um cenário de inflação e taxas

quem precisa de dinheiro

de juros altíssimas, o brasileiro tem se

emprestado. Assim como em

deparado com uma nova realidade onde

qualquer outra profissão, esse

tem acesso fácil e amplo ao crédito.

trabalho precisa ser remunerado.

consumo, por muitos anos encarados
como inalcançáveis, parece ser cada vez
mais possível.
Os bancos, cooperativas e financeiras,

Sylvia Nunes e Denise Estrella

orçamentos das famílias.

Ao longo dos últimos anos temos

Em função disso, realizar sonhos de

CONSULTORIA

É exatamente através do trabalho destes
intermediadores que os brasileiros têm
realizado sonhos de aquisições como a
compra casa própria, o primeiro carro, o
curso de aperfeiçoamento profissional ou
aquela viagem especial.

diante de um cenário de taxas de juros

Vale lembrar que no processo de

mais estáveis, passaram a oferecer

adaptação a esta nova realidade, é

empréstimos por maiores prazos e com

fundamental estar atento à forma como o

taxas de juros menores. Como resultado

crédito será utilizado. Deve-se verificar

desta oferta, veio a possibilidade de

com cuidado a real necessidade dos

tomar recursos emprestados por maior

recursos e a forma como estes serão

número de meses, com prestações a

gastos, para que o aliado não vire um

serem pagas em valor menor, conhecido

vilão. Isto é, em função da facilidade de

antecipadamente e que se adequam aos

acesso ao crédito, é preciso ter disciplina

para que não se tome recursos
emprestados de forma indiscriminada.
Uma bola de neve pode ser formada aos
poucos, grande parte de sua renda pode
acabar comprometida com o pagamento
de parcelas de seus empréstimos e com
isso a situação pode se tornar
insustentável.
O crédito, quando utilizado de forma
consciente e planejada, é um belíssimo
aliado no alcance de metas. Aproveite dele
o que de melhor ele tem a oferecer!
A autora, Sylvia Renata Aragão Nunes, é
Planejadora Financeira Pessoal certificada como
CFP (Certified Financial Planner) pelo Instituto
Brasileiro de Certificação de Profissionais IBCPF.
E-mail: sylvia@bencuidat.com.br

Novos Produtos de Investimento
Os associados que querem diversificar

Nos níveis mais agressivos, há dois

seus investimentos, agora têm na

Fundos de Ações, com metas de longo

Cooperativa uma cesta de Fundos de

prazo: o Seleção FIA e o Ibovespa Ativo.

Investimento da corretora Geração

E dois Fundos Multimercado (um deles

Futuro, para diferentes perfis de

Equity Hedge) que aplicam através da

investidor – conservador, moderado ou

gestão ativa nos mercados de câmbio,

agressivo.

juros, renda fixa e renda variável.

Para quem quer uma aplicação

No site do Sicoob Cecremef, menu

conservadora, o Fundo Referenciado DI é

Investimentos, você encontra resumos

lastreado em papeis negociados no

informativos de desses produtos. O

garantia de resultado futuro. E como
estas operações são realizadas no
mercado financeiro, não são computadas
na formação das Sobras da Cooperativa.
Além dos fundos, o associado também
poderá comprar e vender ações das
empresas que escolher e negociar papéis
do Tesouro Direto.

mercado de depósitos interbancários.

investidor deve ler esses documentos –

A equipe de Investimentos da

Com um nível moderado de risco, há

pelo menos o Objetivo e a Política de

Cooperativa é certificada com o CPA20

Fundo de Renda Fixa Crédito Privado e

Investimentos de cada fundo, antes de

pela Anbima, e está apta a informar com

um Fundo de Dividendos, ambos

decidir sua aplicação.

mais profundidade sobre cada aplicação,

baseados em papeis emitidos por

É importante destacar que o histórico de

para que escolham os investimentos mais

empresas.

rentabilidade desses produtos não é

adequados ao seu perfil individual.

