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O CRESCIMENTO É NECESSÁRIO
DESDE QUE ASSUMIMOS A Diretoria do Sicoob
Cecremef um tema tem sido constante nas
publicações, nos nossos encontros com associados e nas assembleias: a expansão. E por
quê é necessário focar nesse crescimento?
Porque é assim que as cooperativas de crédito
vão sobreviver à concorrência das outras
instituições financeiras. É ingênuo o discurso
que diz que as cooperativas não preocupam
os bancos porque o sistema é pequeno em
comparação com o mercado. A visão de toda
grande empresa é conquistar a hegemonia,
por isso, as cooperativas representam, sim,
algo que o sistema bancário precisa suprimir,
ou no mínimo engessar. Além do mais, já não
somos tão pequenos assim.
O Relatório Anual de 2011 do Sicoob
Confederação informa que só o nosso sistema
cresceu 25% em todo o Brasil, mantendo a
média de crescimento dos últimos anos. É
uma taxa impensável para grandes corporações. O PIB do Brasil, por exemplo, cresceu
tímidos 2,7% no mesmo exercício.
Houve uma concentração de cooperativas por fusão ou incorporação, porém com
aumento no número de pontos de atendimento. De 700 singulares que havia em 2007,
estamos chegando a 550, enquanto que os
pontos de atendimento, que eram cerca de
1.100, já são 2.000. As cooperativas que se
unem ganham escala para se consolidar nos
mercados locais e força econômica para
aumentar sua presença, beneficiando um
número cada vez maior de associados. No
Brasil inteiro, já somos mais de 2,1 milhões.

O associado do Estado do Rio – onde se
concentra a maior parcela do nosso quadro
social – não tem ideia do tamanho que é o
Sicoob no Espírito Santo, em Minas Gerais,
Goiás, Paraná e São Paulo (para citar apenas os
estados onde o sistema está mais desenvolvido). O Sicoob capixaba fundiu várias singulares
até que ficassem apenas sete cooperativas,
dividindo o estado em regiões, com 86 PACs e
mil empregados. Em Minas Gerais, em 2011,
havia 760 mil associados, com 830 pontos de
atendimento. Em Goiânia (cidade com 1,3
milhão de habitantes) há 27 PACs, informa o
site do Sicoob. No Brasil inteiro, só as cooperativas de livre admissão (que concorrem em pé
de igualdade com os bancos na conquista de
clientes) já significavam 1.000 pontos de atendimento, no final do ano passado.
Recentemente, o Banco Central começou
a estudar a fusão do Fundo Garantidor do
Sicoob com os de outros três grandes sistemas de cooperativas de crédito – Sicredi,
Unicred e Federalcred – , formando um único
Fundo Garantidor Cooperativo.
Nosso sistema está crescendo, e vai ficar
maior. Os bancos temem isso, e vão reagir.
Porque esse crescimento e expansão não
apenas vai garantir a sobrevivência das cooperativas de crédito, como poderá influir de
forma efetiva sobre as tarifas de serviços e as
taxas de juros do mercado. Nós somos mais
baratos, e os bancos em breve terão que balizar seus preços pelos nossos.
Recentemente, eles tiveram que baixar os
juros por pressão do Governo Federal; este

NOVO CONSELHO FISCAL ASSUME FUNÇÕES

O Conselho Fiscal empossado em 18 de junho: Sonaly Freitas Machado Rosa, Ana Paula
dos Santos Pereira, Francisco Carlos Mesquita, Sandra Marques Ramos Cabral Mendes
Alves, Selma Cristina Santiago Baptista (coordenadora) e Jorge Suzano da Silva.

