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2012: ANO INTERNACIONAL
DAS COOPERATIVAS
Será celebrado mundialmente neste ano, conforme
determinação da Organização das Nações Unidas (ONU),
o Ano Internacional das Cooperativas, com o objetivo de
demonstrar a força do cooperativismo.
O Ano Internacional das Cooperativas terá como
tema “Cooperativas constroem um mundo melhor”. A
proposta traz o conceito de que o cooperativismo é uma
ferramenta importante para a promoção do crescimento
sustentável. Foi criado um portal para a divulgação das
ações de inclusão, cidadania e bem-estar que envolverem
as cooperativas, além de notícias, eventos e outros dados
relevantes.
A marca do Ano Internacional das Cooperativas traz a
de pessoas unidas, voluntariamente para satisfazer suas
aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais,
por meio de uma propriedade conjunta e democraticamente
controlada.
Baseado no slogan “Cooperativas constroem um
mundo melhor”, a marca é composta por sete pessoas
trabalhando juntas para levantar e sustentar um cubo.
O cubo representa projetos, objetivos e aspirações pelos
quais as cooperativas são constituídas e as conquistas que
estas podem galgar.

retratam os sete princípios do cooperativismo, que como
ilustrado pela marca, funcionam em conjunto para
permitir que os cooperados atinjam metas e desejos que
eles não teriam sido capazes de alcançar individualmente.
Para mais informações acesse: www.ano2012.coop.br
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Prezado associado,
O Cooperativismo é uma forma de organização social que
possibilita potencializar esforços individuais, transformandoos numa busca conjunta pelo alcance dos objetivos de uma
determinada comunidade.
Em reconhecimento à contribuição das Cooperativas para
o desenvolvimento socioeconômico das localidades em que
atuam, a Organização das Nações Unidas (ONU), durante sua 64ª
Assembleia Geral, declarou 2012 como o Ano Internacional das

Cooperativas.
A conquista de um ano inteiramente dedicado ao Setor Cooperativista, representa uma
grande oportunidade para disseminarmos os benefícios que o Cooperativismo proporciona
àqueles que aceitam o desafio e acreditam no ideal da Cooperação.
Nesta edição, destacamos a participação de Associados e Colaboradores da Crediriodoce
na campanha de apoio às vítimas das enchentes em Governador Valadares e região.
Agradecemos verdadeiramente a todos que se dispuseram a ajudar pessoas que passaram
por momentos tão difíceis em suas vidas.
Aproveitamos o 1º Conectado de 2012 para reforçar o nosso compromisso com o
crescimento seguro do SICOOB Crediriodoce, revestidos da mesma determinação que sempre
esteve presente na história da nossa Cooperativa, e contando com a dedicação total de nossa
equipe. Novos tempos trazem novos desafios e estamos nos preparando cada vez mais para
enfrentá-los e vencê-los com o apoio dos nossos associados, razão maior de tudo o que
realizamos e projetamos.
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Fale Conosco
Envie sua opinião sobre as matérias deste jornal.
Sua carta será publicada* na próxima edição.
As cartas podem ser enviadas para:
Rua Belo Horizonte, 761, Centro
Cep: 35010-050, Gov. Valadares, MG.
e-mail: comunicacao@crediriodoce.com.br
*Em razão do espaço reservado à coluna, o Conectado
se reserva o direito de editar as cartas.

Ouvidoria Sicoob
Reclamações,elogios e sugestões
Acesso 24h no site: www.sicoob.com.br
Atendimento nos dias úteis, das 8h às 20h

0800-725-0996

Alberto Ferreira
Presidente do Conselho de Administração.

Palavra do Conselho Fiscal
Caros Cooperados.

