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Novos Pontos de Atendimento
em Angra e na Usina de Furnas
O Sicoob Cecremef está preparando a instalação de dois novos
Pontos de Atendimento: um na Vila Residencial de Praia Brava,
próximo da FEAM, e outro na Vila Residencial da Usina de
Furnas, na Rua Carmo do Rio Claro, 31, onde ficava o Sindefurnas.
Os associados residentes nessas duas áreas poderão fazer
praticamente todas as operações da Cooperativa: movimentar sua
conta corrente, ter o melhor cheque especial, contratar
empréstimos, financiar carros e motos, fazer aplicações e
poupança, saques, transferências e outros serviços.
SIMULAÇÃO

Outra vantagem é que os cônjuges, filhos e até os pais dos
associados poderão ser associados do Sicoob Cecremef, e com isso
usufruir de todos os produtos, serviços e programas sociais a
Cooperativa oferece.
Estamos investindo para ficar mais perto de você.

Confraternizações de final de ano
reúnem milhares em todo o país

OBRAS DE
INSTALAÇÃO

Agora a Cooperativa financia motos.
Veja mais novidades no encarte desta edição.

NOVAS LINHAS
DE CRÉDITO
VejaasfotosdafestanoRioeem reasRegionais.

EDITORIAL

Como vamos encarar 2015
Nosso país terá grandes desafios para enfrentar em 2015.

são empresas sem finalidade de lucro, por isso buscam o

Combate à inflação, ao déficit público, promover o

menor custo; cooperativas têm foco no bem-estar dos seus

crescimento e a reforma fiscal são alguns dos temas que

associados, por isso buscam a melhor qualidade nos

estão em todos os jornais e na agenda do Governo.

produtos e serviços; cooperativas promovem a inclusão

Desde as eleições, o Banco Central aumentou as taxas de

financeira, incrementam o consumo consciente, geram

juros duas vezes e, caso a inflação não seja contida, outros

postos de trabalho e incrementam a renda. Ou seja, as

aumentos virão. Sabemos que este é um remédio amargo

cooperativas têm influência na economia produtiva deste

para todos mas, com a forte pressão sobre os preços e a

país. E essa influência será ainda melhor com a revisão da

inflação extrapolando a meta estabelecida, não havia outra

Lei 5.764, recentemente aprovada no Congresso.

saída. Outras medidas virão, porque a estagnação da

Aproveitando o período eleitoral, na esperança de

economia e inflação alta não são positivas para ninguém.

sensibilizar os então candidatos à Presidência, a OCB –

A alta dos juros afeta todos os mecanismos do mercado

Organização das Cooperativas Brasileiras, enviou a ambos

financeiro, e o Sicoob Cecremef não é imune a isso.

um conjunto de reivindicações do setor, que vão desde o

Devemos zelar pelo patrimônio da nossa instituição. Por
isso, a Diretoria da Cooperativa e seus técnicos fizeram
estudos de impacto destas primeiras alterações da taxa
básica da economia, e de outras que podem vir por aí. Nos

reconhecimento da importância econômica e social do
cooperativismo, até a necessidade de uma revisão legal e
tributária para este tipo de organização. Leia mais detalhes
deste assunto no site www.brasilcooperativo.coop.br

antecipamos a novas medidas do governo, para que o

Muito já avançamos quando da publicação da Lei

impacto em nossas operações seja menor. Em paralelo,

Complementar 130, porém, dada a importância que o

trabalhamos para reajustar nossos custos, com foco numa

cooperativismo vem tendo nos últimos governos, não

nova realidade que se aproxima.

poderíamos perder esta oportunidade.

O desafio é enorme: manter taxas competitivas para quem

Em suma, estamos fazendo nosso “dever de casa” para

aplica seus recursos e, ao mesmo tempo, manter uma

manter o Sicoob Cecremef tão relevante para o associado,

política de empréstimo com visão social.

quanto o cooperativismo é relevante para o país.