mês, o Sicoob Cecremef está baixando os
juros porque ganhou margem para isso, com
a queda da taxa básica da economia. E porque
não precisamos pagar lucros e dividendos a
acionistas. Novamente: os bancos temem
isso, e vão enfrentar.
NESSE CENÁRIO, COMO A nossa Cooperativa vai
crescer?
Ampliando a gama de produtos e melhorando nossos serviços, para que você, associado, possa concentrar no Sicoob Cecremef
todas as suas operações bancárias.
Aumentando nossa área de atuação, buscando associados em outras empresas do
Sistema Eletrobras, e mesmo fora dele.
Incorporando cooperativas menores que
tenham boa situação financeira e contábil, de
forma que seus associados obtenham conosco serviços e produtos iguais ou melhores do
que antes, por um custo menor – isso é o
ganho de escala.
Porém, em meio a essas grandes mudanças que o sistema está vivendo, em que a
profissionalização, a integração de processos
e a governança cooperativa têm grande visibilidade, uma coisa não se deve sair do horizonte: o porquê de existirmos.
O Sicoob Cecremef existe para proporcionar meios ao associado para que ele incremente sua qualidade de vida. E isso não pode
ser confundido com filantropia. Não existe
almoço grátis: todo benefício é fruto de um
esforço, e se você não pagou o seu almoço,
alguém o pagará por você. Vamos todos juntos produzir benefícios, para que todos sejamos beneficiados.
Queremos crescer para que possamos
oferecer essa capacidade de geração de bemestar a um número maior de pessoas e, com
isso, fortalecer nossas entidades (a nossa
Cooperativa, o Sicoob do Rio de Janeiro e
sistema em nível nacional) diante de eventuais práticas predatórias do mercado. E continuar realizando os sonhos do associado, como sempre fizemos.
Saudações Cooperativistas,
Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente
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COOPERATIVAS CONSTROEM
UM MUNDO MELHOR
O ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS é resultado
de uma estreita relação entre a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) e a ONU, que têm
como objetivo comum buscar o desenvolvimento econômico sustentado, a mitigação da
pobreza e a intercooperação. Da aproximação
das instituições, em 2009, resultou a Resolução que instituiu o ano comemorativo.
O slogan escolhido para nortear ações em
2012 – Cooperativas constroem um mundo
melhor – reflete não apenas o espírito cooperativista, mas também o compromisso do segmento com o desenvolvimento global.
Hoje, o setor reúne 1 bilhão de pessoas em
mais de 100 países, nos cinco continentes, e
responde pela geração de mais de 100 milhões de empregos.
Estão sendo desenvolvidas diversos tipos
de ações no mundo todo, como por exemplo,
a promoção do empoderamento feminino, da
inclusão de jovens no mercado de trabalho e

do empreendedorismo, que mostram o cooperativismo como instrumento para geração de renda e
consequente redução da pobreza.
Objetivos do Ano Internacional
das Cooperativas

aumentar no mundo todo o
conhecimento sobre as
Cooperativas e os benefícios que proporcionam aos cooperados;

divulgar sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico e

seus esforços para fortalecer as comunidades, a democracia e a paz; promover a criação e crescimento de Cooperativas ;

promover ações que atendam as necessidades socioeconômicas do setor;

encorajar os governos a estabelecerem
políticas, leis e regulamentos que levem à
criação, crescimento e sustentabilidade
das Cooperativas.

Cooperativismo na Rio+20
Na Rio+20, o cooperativismo apresentou
diversas ações entre 16 e 22 de junho, representado pela OCB/Sescoop-RJ, OCB Nacional e
pela ACI. Um estande na Cúpula dos Povos
distribuiu material informativo e brindes de
várias cooperativas – inclusive cerca de 200
livros dos 50 anos do Sicoob Cecremef.
No dia 19, a OCB e a OCB/Sescoop-RJ participaram de debate sobre segurança alimentar
e sustentabilidade durante o evento paralelo
Humanidade 2012. E foi ainda lançado um selo
em homenagem ao cooperativismo.

