Cecremef
Resultados
de

2014

FEV2015

R$ 2.101.107

SOBRA BRUTA

JUROS AO CAPITAL

R$ 5.795.968

R$ 1.605.502

FATES

RESERVA LEGAL

R$ 1.253.616

R$ 835.743

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
LOCAL: Auditório do Escritório Central
de Furnas – Rua Real Grandeza, 219, Bl.
A, 2º andar, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ
DATA: 14 de abril de 2015
HORÁRIO: 1ª convocação às 12 horas

PAUTA: prestação de contas de 2014 – Relatório de Gestão, Balanço e
Demonstração de Resultados, com os pareceres da auditoria independente e
do Conselho Fiscal; deliberação sobre uso e aplicação do FATES; rateio e
destinação das Sobras; honorários e cédula de presença de Diretores e
Conselheiros Fiscais; fixação dos valores mínimo e máximo de capitalização;
e assuntos gerais. O EDITAL FOI ENVIADO PELO CORREIO PARA O SEU ENDEREÇO.

No Cooperativismo é assim: cada Associado presente tem direito a um único voto, independente do seu Capital
ou das operações que tenha com a Cooperativa; e não pode representar associados ausentes.
Quem não comparece às Assembleias se submete às decisões do plenário.

EDITORIAL

Nossos resultados e os futuros resultados
Você já viu na capa deste informativo os resultados que a

plano de desligamento voluntário, de forma a incentivar

Cooperativa está levando para a Assembleia Geral

sua decisão e proporcionar-lhes alguns benefícios

Ordinária do dia 14 de abril. Uma sobra excepcional, fruto

transitórios como reconhecimento pelos anos de esforço e

de um fato excepcional, atípico.

talento dedicados ao Sicoob Cecremef. Além dessas

Há anos, o Sicoob Cecremef vinha participando do FGS –

vantagens incluídas no incentivo, os colegas fizeram uma

Fundo Garantidor do Sicoob (semelhante ao Fundo

bela festa de despedida no PA Botafogo (no Escritório

Garantidor de Crédito, do sistema bancário). Em 2013, o

Central de Furnas).

Banco Central determinou a criação do FGCoop – Fundo

Em paralelo, houve a transição paulatina de algumas áreas

Garantidor das Cooperativas de Crédito (de todo o sistema

para o Sicoob Central Rio e a incorporação da Gerência de

cooperativo financeiro), que garante depósitos e aplicações

TI à Gerência Administrativa. Tais medidas, somadas,

até R$ 250 mil por CPF. E o saldo do FGS foi devolvido às

produziram uma redução nas Despesas Administrativas

singulares, o que nos trouxe uma receita inesperada.

superior a 15%, já em janeiro de 2015.

Mas este ano foi atípico em outros aspectos. Tivemos um

Outro fator de impacto, do qual infelizmente não podemos

grande número de liquidações de empréstimos, em função

nos esquivar foi a alta de juros no mercado, impelido pelas

dos PREQ de Furnas e Eletronuclear. Nada mais justo: se o

sucessivas elevações da taxa Selic. Estudamos os menores

associado tem dinheiro, deve quitar suas dívidas e aplicar o

níveis que podíamos operar sem colocar a cooperativa em

restante. Do ponto de vista social, foi uma boa notícia, mas

risco, para onerar o mínimo possível o associado.

causou uma queda na carteira de empréstimos.

Nossa estratégia será aumentar o quadro social, buscando

Porém, alguns associados optaram por pedir exclusão da

primeiramente as áreas regionais, onde há demanda para

Cooperativa – talvez, por vincular nossas operações apenas

conquistarmos mais associados. Já instalamos um Posto de

aos empréstimos, como foi no passado. Não lembraram que

Atendimento Eletrônico na Vila Residencial de Praia Brava,

não somos mais uma cooperativa somente de crédito:

em Angra, e em breve vamos inaugurar um Posto de

prestamos todo tipo de serviço financeiro e bancário. E que

Atendimento na Vila Residencial da Usina de Furnas. Mas

se apenas compararmos tarifas, taxas e facilidade de acesso

o universo possível é amplo. E ainda temos outras

(sem contar com os benefícios inerentes ao cooperativismo),

oportunidades de expansão nas demais empresas da

manter-se associado ao Sicoob Cecremef é mais vantajoso

Eletrobras, que têm carência de uma instituição como a

do que ser correntista dos bancos comerciais.

nossa: eficiente na administração financeira, porém voltada

Todavia, tais movimentações não chegaram a causar perdas

para a promoção do bem-estar dos associados e familiares.