Essa natureza social das empresas cooperativas – todas, e

Rio de Janeiro, dezembro de 2014

não só as do ramo financeiro – nos faz agentes do esforço

Francisco Bezerra
Presidente

de reação a uma ameaça de crise econômica. Cooperativas

Família SicoobCard

Os cartões Sicoobcard são modernos, completos e cheios de vantagens
para o associado. Um deles combina com você, escolha o seu.

Há um cartão para cada perfil de associado,
mas todos com algumas características em
comum: dois limites de crédito – um para
compras à vista, outro igual para compras
parceladas – funções de crédito e débito, e
uma das menores taxas de rotativo do
mercado.
São aceitos em milhões de estabelecimentos
e caixas eletrônicos em todo o mundo onde
haja as bandeiras Mastercard e Visa, e têm
vantagens progressivas que podem zerar a
anuidade.
O que diferencia um do outro é sua pontuação no programa
Sicoobcard Prêmios. Todos marcam pontos na função

e milhas Azul, no Visa. Quem escolheu os Platinum, marca
1,5 pontos para cada US$ 1 gastos.

crédito, porém a partir do cartão Gold, esses pontos podem

Conheça os serviços de SMS (uma mensagem a cada compra)

ser trocados por milhas aéreas – milhas TAM, no Mastercard,

e PPR (proteção para perda e roubo), no nosso site.

www.sicoobcecremef.com.br

Inflação em alta, hora de investir
Para quê você investe seu dinheiro? Para resguardar
seu poder de compra e, se possível, fazê-lo crescer
um pouco mais.
E quando é
que você
mais precisa
“resguardar”
o seu
dinheiro?

PRODUTOS E SERVIÇOS

vantagem de não incidir imposto de renda.
Os mais arrojados podem escolher alguns dos fundos de
investimentos da Geração Futuro. Diversificar seus
investimentos pode ser uma excelente estratégia para proteção
dos seus recursos. Saiba mais sobre o assunto na página
http://www.sicoobcecremef.com.br/investimentos/fundos, e
depois venha conversar com um de nossos consultores.

PREVIDÊNCIA É INVESTIMENTO
Ainda em fase de consolidação junto aos associados, a
previdência complementar do Sicoob Previ vem se tornando
uma excelente opção de investimento de longo prazo, por
suas vantagens tributárias. Se for bem planejada, a sua
retirada ao fim do período de acumulação pode ter uma
incidência de imposto menor que as aplicações tradicionais.

Quando a inflação está alta, e ele perde valor em relação aos
preços. A compra de supermercado que você fazia com R$ 100
há 12 meses, hoje já encolheu uns 6,5%. Isso é a inflação,
medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).
Suas aplicações no RDC-DI da Cooperativa são uma ótima
maneira de resguardar e fazer seu dinheiro crescer. A menor

Além disso, todas as contribuições e aportes podem ser
deduzidos na sua declaração do imposto de renda, até o limite
de 12% da renda bruta tributável.
O Sicoob Previ tem apresentado ganhos consideráveis ano após
ano, sempre superiores ao DI.

aplicação, que remunera 95% do CDI, rendeu 7,29% brutos, de

As outras vantagens são características da finalidade da

janeiro a setembro. Para quem aplicou volumes maiores, seu

aplicação: incremento na aposentadoria e planejamento

rendimento pode ter chegado a 7,84% brutos, no mesmo período,

sucessório (não entra em inventário, é o participante que indica

equivalente a 100% do CDI. E se você é um poupador na PPC,

quem é o beneficiário do recurso acumulado).

seu rendimento contratado é de 6,75% ao ano, mais a variação da

Saiba mais sobre todos os nossos investimentos no site

TR, que em setembro já chegava a 0,59% ao ano. Faça as contas.

www.sicoobcecremef.com.br/investimentos. E simule um plano

Mas há outras formas de investir. Quem é mais tradicional,

de previdência complementar do Sicoob Previ, no endereço

pode ficar na caderneta de Poupança Sicoob, que tem a

http://www.portalprev.com.br/SicoobPrevi/mi/.