SICOOB COLOCA R$ 14 BI NA AGRICULTURA
A CARTEIRA DE CRÉDITO do Sicoob cresceu 23,3%
no primeiro semestre de 2012, movimentando
R$ 18,4 bilhões.
O saldo da carteira de crédito do Sicoob
destinado à pessoa física teve um acréscimo
de 19,4% alcançando R$ 3,4 bilhões, e para a
pessoa jurídica chegou a R$ 5 bilhões.
Para o produtor rural pessoa física, o acumulado do crédito ofertado foi de R$ 9 bilhões,
um crescimento de 22,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. E para o produtor
pessoa jurídica, as operações de crédito ultra-

passaram os R$ 894 milhões.
Em comparação com o total oferecido
pelo Banco do Brasil no período – R$ 95 bi – o
Sicoob já representa mais de 10% desse que
historicamente tem sido o maior financiador
da produção agrícola do país. Só que o Sicoob
não usou recursos do Governo.
Para o diretor de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Confederação, Marden
Soares, a expansão do cooperativismo de crédito e o crescimento do Sicoob são resultados
das vantagens oferecidas pelo setor. “Paga-se

Fernandes
Salgado
Lopes
Macedo

(21) 2507-3700

menos tarifas que nas demais instituições
financeiras, e como donos das cooperativas, os
cooperados participam dos resultados e das
decisões”, diz.
O patrimônio líquido das instituições cooperativistas de crédito de todo país cresceu
5,45% e soma R$ 15,9 bilhões. Os empréstimos
no setor aumentaram em 5,7% em relação a
dezembro de 2011, enquanto que as demais
instituições financeiras cresceram 2,39% no
primeiro semestre de 2012.
(Fontes: sites Globo Rural e Valor Econômico)

CONVENIADOS 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
Esta empresa conveniada fez uma doação ao FATES do Sicoob Cecremef para reduzir o custo gráfico deste informativo.
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SICOOB CECREMEF REDUZ OS JUROS
As menores taxas do mercado e com a garantia da solidez da sua Cooperativa
vão significar um esforço menor do associado para realizar alguns
DESDE QUE OS BANCOS COMEÇARAM a implementar a redução de juros impossonhos, mesmo que esse sonho seja apenas quitar dívidas.
ta pelo governo, a diretoria do Sicoob Cecremef vinha sendo muito
questionada sobre quando ela também iria reduzir os juros.
Aproveite esta oportunidade para livrar-se dos juros mais altos
cobrados pelo cartão de crédito ou pelo cheque especial de outras insAcontece que juros baixos a Cooperativa sempre praticou.
tituições, que tanto sacrificam o orçamento de sua família.
Os bancos cortaram imediatamente suas taxas porque tinham
A Diretoria e a equipe técnica da sua Cooperativa continuam atenmuito para cortar – e ainda têm. Praticando um spread alto (a diferença
tas aos movimentos do mercado e, sempre que possível, irão adequar
entre o que pagam aos aplicadores e o que recebem dos empréstimos e
suas taxas ao menor nível que permita custear as operações e empreendo cheque especial) tinham uma larga margem de lucro, e reduzir essa
der o crescimento necessário da instituição. Porque o associado é dono
margem para não bater de frente com o Governo era simples.
e cliente do Sicoob Cecremef, e precisamos cuidar tanto do seu interesNo caso do Sicoob Cecremef (e das demais cooperativas do Sicoob),
se individual quanto do patrimônio coletivo.
a situação era outra: como não temos que pagar lucros, trabalhamos
com spreads baixos, suficientes para pagar
os custos de operação e mais uma margem
PRAZO
TAXA
TAXA
PRODUTOS
PLUS
REGULAR
(meses)
de segurança. Para você ter uma ideia, em
até 12
1,12%
1,18%
2011, a Cooperativa administrou ativos de
até 24
1,32%
1,39%
EMPRÉSTIMO PESSOAL – Até 15 vezes o capital integralizado, com
cerca de R$ 200 milhões, emprestou mais de
até 36
1,52%
1,59%
avalista
e/ou
contribuição
espontânea
ao
FATES,
com
possibilidade
R$ 80 milhões, e levou para a Assembleia
até 48
1,68%
1,77%
de renovação após 8 parcelas pagas.
uma sobra de apenas R$ 1 milhão. Isso dá
até 60
1,98%
2,09%
0,5% do total administrado e apenas 1,25%
SEU LAR – reforma, aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
de resultado sobre os empréstimos – e que
móveis, informática etc. Até de 15 vezes o capital integralizado, com
até 24
1,32%
1,39%
foi devolvido aos associados, proporcionalavalista e/ou contribuição espontânea ao FATES, sem renovação.
mente às operações de cada um com a
IMPOSTOS E TAXAS – IPTU, IPVA, ITBI, IR a Pagar, Certidões etc.
Cooperativa, na forma que a Assembleia
EDUCAÇÃO – cursos, seminários, material didático etc.
Geral decidiu.
até 12
1,12%
1,18%
FÉRIAS&LAZER – passagens, hospedagem, pacotes, seguros etc.
Mas o Governo também baixou a taxa
Até R$ 10.000,00, sem avalista, sem renovação.
Selic, que é o parâmetro das operações do
ANTECIPAÇÃO DE RENDIMENTOS – Antecipação de 13º, férias, restituição do IR,
mercado financeiro. Com isso aumentou o
abono anual de aposentadoria, participação nos lucros etc. Até 80% do valor a receber,
1,32%
1,39%
spread da Cooperativa. O que fizemos?
sem avalista, com garantia do recebível que deu origem à operação, sem renovação
Esperamos um pouco para ver qual seria o
devidamente comprovado, liquidação na data do recebimento, por débito em conta.
comportamento dos associados – aplicadoDESCONTO DE CHEQUES – para quem recebe cheques em pagamento de negócios
res e tomadores – para definir taxas de juros
ou venda de bens etc. Sem avalista, com a garantia do recebível que deu origem à
1,32%
1,39%
menores, mas que suportassem os custos
operação, devidamente comprovado, sem renovação, com liquidação no máximo em
operacionais da Cooperativa, mantendo
90 dias, por débito em conta.
aquela margem de segurança.
QUEBRA-GALHO – Até R$ 300,00, sem avalista, com liquidação no mês seguinte à concessão.
1,18%
Essas novas taxas (veja a tabela ao lado)