Sicoob Cecremef é destaque no
Dia Internacional do Cooperativismo
Trezentos líderes cooperativistas do Estado do Rio de Janeiro
comemoraram em 5 de julho o Dia Internacional do
Cooperativismo, com a confraternização dos diversos ramos
que atuam no Estado, conselheiros e diretores do Sistema
OCB/Sescoop-RJ e representantes da Frente Parlamentar do
Cooperativismo Fluminense. Na cerimônia, o Sicoob
Cecremef recebeu o troféu Destaque Cooperativista
2012/2013, no ramo Crédito.
A comemoração pelo Dia Internacional do Cooperativismo
foi aberta pelo presidente do Sistema OCB/Sescoop-RJ,
Marcos Diaz, para quem o cooperativismo é uma
“alternativa para as pessoas tenham outra visão de como
podem viver baseados na ajuda mútua, mas sem renunciar à
sua individualidade”.
Ao receber o troféu em nome do Sicoob Cecremef, das mãos

Cooperativa e dos empregados da instituição. E destacou que

do Prof. Neilton Ribeiro da Silva, representante do ramo Crédito no

“atuando juntamente com o Sicoob Central Rio e suas demais

Sescoop/RJ, o Presidente Francisco Bezerra afirmou que essa

filiadas, temos certeza de que o cooperativismo de crédito do Rio de

premiação é o resultado do trabalho dos quase 10 mil associados da

Janeiro vai ocupar um lugar de destaque no cenário nacional.”

“Pibinho”, com inflação, dólar e SELIC subindo. E eu com isso?
Estamos vivendo um momento nada
confortável na economia. O COPOM
subiu novamente a taxa básica da
economia a fim de conter a inflação,
que há meses pressiona os preços.
As previsões de crescimento do PIB
não se confirmaram. Baixos
investimentos em infraestrutura,
aumento constante nos gastos
públicos, projetos que não saem do

Fonte: Banco Central e Tendências Consultoria. Nota: Mediana das expectativas de mercado. Elaboração: SUEST-Bancoob

papel, tudo contribui para isso.
muitas vezes a alongar os pagamentos e
O aumento da SELIC realmente contém

diminuir investimentos.

a inflação; mas também aumenta a taxa
de financiamento dos bancos, freando a

Porém as previsões dos economistas

busca de recursos por parte dos agentes

apontam uma pequena recuperação

privados. Em consequência, as

para 2015 (veja quadro). Como conviver

empresas recuam em sua produção, não

com este cenário?

investem no crescimento, não criam
empregos.

Se você tem dívidas, este é o momento
de comparar seu endividamento com

Um contrato com as duas consultoras
que escrevem neste informativo –
Denise Estrella e Sylvia Nunes – vai
proporcionar palestras de educação
financeira para grupos de associados.
Além disso, elas oferecerão clínicas de
assessoramento financeiro individual
para associados que se inscreverem.

Por outro lado, muitas empresas têm

sua renda e controlar gastos, cortar

O Serviço Social irá coordenar o

dívidas em dólar, e a desvalorização do

algumas despesas. Fazer como os

calendário de palestras e o

real trouxe consequências imediatas nos

empresários: posicionar seu orçamento.

agendamento das clínicas. Em breve,

seus balanços – aumento no valor das

A Cooperativa está lançando um

essas datas e horários serão divulgados

dívidas –, o que levou o empresário

programa para auxiliá-lo neste desafio.

através de mala direta e pela internet.

“Vou me aposentar.
Tenho que sair da Cooperativa?”
Ninguém perde a condição de associado

era associado enquanto estava na

só porque se aposenta. Está no Estatuto.

ativa pode vir a ser associado

Além dos aposentados de Furnas,

após aposentar-se.

podem ser associados os aposentados da

Quem é pensionista também

Eletrobras e os da Eletronuclear, mesmo

poderá associar-se ao Sicoob

sem vinculação com a Real Grandeza.

Cecremef, desde que o cônjuge

fundo de pensão para a Cooperativa e

“Infelizmente, ainda não conseguimos

preenchesse as condições de associação

gozar de benefícios que só uma

sensibilizar a Nucleos para firmar um

quando faleceu, mesmo que nunca

instituição que foi criada e é gerida

convênio conosco“, conta o Gerente de

tenha sido sócio.

pelos próprios “clientes” pode oferecer.