Uma das atribuições do Conselho Fiscal é “analisar balancetes mensais e
balanços gerais, demonstrativos de sobras e perdas, assim como o relatório de
gestão e outros, emitindo parecer sobre esses documentos para a Assembleia
Geral”, conforme disposto no inciso VIII, do art. 91, do Estatuto Social.
Nesse sentido, nós, membros do Conselho Fiscal, em cumprimento
das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial,
a Demonstração das Sobras e Perdas e demais Demonstrativos Contábeis
normatizados pela legislação vigente relativos ao exercício de 2011 e baseados
nos exames efetuados, bem como arrimados no Parecer de Auditoria Externa
(CNAC), emitimos parecer no sentido de que as contas representam a posição
patrimonial e financeira da Cooperativa em 31 de dezembro de 2011,
merecendo a aprovação pelos cooperados.
O resultado das operações propriamente ditas, consideramos ainda
aquém do que a Cooperativa pode produzir no mercado, porque cerca de
70% advieram da quitação de débitos pretéritos liquidados pelos cooperados
devedores. Claro que houve a ação da Administração para que isso ocorresse,
o que demonstra atenção desta ao que este Conselho aponta em suas atas de
fiscalização.
Reiteramos que todos os delegados, bem como qualquer cooperado,
podem nos ajudar a prestar o melhor serviço à Cooperativa, enviando-nos suas
perguntas e informando-nos sobre situações que julguem importantes. Isso
pode ser feito pelo e-mail conselhofiscal@crediriodoce.com.br
Agradecemos a Deus pela capacidade de trabalho a nós concedida,
augurando muitas conquistas neste 2012.
Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce.

i-Conectado
Canais alternativos
Sicoobnet Pessoal
No mundo atual o acesso mais rápido as informações se
torna primordial e essencial para atender as demandas de nosso
dia-a-dia. E esta necessidade de agilidade não é diferente quando
se é necessário a realização de operações financeiras, desta forma
o Sicoob disponibiliza uma grande e facilitadora ferramenta para
a realização destas operações através do Sicoobnet pessoal.
O Sicoobnet Pessoal é o internet banking do Sicoob.
Atendendo os mais de 400 mil associados das cooperativas
do Sicoob que o utilizam diariamente para realizar operações
financeiras. Nele você pode utilizar os produtos e serviços da
sua cooperativa pela internet em qualquer lugar do mundo, a
qualquer hora do dia e da noite e com toda comodidade.
Com visual mais moderno e melhorias na navegação e
uso, o cooperado pode realizar suas transações como saldos,
extratos, pagamentos de títulos, transferências, empréstimos,
investimentos, cartões, previdência, comprovantes de
pagamentos, transferências, adesão a débito automático,
realização de TED e DOC, Simulação de Crédito pré-aprovado,
cadastro de acesso através das redes sociais e muito mais.
Para aproveitar as facilidades do Sicoobnet Pessoal, você

deve cadastrar a sua senha de acesso nos caixas eletrônicos ou no
Sicoob Crediriodoce. E para garantir ainda mais a sua segurança,
você deverá utilizar a senha do seu cartão para confirmar as
transações financeiras.
Para esclarecer suas dúvidas ligue para a Central de
Atendimento: 0800 642 0000
A Central de Atendimento atende de segunda a domingo
das 7h00 às 22h00.,
Caixa Eletrônico
O Caixa Eletrônico (ATM) é um outro meio muito eficiente
e rápido de acesso a várias operações financeiras, e no Sicoob
Crediriodoce, possuímos mais de 25 a sua disposição, associados
aos mais de 1.200 caixas eletrônicos localizados nas cooperativas
SICOOB nos postos de atendimentos cooperativos (PAC),
empresas, shopping centers e rodoviárias em todo o Brasil,
oferecendo todos os serviços da Rede Sicoob com comodidade
e segurança.
No caixa eletrônico, você tira extratos, faz saques, paga
contas, transfere recursos, contrata empréstimos, deposita em
cheque ou dinheiro, pagamento de DARF, SIMPLES, de IPVA, e
muito mais.