FINANCIE SEU VEÍCULO COM
AS MENORES TAXAS REAIS
O SICOOB CECREMEF TAMBÉM reduziu as taxas do Financiamento de Veículos.
Agora, quem der uma entrada de 40% no valor do veículo, financia em 12 ou
24 vezes com juros de 0,99% ao mês. Veja as outras formas de parcelamento:

SEM ENTRADA
PRAZO
12
24
36
48
60

TAXA
1,27%
1,28%
1,29%
1,30%
1,31%

20% DE ENTRADA
PRAZO
12
24
36
48
60

TAXA
1,19%
1,20%
1,21%
1,22%
1,23%

Carros usados podem ser financiados em até 60 vezes, com entrada de 20% e
taxa de 1,59% ao mês.

CHEQUE ESPECIAL
TEM QUE SER PLUS
O Cheque Especial PLUS do Sicoob Cecremef tem
características especiais que trazem benefícios concretos
para o associado.
Você pode usar o limite durante sete dias por mês,
consecutivos ou não, sem juros. Caso ultrapasse esse número de dias, os juros serão aplicados sobre todo o período,
porém com a menor taxa do mercado: 3,3% ao mês.
E se você fez a portabilidade do seu salário ou dos seus
benefícios de aposentadoria ou pensão e da previdência
complementar para o Sicoob Cecremef, a taxa é ainda
menor: 2,6% ao mês.
No site da Cooperativa, menu Conta Corrente | Cheque
Especial Plus, veja a pesquisa mensal feita pelo Procon-SP
entre as taxas dos maiores bancos do país.
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SITE MAIS BONITO E INFORMATIVO
A COOPERATIVA VEM MUDANDO paulatinamente
sua forma de se apresentar aos associados:
mudou o projeto visual do GRUPO, mudou a
marca fantasia e passou a se chamar Sicoob
Cecremef, vem mudando os impressos que
oferecem produtos serviços e promoções.
Agora chegou a vez do site.
Desenvolvido ao longo de meses, o novo
site tem a preocupação de ser mais fácil de
navegar, estar alinhado com a identidade
visual do sistema Sicoob, manter as informações sempre atualizadas para o associado.
Agora, todas as informações que são
públicas, como as taxas de juros das modalidades de crédito, estão disponíveis no menu
desde a primeira página. Além de todos os
produtos e serviços que hoje são oferecidos
pela Cooperativa, o associado ainda pode