SICOOB APRESENTA APLICATIVO PARA SMART TV
Uma nova forma de acesso a
informações financeiras foi
apresentada pelo Sicoob
durante o 10º Congresso
Brasileiro do Cooperativismo de
Crédito (Concred), em Manaus.
A novidade possibilita aos
usuários acessar suas
informações financeiras por
meio do aplicativo do Sicoob
para Smart TVs. Além da
consulta de saldos e extratos, os
cooperados poderão conferir as
últimas notícias sobre o
cooperativismo financeiro;
pesquisar as cooperativas e
pontos de atendimento por
localidade; e consultar telefones de atendimento.
Desde outubro o aplicativo Sicoob está disponível para TVs
Samsung e você pode baixar na loja do fabricante, por meio
da sua própria TV.

O Sicoob pretende ampliar a
solução para os principais
fabricantes do mercado. Há mais
de um ano, o Sicoob foi a
primeira instituição financeira a
oferecer consultas no Facebook,
isto é, você pode ver seu saldo
ou extrato sem sair da rede
social. E agora, com mais este
lançamento, o Sicoob se destaca
com a oferta das mais completas
soluções tecnológicas financeiras.
MOBILIDADE
Todas as operações que você faz
no seu computador pelo internet
banking, também faz pelo
mobile banking do Sicoob. O Sicoob oferece apps para tablets
e smartphones nos sistemas iOS, Android, Windows Phone e
Blackberry, com funcionalidade total: consultas, pagamentos,
transferências e muito mais. Procure na loja de aplicativos do
seu aparelho.

BALANÇO SOCIAL É CERTIFICADO
PELO 8º ANO CONSECUTIVO

PALESTRAS

EVENTOS

A equipe do Sicoob Cecremef fez palestras em diferentes áreas, com a
finalidade de melhorar o conhecimento dos associados sobre os
produtos, serviços e projetos sociais que a instituição oferece.
Santa Cruz, Jacarepaguá, Angra, Mambucaba e Furnas foram as
regionais mais visitadas no segundo semestre de 2014, com a presença
do presidente, de gerentes da cooperativa e de técnicos do Bancoob,
que abordaram o produto Sicoob Previ, e da corretora Geração
Futuro, tratando da diversificação dos investimentos.

BAZAR COM ARTE 2015

No dia 26 de outubro, o Conselho Regional de
Contabilidade do Rio de Janeiro conferiu a 69 empresas
de todo o Brasil a certificação de Empresa Cidadã, pela
qualidade do seu Balanço Social, após analise de uma
equipe do curso de Mestrado em Ciências Contábeis da
UFRJ, coordenada pela professora doutora Aracéli
Cristina de Souza.
O Sicoob Cecremef foi a primeira e ainda hoje é única
Cooperativa Financeira a receber essa certificação. Entre
as instituições financeiras brasileiras, só o Banco do
Brasil recebeu a certificação deste ano. O diploma de
mérito contábil foi concedido à contadora Rosângela
Blanco, responsável pelo Balanço Social da Cooperativa.
Na foto, da esquerda para a direita: Rosangela Blanco; o
Presidente do Sicoob Cecremef, Francisco Bezerra; o
coordenador da Comissão do Certificado Empresa
Cidadã do CRC/RJ, professor Jorge Ribeiro dos Passos
Rosa; e o Diretor de Administração da Cooperativa,
Marcos Machado de Almeida, ao lado da Diretora
Social, Mina Fiszman.

Há 31 anos, o Sicoob Cecremef promove o Bazar de Natal com
produtos artesanais produzidos por seus associados. O Bazar com
Arte é uma oportunidade de esses associados exporem sua produção
para um público conhecido – seus colegas e ex-colegas de Furnas.
Ao longo da segunda semana de dezembro, centenas de pessoas
visitaram o Bazar e compraram presentes únicos, de produção
artesanal, por preços muito convidativos. Ao final, como é de praxe,
houve sorteios de produtos dos próprios expositores entre os
associados que compraram no Bazar.