Gestão
Balanço Social Anual 2011 - SICOOB CREDIRIODOCE
O Balanço Social é um mecanismo utilizado pelas
empresas para tornarem públicas as suas intenções e
compromissos, visando à transparência de suas ações no
exercício da responsabilidade social corporativa (RSC),
trazendo informações qualitativas e quantitativas.
O Balanço Social tem como foco demonstrar aos
associados que a intenção da instituiçao não é gerar lucros
com um fim em si mesmo, mas o desempenho social. Esse é
obtido através do compromisso e da responsabilidade para
com a sociedade, por meio da prestação de contas do seu
desempenho sobre o uso e a apropriação de recursos que
originalmente não lhe pertenciam.
É com esse objetivo que o Sicoob Crediriodoce apresenta
no quadro ao lado alguns indicadores sociais gerados no ano
de 2011, fruto de ações desenvolvidas em todos os seus 17
pontos de atendimento, sempre pautado em sua missão:
“Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis,
por meio do cooperativismo, aos associados e às suas
comunidades”.

CRED

Leão

Indique o Sicoob
Crediriodoce e antecipe a
sua restituição.

1 - Indicadores de Corpo Funcional
Nº de pessoas na cooperativa (em 31/12)
Nº de admissões durante o período
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais

2011
Cooperados(as)

Empregados(as)

Nº TOTAL

17.352

115

17.467

2.385

23

2.408

0

3

3
928 thoras

Treinamentos
2 - Indicadores de organização e gestão

2011
3

Quantidade de assembléias realizadas
Freqüência média nas assembléias pelos(as)
delegados(as)
3 - Indicadores Econômicos (em R$)

33,0%
2011

Faturamento bruto

21.796.341,79

Patrimônio da cooperativa

16.659.794,79

Patrimônio por associado
Impostos e contribuições
Benefícios

960,11
82.980,50
864.722,24

Folha de pagamento/salários e encargos

3.987.378,75

Sobras

1.161.853,01

Ganho estimado na economia de juros em relação
ao mercado

8.209.613,85

Volume de Recursos Próprios liberados
Volume de Recursos Rurais Repassados a taxa
de 2% à 6,75% a.a.

85.283.339,03
14.273.108

Lazer & Saúde
Viver e não ter a vergonha de ser feliz
Em nossa sociedade atual, vivemos constantes mudanças

Sendo assim, ganham os funcionários por estarem em um

e isso também influencia as organizações. Diante disso,

ambiente confortável, saudável e trabalhando com qualidade

percebemos como a qualidade de vida e saúde são importantes,

de vida, ganha a empresa por ter funcionários motivados e

pois trata-se de bem estar não somente físico, mas profissional,

dispostos a trabalhar e ganha o associado, pois essas melhorias

emocional, espiritual e social.

refletem diretamente no atendimento e execução dos serviços.

Baixa motivação,falta de atenção, diminuição da
produtividade e alta rotatividade repercutem nas várias esferas
de nosso convívio: família, amigos e sociedade.
A fim de identificar práticas inadequadas que geram
desconforto aos colaboradores do Sicoob Crediriodoce, foi
realizada uma Análise Ergonômica, que visa adaptar o ambiente
de trabalho para o empregado, torná-lo o mais confortável
possível. Em decorrência dessa análise, foi desenvolvido um
Programa de Ginástica Laboral, em que são realizados exercícios,
proporcionando bem-estar, disposição, alívio de tensões, maior
concentração, aumento da flexibilidade, força, coordenação,
ritmo, agilidade e resistência.
Esse trabalho, juntamente com as adaptações ergonômicas,
contribuem para a maior mobilidade e melhora de postura,
além de favorecer o relacionamento entre os colaboradores e o
trabalho em equipe.

Para o Conselheiro Administrativo Claúdio Soares, “o Conselho de Administração deve
representar os vários nichos de mercado presentes no quadro social da cooperativa”.
Cláudio Soares de Oliveira é um
dos conselheiros administrativos do
Sicoob Crediriodoce, durante o pleito
de 2008 a 2011, mas sua experiência
na administração de cooperativas
vem de longa data.
Nascido em São Geraldo da
Piedade, mudou-se com seus pais para Governador Valadares
para buscar melhores oportunidades. Casado e pai de dois
Empresas pela FAGV e sua carreira na área administrativa
começou como gerente industrial da Cia Ibituruna por 4 anos,
após a mudança permaneceu na Cooperativa Agropecuária