consultar informações institucionais e informações específicas de seu desconto em folha
na Área Exclusiva. E se quiser saber, por exemplo, onde há caixas eletrônicos do Banco 24
Horas ou Rede Cirrus, onde ele pode fazer
saques sem tarifa, é direcionado para páginas dessas empresas.
Uma página importante é a que
ensina o associado a acessar o
Sicoobnet pela primeira vez .
Nesse site estão as informações de suas operações com a
Cooperativa – conta corrente e
cheque especial, posição de empréstimos, capital, aplicações (inclusive PPC) e
outras. E o associado pode fazer operações
como pagar contas e faturas, e fazer DOC,
TED e transferências dentro da rede Sicoob.
FACEBOOK
A novidade é que para divulgar as notícias da Cooperativa e promover a integração de informações com outras entidades
do sistema Sicoob, foi criada uma fan page
do SicoobCecremef no Facebook.
As notícias, os lançamentos, os resulta-

dos
de sorteios,
as fotos das excursões, tudo é matéria de
interesse social que vai ser divulgada através
da rede social.
Os endereços do novo site do seu Sicoob
Cecremef e da fan page no Facebook estão aí
embaixo. Coloque nos seus favoritos, curta a
página e fique sempre atualizado sobre a sua
Cooperativa. Também na internet, seu lugar é
aqui.

http://www.sicoobcecremef.com.br
http://www.facebook.com.br/SicoobCecremef

NOVOS CONVÊNIOS PARA VOCÊ
ATENDIMENTO JURÍDICO
A FSLM Advogados oferece descontos em
serviços advocatícios aos associados do Sicoob
Cecremef.
As áreas do Direito abrangidas: Bancário,
Responsabilidade Civil, Relações de Consumo,
Família e Sucessões, Trabalhista e Previdenciário
(Privada/Social), Imobiliário, Marítimo, Recuperação de Créditos, Direitos Humanos, Energia,
Petróleo e Gás, Civil e Contratos, Comunicação e
Telecomunicações, Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso e Crimes de
Menor Potencial Ofensivo.
O associado pagará os honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/RJ com
desconto de 20% (em parcelas fixas a combinar). Nas demandas que resulte em ganho
financeiro, sem previsão específica na tabela da
OAB/RJ, o associado arcará com os honorários
contratuais de 15% sobre o resultado obtido.

Para mais informações ligue para a FSLM
Advogados: (21) 2507- 3700.
VEÍCULOS: DESCONTOS E CORTESIAS
A concessionária Toyota Kaizen, do Rio de
Janeiro, oferece aos associados do Sicoob
Cecremef um desconto de 6% na tabela e
preços sugeridos para as linhas Corolla, Hilux,
SW4, RAV4 (4x4 e 4x2), com a cortesia de jogo
de tapetes e película de proteção solar. Para
associados que queriam fazer blindagem do
seu Toyota, a concessionária oferece cortesia
na obtenção da documentação obrigatória – o
certificado expedido pelo Ministério do
Exército e despachante.
Na aquisição de carros adaptados para
portadores de necessidades especiais, além do
transporte para os moradores do município do
Rio de Janeiro até a loja, a Kaizen oferece test
drive com o modelo desejado, absorve o custo
do despachante credenciado para obtenção