OFICINA CASA SEGURA
No dia 9 de dezembro, mais de 90

num trabalho acadêmico de Terezinha, é

pessoas, entre associados e familiares,

sensibilizar os participantes para

participaram da Oficina Casa Segura,

corrigir os elementos de risco no

elaborada e ministrada pela Assistente

ambiente doméstico.

Social Terezinha Martinez, uma das
mais constantes parceiras da
Cooperativa, ao longo de décadas.
O objetivo da dinâmica, desenvolvida

Os idosos, especialmente, podem sofrer
acidentes em casa, com consequências
graves. Uma fratura de fêmur, fruto de
uma queda em casa, pode imobilizar
um idoso para sempre e até contribuir para sua morte.
O trabalho, que durou uma manhã inteira, incluiu uma
discussão coletiva sobre o que é uma casa segura para
idosos, crianças, jovens e adultos, a apresentação de
itens de segurança listados pelos próprios participantes,
a exibição de trechos do filme iraniano “Filhos do
Paraíso”, e um encerramento festivo.
A Oficina Casa Segura foi promovida pelo Sicoob
Cecremef com recursos do FATES, nas dependências da
ASBAC, em Teresópolis.

Milhares participam das confraternizações
de final de ano da Cooperativa

EVENTOS

No Rio, mais uma vez
teve festa no Lajedo

O Sicoob Cecremef promoveu festas de confraternização de fim
de ano em todo o país – no Rio de Janeiro, para os associados do
Grande Rio e de Angra, e em diversas regionais.
No Espaço Lajedo, participaram da festa cerca de mil associados
e familiares, se divertindo num ambiente seguro, e exclusivo, em
que todos são colegas associados da Cooperativa. O evento
incluiu almoço, piscina, pagode, sorteio e a visita do Papai Noel.
Até o fechamento desta edição, os Representantes Regionais da
Cooperativa já haviam realizado encontros de confraternização
em Barro Alto, Brasília, Campinas, Corumbá, Foz do Iguaçu,
Goiânia, Gurupi, Itumbiara, Marimbondo, Mascarenhas, Mogi
das Cruzes, Poços de Caldas, Porto Colômbia, Porto Velho, Rio
Verde, Serra da Mesa e Vitória.

Em Rio Verde, Mascarenhas de Moraes, Poços de Caldas e outras áreas regionais, foi só alegria !

O uso correto do cartão de crédito
O cartão de crédito é um
instrumento que facilita suas
compras e ajuda na organização
dos pagamentos. Se bem
utilizado, pode ser decisivo para
o controle financeiro da sua
família. Mas muita gente
confunde sua utilidade e
aproveita mal essa ferramenta.
Veja algumas dicas importantes
para fazer bom uso do cartão de
crédito:
1. O cartão de crédito é uma
forma de pagamento. Esse é um
ponto muito importante: numa
planilha de controle de gastos, o
cartão de crédito não é uma
despesa, mas uma forma de
pagar várias despesas numa
mesma data.

imagem/
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2. Pague o valor total da fatura.
Evite o pagamento mínimo, pois
os juros de cartão são altos.
3. Não tenha vergonha. Se
houver algum imprevisto e você
perceber que a fatura está muito acima de sua condição de
pagamento, tente fazer um acordo. Considere a alternativa de
fazer um empréstimo pessoal para cobrir a despesa, pois os
juros serão bem menores.
4. Pague na data de vencimento. Trata-se de um ponto
fundamental que depende da sua organização pessoal – item
fundamental para um bom controle financeiro. Fatura atrasada
tem juros.
5. Aprenda a usar o crédito. Quando realizar qualquer compra
com o cartão, lembre-se que ele é uma forma de crédito. Vale
lembrar: não gaste mais do que você ganha. Porque a fatura,
mais cedo ou mais tarde, irá chegar, e o que você comprou
estará lá para ser quitado.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

6. Lembre-se: quem comprou foi
você. Muitas pessoas confundem
responsabilidades ou não querem
enxergar certos problemas – fecham
os olhos para a realidade. Se você
gasta mais do que pode e põe a
culpa no cartão de crédito, você está
errado. Quem fez as compras e
cedeu ao apelo consumista foi você.
Você é responsável por suas
compras e o principal responsável
pelo próprio sucesso ou insucesso
financeiro.
7. Não existe dinheiro grátis. O
limite do cartão não é grátis, nem
faz parte de sua renda. Respeite seu
orçamento e planeje suas compras.
Verifique sempre os itens gastos,
dessa forma você saberá o que irá
pagar.