à Cooperativa. Há algum tempo estamos otimizando

É sobre os resultados dessas futuras conquistas que

nossos processos para melhorar a eficiência operacional. E

queremos estar aqui, conversando com você, daqui a um ano.

no último ano, alguns empregados mais antigos
manifestavam o interesse em aposentar-se. Com o
incremento da produtividade, e contando com a receita
extra oriunda do extinto FGS, pudemos oferecer a eles um

Rio de Janeiro, fevereiro de 2015
Francisco Bezerra
Presidente

Rentabilidade,
segurança e o mais
importante: satisfação.

Cecremef

Novo PA Eletrônico
na Praia Brava

INFRAESTRUTURA

O Sicoob Cecremef inaugurou no final de janeiro um
novo PA na Vila Residencial de Praia Brava, junto da
Usina Nuclear de Angra dos Reis, onde circula uma
parcela importante dos associados. Além dos
associados que trabalham na Eletronuclear e residem
nessa vila, bem próximo ao PA está localizado o
hospital da FEAM, cujos empregados recebem seus
salários pela Cooperativa.
O PAE Praia Brava tem características especiais.
ATENDIMENTO ELETRÔNICO
Um caixa eletrônico oferece a maioria das operações
bancárias, 24 horas por dia: saques e consulta de
saldo e extrato sem tarifa, DOC, TED e transferência entre
contas do Sicoob, pagamento de contas e boletos bancários, e
pagamento do Sicoobcard até mesmo sem boleto. O associado
pode até mesmo consultar a fatura detalhada do Sicoobcard,
impressa ou na tela.
Quem tem aplicações em RDC-DI ou Poupança Sicoob pode
consultar saldo e extrato. O equipamento ainda informa extrato
do Sicoob Previ e extrato de margem do INSS – para quem é
aposentado e recebe sua aposentadoria na
Cooperativa. O associado ainda pode
desbloquear talões de cheque, imprimir o
Informa de Rendimentos para Imposto de
Renda e liberar ou bloquear dispositivos,
como computadores, tablets e smartphones,
para uso do internet banking.

operações mais complexas. Empréstimos, inclusive consignado
do INSS, financiamento de carros e motos, concessão de
cheque especial e de cartão de crédito, aplicações em Fundos
de Investimento, adesão e aportes no Sicoob Previ, aquisição
de consórcios, seguros e moeda estrangeira – inclusive através
do Visa Travel Money.
O PAE Praia Brava fica localizado na Rua 10, nº 12, na área de
comércio do Vila, a poucos metros do Hospital da FEAM e
duas quadras do Clube Náutico.

Enquanto isso, o PA da
Usina de Furnas vai
tomando forma, para
inauguração em breve.

ATENDIMENTO PESSOAL
Nas terças e quintas-feiras, entre 9h e 15h
haverá um agente de atendimento do Sicoob
Cecremef orientando e realizando as

Rua Carmo do Rio Claro, 31,
Vila Residencial de Furnas

PERFIL

Venturas e aventuras na vida de Joaquim

dificuldades, o que faz do Joaquim
um sujeito sorridente? O esporte.