das isenções do IPI e ICMS, além cortesia no
jogo de tapetes e película de proteção solar.
Nos seminovos também há vantagens:
cortesia no polimento, higienização interna
com lavagem dos bancos, jogo de tapetes,
alinhamento e balanceamento. Nas revisões,
manutenções e serviços em geral, há desconto
de 10% na mão de obra e nas peças usadas na
própria oficina.
A Kaizen fica na Av. Dom Hélder Cãmara,
2523, Pilares, telefone (21) 3219-7000.
Em todo o Brasil você pode adquirir veículos Nissan com descontos exclusivos, nas concessionárias que têm venda direta da fábrica.
Mencione o convênio com o Sicoob Cecremef.
No Estado do Rio de Janeiro você financiar
seu veículo novo ou com até cinco anos de
fabricação pelo Sicoob Cecremef: as melhores
taxas do mercado, e a Sobra retorna para você.
Consulte também sobre o Seguro do seu carro.
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VISITA DE COOPERATIVISTAS DO TEXAS
NO DIA 13 DE AGOSTO, o Sicoob Cecremef
recebeu a visita de dirigentes cooperativistas texanos que vieram ao
Brasil estudar nossas formas de operar, governança, taxas, e legislação.
Primeiro eles visitaram o Sicredi, no
Rio Grande do Sul, e depois, por indicação do Woccu (sigla do Conselho
Mundial das Cooperativas de
Crédito), vieram conhecer a nossa
Cooperativa.
Representando a Texas Credit
Union League (uma espécie de federação estadual), vieram Richard
Ensweiler, Presidente; Paul Trylko,
Chairman (presidente da Amplify
Credit Union); Chad Holz, Estrategista do Portfolio de Produtos ( e
gerente da University Federal Credit

Union); Pamela Stephens, Chairwoman do Comitê de Colaboração e
Inovação (e presidente da Security
One Federal Credit Union); além de
Faye Smith, Presidente da First
Abilene Federal Credit Union, e Tom
Grant, Gerente Geral da University
Federal Credit Union.
A visita começou com uma apresentação sobre o sistema Sicoob no
Brasil e no Estado do Rio, e da nossa
Cooperativa – produtos, governança, processos, taxas e tarifas.
Depois os cooperativistas visitaram os diversos setores a agência do
Escritório Central de Furnas, a Sede,
o Consultório Odontológico e o
Centro de Treinamento do Sicoob
Cecremef.

Os visitantes foram recebidos pela Diretoria e Gerentes
do Sicoob Cecremef, e por dirigentes do Sicoob Central Rio

CENTRO DE EDUCAÇÃO
E TREINAMENTO

O equipamento instalado permite videoconferência para ensino à distância

No dia 26 de julho, foi inaugurado o Centro de
Educação e Treinamento do Sicoob Cecremef, na
sala 701 do prédio onde está a Sede da Cooperativa.
Projetado para ser uma sala multifuncional,
conta com equipamentos de suporte educacional e
um mobiliário que permite tanto a organização em
forma de espinha de peixe como em forma de “U”.
O Centro de Educação e Treinamento ganhou o
nome de Dulciliam Corrêa Pereira, presidente que
mais tempo ficou à frente da Cooperativa. Na parede à esquerda da entrada da sala, expõe em galeria
fotos dos ex-Presidentes da entidade e uma homenagem especial à pioneira Maria Theresa Rosália
Teixeira Mendes – a Teresita – grande incentivadora
da criação da Cooperativa.

CONVENIADA COM O SICOOB CECREMEF
Veja os detalhes deste convênio
no site da Cooperativa
www.sicoobcecremef.com.br

Descontos exclusivos para os associados, em veículos novos

Corolla | Hilux | SW4 | RAV4

(21) 3219-7000
Av. Dom Hélder Cãmara, 2523,
Pilares, Rio de Janeiro-RJ

Cortesia em serviços burocráticos na blindagem e em
veículos para portadores de necessidades especiais.
10% de desconto na oficina – mão de obra e peças.