Desenvolvimento Organizacional,

Aposentados e pensionistas podem

Quando você se aposentar, mais do que

Mauro Alves. “Mas não vamos desistir”.

fazer a portabilidade do benefício do

nunca vai valer o nosso antigo slogan:

O Estatuto prevê que mesmo quem não

INSS e da complementação do seu

Seu lugar é aqui!

Visitas às Regionais
têm ampla aceitação
O programa de visitação às Áreas Regionais, que vem sendo
realizado desde o ano passado pelo Sicoob Cecremef, tem
melhorado a integração da entidade com os associados.
No final de maio, o Presidente, Francisco Bezerra, o Gerente
de Negócios, Carlos Soares, e as funcionárias do atendimento
Jaqueline Santos e Silvana Araújo visitaram Foz do Iguaçu e
Ivaiporã, com excelente receptividade por parte dos
associados. Como sempre, a visita incluiu a instalação de um
posto itinerante da Cooperativa, onde os associados

da Cooperativa pediram uma nova visita do Gerente de

puderam fazer todo tipo de operação.

Negócios, para conhecerem melhor os novos investimentos.

Mas a presença do Sicoob Cecremef nas áreas não fica restrita

O encontro teve uma audiência ainda maior que na primeira

ao cronograma de visitas que foi estabelecido durante o

visita, em 2012, com a presença até mesmo de associados que

Encontro de Representantes deste ano. Em junho, vários

ainda não são aplicadores, mas que, com os recursos do PREQ,

associados de Mogi da Cruzes que têm interesse nas aplicações

poderão mudar seu relacionamento com a Cooperativa.

Campanha premia
quem usa o cartão

FINAVE chega a
outros estados

Em dois meses de campanha, mais de 20

Em breve, os associados de SP, MG,

associados que usam o Sicoobcard do

MT, GO e PR poderão financiar seu

Sicoob Cecremef já haviam sido sorteados

carro novo pelo Sicoob Cecremef. O

com notebooks, tablets e câmeras. Por

cadastramento da Cooperativa junto

coincidência, as duas ganhadoras dos

aos DETRANs desses estados está

notebooks em julho, Lenilda Figueiredo (no

na fase final. No ES e DF, esse

centro) e Letícia Costa são do mesmo setor

cadastramento já foi iniciado.

no Escritório Central de Furnas.

Mantenha-se informado através do

O presidente Francisco Bezerra fez a entrega

seu Representante Regional, ou no

pessoalmente, na agência da Cooperativa.

site www.sicoobcecremef.com.br.

Produtos Sicoob Cecremef para sua família

OS BENEFÍCIOS DE SER ASSOCIADO

Associados Dependentes – seu cônjuge, filhos e pais – têm acesso aos mesmos serviços que o associado titular tem: conta corrente,
cheque especial, crédito, aplicações. E o resultado dessas operações com a Cooperativa vira Sobra para eles também. Ao lado desses
produtos e serviços tradicionais, há vários outros que trazem vantagens para seus familiares que se associam à Cooperativa.

PORTABILIDADE

POUPANÇA SICOOB

CONSIGNADO INSS

Quem traz o seu salário, aposentadoria,

Toda a família pode ter esta que é a

Aposentados ou pensionistas do INSS

pensão ou pro-labore para o Sicoob

mais conhecida forma de aplicação do

podem solicitar este empréstimo em

Cecremef tem melhores taxas nos

país. Só que no Sicoob ela é diferente:

até 60 vezes, com taxas que variam de

empréstimos e no cheque especial e

aqui, 65% dos recursos são usados para

1,4% a 1,67% ao mês.

aumenta seu saldo médio. Isso significa

financiar as safras agrícolas.

mais Sobras no final do exercício.

FINANCIAMENTO
DE VEÍCULOS

SICOOBCARD
MASTERCARD

SICOOB PREVI
Você pode programar seu futuro, dos
seus filhos, seu cônjuge e até dos seus

Um cartão de crédito com dois limites:

pais com o Sicoob Previ. Basta que eles

Carros para pessoas físicas ou jurídicas,

um para compras à vista, outro igual

sejam associados da Cooperativa.

com taxas reais sem comparação. E seus

para compras a prazo.

dependentes ainda aproveitam os
convênios que a Cooperativa fez com
montadoras e concessionárias.