8. Descubra a “data boa”. Sempre
existe uma melhor data para
utilização do cartão como forma de
pagamento: dia seguinte ao
fechamento da sua fatura.
Descobrindo esta data, suas
compras poderão ser prorrogadas para a fatura seguinte. Mas
lembre-se de que sua capacidade de pagamento no mês que
vem será a mesma deste mês. Não extrapole sua condição de
pagamento.
9. Boa opção para contas parceladas. O cartão de crédito é uma
ótima opção para pagamentos parcelados. Os pré-datados são
mais arriscados e os “crediários” têm mais burocracia.
10. Um só cartão para os gastos regulares. Diferentes cartões
com datas diferentes exigem um rígido controle do orçamento.
Concentrando os pagamentos em um único cartão, além da
organização mais fácil e segura dos pagamentos, você
potencializa as vantagens oferecidas, como os programas de
milhagem.

SOCIAL

Todos os passeios de 2015
Talvez você não tenha visto no site da
Cooperativa, mas para 2015 já estão
programadas várias excursões para os
associados do Sicoob Cecremef e seus
familiares.
Em março, um grupo fará um cruzeiro
pelo Caribe e Antilhas Holandesas, com
três dias em Cartagena das Índias, na
Colômbia, uma das cidades mais antigas
da América, e capital dos vice-reis
espanhóis por mais de um século.
No fim de maio, outro grupo parte para
o Leste Europeu, começando a viagem
em Berlim, conhecendo cidades da
Alemanha, República Tcheca, Áustria e
Hungria. E no final, curte quatro dias
em Lisboa antes de voltar para o Brasil.
Em junho, haverá a tradicional Festa
Junina no Hotel Buksky, em Nova
Friburgo.
No final de julho, mais um grupo irá
para a Disney, numa estadia de 15 dias.
Em outubro está prevista uma excursão
de uma semana em Natal e na
maravilhosa Praia da Pipa.
Além destes, mais dois passeios estão em
negociação com operadoras de turismo.

Todas estas excursões são autosustentadas pelos participantes, e a
Cooperativa atua organizando os grupos
e intermediando o pagamento dos custos
das operadoras, fornecedores e
prestadores de serviços. É usada uma
fração do FATES nesse processo.

O Sicoob Cecremef tem uma linha de
crédito específica para Férias e Lazer, à
qual o associado pode recorrer para
financiar sua viagem ou até para
adquirir moeda estrangeira. As viagens
com valores em dólar são parceladas
diretamente pela operadora, sem juros.

NOVA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL

PPC SORTEIA PRÊMIOS

A Diretoria Social promoveu uma reestruturação no Serviço
Social, requisitando Izabel Carolina Tonini Caldas – que estava
atuando como assessora da Diretoria há cerca de um ano e
meio – para assumir novamente a Supervisão dessa área.
Com mais de 20 anos na Cooperativa, Izabel conhece o quadro
social e tem grande experiência na identificação de suas
necessidades. Seu retorno visa incrementar os programas e
atendimentos sociais, com a equipe formada por Rosangela
Rosa e Letícia Baeta, sob a direção de Mina Fiszman.

A PPC 2014 distribuiu 30 ótimos prêmios aos associados
que aplicaram mensalmente. Foram sorteados 30 prêmios:
um notebook e uma TV LCD 32", mais tablets da Samsung,
home theaters, cafeteiras Dolce Gusto, aparelhos de som,
câmeras digitais, smartphones, microondas,
multiprocessadores, porta-retratos digitais e telefones sem
fio com secretaria eletrônica.
O prêmio especial foi um carro zero km, com ar. O sorteado
foi o associado Sidney Cantelmo, de Campinas. O carro foi
entregue ao ganhador pelo presidente da Cooperativa,
Francisco Bezerra. Em 2015, a PPC vai ganhar de novo da
inflação, e trará mais prêmios para você. Já fez a sua PPC?