Esta empresa conveniada fez uma doação ao FATES do Sicoob Cecremef para reduzir o custo gráfico deste informativo.
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VIAGEM INESQUECÍVEL À EUROPA
DEZENAS DE ASSOCIADOS DO Sicoob Cecremef
participaram, entre os dias 10 e 27 de maio, de
uma inesquecível viagem internacional para
Grécia e Turquia, com passeio à região da
Capadócia. No total, 22 pessoas apreciaram
pela primeira vez uma viagem para a Europa
organizada pelo Sicoob Cecremef, em parceria com a operadora de turismo Eiffel.
O roteiro foi rico e passou por Atenas,
Mykonos, Santorini, Istambul, Bósforo, Ankara
e Nevsehir.
De acordo com a Diretora Social do
Sicoob Cecremef, Teresinha Alves Teixeira,

O casal Gerson e Gisele Gomes Dias na Acrópole

esta foi uma oportunidade
de os associados conhecerem novos hábitos e culturas. Na sua opinião, a Grécia,
foi uma verdadeira aula de
história.
“E embora o país esteja atravessando uma situação de instabilidade econômica e política, não
passamos por qualquer
problema quanto à nossa
segurança”, assegurou a
diretora.

Grupo de associados junto a cavernas na Capadócia
O associado Gerson
Gomes Dias e a sua esposa,
Gerson destacou que a viagem foi bem
Gisele de Melo Gomes Dias, realizaram um
organizada, teve um valor cultural enriquecedor
sonho. “Nossa Cooperativa foi muito feliz
e foi uma grande aventura. “A organização do
em ter optado mais uma vez por uma
evento teve uma atenção primordial ao cumempresa já conhecida na realização de
primento de todo o roteiro. Foi uma viagem
cruzeiros em parceria com o Sicoob
turística, histórica e cultural”, relatou.
Cecremef”. Isso porque, segundo Gerson, há
Momento especial foi o passeio de balão na
vários facilitadores na organização dos passeCapadócia: “uma grande aventura totalmente
ios turísticos oferecidos, que vão desde as
planejada nos mínimos detalhes, programainformações encaminhadas via e-mail aos
da
e segura. Foi inesquecível”, finalizou.
associados e no Grupo.

PEQUENOS AVIÕES QUE VOAM
TER UM HOBBY É PODER deleitar-se com o
prazer gerado por uma atividade que se
gosta de praticar. Com tantos afazeres no
dia-a-dia, o hobby se torna uma atividade relaxante, um momento onde os
problemas são “desligados”. Como, por
exemplo, o aeromodelismo, que o associado Paulo Roberto Assumpção de Souza
faz com tanto gosto.
Casado com a associada Cláudia, dois
filhos e 46 anos, Paulo Roberto trabalha
em Furnas, no DSCA.O. Há quatro anos,
pratica aeromodelismo, porém faz quesPaulo Roberto: Paixão por aeromodelismo
tão de construir cada parte dos seus
pequenos aviões. Esta paixão surgiu
ainda quando criança, ao começar a entender
diversos formatos com isopor de caixas de
como um objeto pesado poderia ser sustentaovos. Com o aeromodelismo, consigo reunir
do pelo ar. “Gostava de construir aviões de
conceitos de aerodinâmica, mecânica, eletrô-

nica e a utilização de diversos materiais
na construção das aeronaves. E no final,
fico maravilhado ao observar o resultado
deste trabalho”, explicou.

A influência veio através do seu avô,
que tinha muita habilidade na construção e manutenção de dispositivos mecânicos e elétricos. “É uma busca constante
de novos conhecimentos além de algo
desafiador e enriquecedor para a alma”,

comentou o associado.
Paulo Roberto destaca a importância
do Sicoob Cecremef no incremento de
sua qualidade de vida. “Sou associado há
uns 20 anos. Aproveito todos os benefícios que a Cooperativa me oferece, como
empréstimos, investimentos e auxílio na hora
da compra de imóvel”, disse.

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)