PROGRAMAS SOCIAIS
Parte dos resultados da Cooperativa
subvenciona ações educativas e sociais

TAMBÉM PARA PJ

– como passeios e excursões – para os

Associados que sejam proprietários ou

associados e familiares.

sócios majoritários de uma empresa,
podem associá-la ao Sicoob Cecremef e
usar toda uma gama de produtos e
serviços específicos para Pessoa Jurídica.
Suas operações também geram Sobras.

INVESTIMENTOS
O RDC da Cooperativa é uma aplicação
conservadora; para quem é arrojado, há
vários fundos de investimentos, de
acordo com o perfil de cada associado.

Seus filhos podem ser associados a partir
de qualquer idade, basta que tenham CPF.

Cooperativa vai ter programa para
quem quer hábitos saudáveis
Um programa com a finalidade de promover a qualidade de vida dos associados, através de atividades
e hábitos mais saudáveis, com a orientação de profissionais de saúde e professores de educação física.
Você vai ter mais disposição para vestir a camisa do Sicoob Cecremef.
Por questões logísticas, este programa será oferecido inicialmente no Rio de Janeiro.

Excursão à Europa com Cruzeiro no Mediterrâneo é grande sucesso
De 4 a 22 de junho, um grupo de associados e familiares fez uma excursão
inesquecível à Europa, com direito a um cruzeiro pelo Mediterrâneo,
conhecendo cidades da Itália, França, Espanha (inclusive Mallorca e Ibiza) no
maior transatlântico do mundo, o Norwegian Epic.
O roteiro começou em Lisboa e arredores, Fátima e Sintra, e seguiu para
Barcelona, de onde saiu o navio. Após uma travessia de dois dias, os associados
visitaram Nápoles e Pompéia, Roma, Livorno, Pisa e Florença, Marselha, Palma
de Mallorca e Ibiza. Daí seguiram para Madri, visitando também Toledo antes
de voltarem ao Brasil.
O Sicoob Cecremef atuou
na montagem do grupo e
financiando o pacote
turístico em 20 vezes sem
juros. Para organizar a
viagem e acompanhar os
associados, selecionou a
operadora Eiffel Tours.

O aposentado de Furnas Júlio César
Vieira Motta, de Campos dos Goytacazes
ficou sabendo da excursão, mas não era

Cecremef

associado, e não podia aproveitar a
condição de financiamento que a

Informativo periódico do Sicoob Cecremef
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados de Furnas e das Demais
Empresas do Sistema Eletrobras Ltda.

Cooperativa oferecia. Mas não perdeu o
passeio: entrou em contato com o Serviço
Social e fez a viagem com o mesmo
grupo, em companhia da esposa Márcia.
“Reencontrei, na viagem, o chefe da primeira subestação de Campos, Sebastião Laércio Machado,
além do Paulo Maurício, amigo do Rio de Janeiro”, conta ele. Julio não perdeu tempo e se
associou imediatamente à Cooperativa. Não quer perder os próximos passeios com seus amigos
de toda a vida... “No próximo, estou dentro!”, garantiu.

Sicoob comemora Dia do
Meio Ambiente com ação

www.sicoobcecremef.com.br

Ambiente, todo o sistema Sicoob, nos seus
mais de 2 mil Pontos de Atendimento em
todo o Brasil, comemorou de alguma
maneira a data.
O tema do Sicoob para este ano foi: “Todo
mundo pensa em preservar o Meio

com sementes de flores ou plantas, com a

Ambiente. Quem pensa diferente coloca isso

sugestão de plantar em sua casa.

No Sicoob Cecremef, todos os associados que

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 22281-033
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) 2253-1149
PA Angra – Central Nuclear Almte. Álvaro
Alberto, Prédio do Comissionamento, Pr. 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

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)

No dia 6 de junho, Dia Mundial do Meio

em prática.”

GRUPO

NOVO ASSOCIADO

Parece uma ação muito pequena, porém é de
folha em folha, de pétala em pétala, que a

compareceram à agência, ou aos PAs Centro,

natureza recupera o espaço que perdeu para a

Angra e Mambucaba ganharam um envelope

degradação ambiental.

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)