Após se aposentar, começou uma
participação mais ativa. Eleito para o
Conselho Fiscal, em 2009, resolveu não
ficar no “achismo”: fez vários cursos de
cooperativismo no Sescoop/RJ para
entender melhor a nova atividade.
Depois de completar esse mandato, foi
nomeado por uma AGE, em 2011, para
integrar uma comissão de reformulação
do Estatuto. E em 2014, foi convidado
para participar da chapa que
concorreria à renovação da Diretoria,
encabeçada por Francisco Bezerra. Foi
assim que o engenheiro virou Diretor
Financeiro. Mas não foi sua primeira
experiência como administrador.
Nascido numa família de comerciantes,
aproveitou um imóvel em Campo
Grande, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro, para abrir, em 1992, com o irmão
e um primo, um pequeno mercado local,
que administrou até 2001.
“Passei oito anos longe da família”, diz.
“Eu saía de Furnas às 17h, ia para
Campo Grande, onde trabalhava até 23h,
voltava pra casa, na Tijuca, para dormir e
ir pra Furnas na manhã seguinte.” No
fim de semana, como o irmão e o primo
tinham trabalhado nos dias úteis, era ele
quem atendia no armazém.
E ainda integrou uma rede de 21
mercados de pequeno e médio porte no
bairro, chamada New Market, onde foi
Diretor Administrativo. Mas um dia, o
corpo cobrou.
“Eu vinha pela Av. Brasil, indo pra casa,
na Tijuca, quando de repente me deu

um branco. Eu não sabia o que estava
fazendo ali, de onde eu vinha, nem pra
onde ia. Encostei o carro e fiquei
parado, sei lá quanto tempo, até que
aos poucos fui voltando à realidade, e
consegui chegar em casa.”
O diagnóstico do médico foi de estafa
iminente. Joaquim vinha de um ritmo de
trabalho intenso, sem descanso ao longo
de oito anos, passou por vários assaltos,
inclusive com tiroteio dentro da loja.
“Chamei meu irmão, chamei os colegas
da rede New Market, todos entenderam.
Fechamos a loja e 2001, e no ano seguinte
me aposentei de Furnas.”
Nessa década atuou como engenheiro,
fazendo manutenção e conservação de
clientes como a Mitra do Rio de Janeiro.
Mas havia novas dificuldades à vista:
em setembro de 2013, foi diagnosticado
com um câncer. Durante uma operação
de apendicite, o cirurgião notou um
tumor no intestino. Era maligno.
“A apendicite me salvou a vida,” diz.
Fez a cirurgia e 12 sessões de
quimioterapia – a última em 30/04/2014,
dois dias depois da AGO em que foi
eleito e escolhido Diretor Financeiro.
“Foi a única vez que atrasei uma sessão,
para participar da Assembleia,” afirma.
Com tanto esforço, com tantas

“É meu grande hobby. Faço
escalada, trilhas, corrida, rafting,
parapente, jogo futebol. Quanto
mais radical, melhor,” fala com
entusiasmo. Desce correntezas no
Rio Magé, já escalou o Pão de
Açúcar, a Pedra do Sino, em
Teresópolis, e a Pedra do Pontal,
no Recreio dos Bandeirantes. “E
até o Pico da Bandeira, que quando
eu estava na escola era o ponto
culminante do Brasil”. Agora o
filho fica incentivando-o a fazer
kitesurf – aquele esporte
superveloz que mistura o parapente
com a prancha de surfe. Alguém
duvida?

GRUPO

Imagine um sujeito multitarefa:
Joaquim José Vieira dos Santos é atual
Diretor Financeiro do Sicoob Cecremef,
mas tem uma história de muitas e
variadas atividades. Trabalhou em
Furnas de 1976 a 2002, e sempre
colaborou esporadicamente das
atividades da Cooperativa, quando
estava na Gerência de Manutenção.

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

PAE Praia Brava – Rua 10, nº 12, Vila Residencial
de Praia Brava, Angra dos Reis-RJ – CEP 23948-000
PA Mambucaba – R. Minas Gerais, 19, Vila
Residencial de Mambucaba, Paraty-RJ
CEP 23970-000 Tel.: (24) 3362-0381
www.sicoobcecremef.com.br
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dos Santos Costa; Diretor de Administração:
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