Oberdan: além do esporte

ASSOCIADO EM DESTAQUE

A historia de Oberdan é a história
dos campeões: abnegado,
disciplinado, apaixonado pelo
esporte que elegeu (apesar de
praticar outros). Isso o levou a
conquistar três campeonatos
mundiais em 2010, 2012 e 2014, nos
Estados Unidos, em três diferentes
associações além de várias pratas e
bronzes. Antes disso, em 2007, havia
conseguido um bronze na categoria
Defesa Pessoal, na Coreia, e um
campeonato brasileiro em 2002.
Num certame de hapkido, se compete em
várias categorias: luta; defesa pessoal;
formas (que são os movimentos sem
armas); movimentos com armas; salto em
distância; salto em altura; e equipe. Só no
campeonato da Global Hapkido
Association de 2014, disputado em
Kalamazoo, Michigan, nos Estados
Unidos, Oberdan foi medalhista em seis
categorias: ouro em luta, armas e formas,
prata em salto em distância, e bronze em
salto em altura e defesa pessoal.
Mas há uma outra historia que acontece
em paralelo a essas conquistas. Oberdan
é profissional de TI em Furnas desde 1999
(onde foi profissional do ano em 2002, no
DAP), e atua como professor de hapkido
e taekwondo em academias. Porém, em
paralelo a isso, desenvolve um trabalho
social importantíssimo na Vila Olímpica
de Sampaio, onde dá aulas para pessoas
carentes das comunidades próximas,
num projeto voluntário que ele mesmo
desenvolveu e implantou. Ensina
gratuitamente o esporte para crianças,
adultos e idosos, e os leva para competir.
“Temos inúmeras carências também,”
revela ele. “A Suderj somente concedeu o
espaço para realizar este projeto, todo o
resto é feito com nossos recursos. Não

temos kimono, por exemplo. Porém
contamos com 30 alunos, e temos
conseguido transmitir os valores morais,
a disciplina e as técnicas do hapkido a
todos eles. A recompensa vem quando
uma senhora de 60 anos, que está apta
para fazer as formas – os movimentos de
defesa sem armas – faz a sua parte e no
final ganha sua primeira medalha na
vida, premiada com a equipe,” conta
Oberdan. “É uma conquista parecida com
aquilo que o cooperativismo busca
realizar: não há contribuição 'pequena',
quando você atua em grupo. Todas as
contribuições são importantes”.
Em Furnas, Oberdan também faz um
trabalho voluntário, formando,
prioritariamente, alunos deficientes
auditivos, duas vezes por semana na hora
do almoço. “Não tenho um patrocínio
formal de Furnas, mas ela me cede
espaço e me libera para viajar para as
competições. Por isso, carrego a marca
dela no meu kimono,” conta.
“Eu teria orgulho, se também pudesse
levar no kimono a marca da Cooperativa,
que tantas vezes tem me ajudado a
realizar este sonho. Recorri aos
empréstimos do Sicoob Cecremef a cada
vez que precisei viajar ao exterior; usei
meu cartão de débito Sicoobcard até na
Tailândia; financiei meu carro pela
Cooperativa. Mas penso também nos
projetos sociais que o Sicoob Cecremef
tem nas áreas regionais, aos quais eu
poderia dar minha contribuição.”

GRUPO

O associado Oberdan Alvares é
presidente da Federação de Hapkido
do Rio de Janeiro – uma arte marcial
coreana ainda pouco conhecida no
Brasil. Com origem semelhante à do
taekwondo – esporte nacional da
Coreia, hoje alçado à categoria de
esporte olímpico – o hapkido é
basicamente defesa pessoal, usando
um conjunto de técnicas que
incluem golpes, inclusive com uso
de objetos, como bastões, leques e
outros, além de rolamentos, escapes,
esquivas e torções.

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

Diretoria – Presidente: Francisco Carlos Bezerra
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