Vale do Rio Doce por mais 26 anos. Claúdio fez parte da
fundação da Credicoop em 1986, iniciando sua atuação
a cooperativa. Em 2010 a Credicoop foi incorporada pelo
Sicoob Crediriodoce.
O conselheiro, que encerra seu pleito este ano com
muito louvor, acredita que o Conselho de Administração deve
representar os vários nichos presentes no quadro social da
cooperativa e que o Sicoob Crediriodoce tem buscado praticar
as Diretrizes para Boas Práticas de Governança propostas pelo
BACEN, sobretudo incentivando a participação dos associados
nas reuniões pré-assemblares e assembleias gerais.

Negócios
A Recuperação de Crédito e seus Resultados
Iniciamos 2012 com a certeza de que esse será um ano
marcado pela força do Cooperativismo de Crédito. Temos
o compromisso de continuar investindo na reestruturação
dos processos internos, com vistas à maximização de nossos
resultados.
Como parte de nosso Planejamento Estratégico,
iniciamos o ano avaliando nossas ações, corrigindo falhas
e otimizando os acertos. Podemos, seguramente, elencar
como atitude assertiva a criação do Triângulo da Excelência
da Recuperação de Crédito, projeto instituído em 2011,
liderado pela Diretoria Financeira e Superintendência de
Apoio Negócios, e executado pelo Setor de Cobrança e
Recuperação de Crédito. O referido setor foi criado há
3 anos e tem o objetivo tornar mais célere a reversão dos
créditos em prejuízo, inclusive intervindo através de acordos,
minimizando dessa forma o tempo gasto entre o início e o
findar de um processo de cobrança judicial.

Paro o setor de Cobrança e Recuperação, o sucesso do
projeto em 2011 deveu-se à diversidade e ao compartilhamento
de conhecimentos das mais diversas áreas da Cooperativa,
tais como: Diretoria, Superintendência, Crédito, Cobrança
e representantes das Agências. Todos os colaboradores
envolvidos no projeto puderam contribuir com suas opiniões,
percepções e experiências, o que torna o debate ainda mais
rico, e estimula a busca por uma decisão rápida e acertada.
Ao mesmo tempo, temos o cuidado de buscar uma relação
“ganha-ganha”, entre Cooperativa e Associado.
Já estamos colhendo os frutos do trabalho desenvolvido
pela recuperação de crédito e sabemos que o setor tem
contribuído significativamente para o resultado da Cooperativa.
Estamos certos, de que as mudanças que estamos
implementando na recuperação de crédito, bem como o
esforço e dedicação de nossos colaboradores, nos levarão a
resultados ainda mais expressivos no ano de 2012.

Produtos e Serviços
O Crédito Consignado
O crédito consignado, também chamado de empréstimo
consignado é um empréstimo com pagamento indireto, cujas
parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento
da pessoa física, seja funcionário(a) de empresa privada,
funcionário(a) público(a) ou beneficiário(a) do INSS.
As entidades e sindicatos firmam convênios com as
instituições financeiras com as condições básicas para as
operações de crédito consignado. O funcionário (pessoa
física) poderá realizar operações consignadas com as
instituições financeiras consignatárias que tenham firmado
convênio com a empresa em que trabalha. O processo para
realizar operações é o mesmo para funcionários públicos
municipais e estaduais, que devem procurar instituições
financeiras conveniadas ao estado e ao município. Para
beneficiários do INSS, qualquer instituição financeira que
disponibilize o produto.
O crédito consignado é mais seguro para quem está
emprestando, pois a cobrança é praticamente automática e a

responsabilidade é da empresa empregadora. Isso possibilita
o empréstimo até para pessoas que possuem restrições no
CPF SPC ou Serasa). Esses fatores contribuem para que a
consignação tenha taxas de juros mais baixas que o cheque
especial.
O sicoob crediriodoce além de oferecer as melhores taxas
do mercado, agora vai premiar aposentados, funcionários
estaduais* e municipais** que adquirirem um empréstimo
consignado, sem nem mesmo receber o seu pagamento e/
ou benefício na cooperativa, precisando apenas ter margem
disponível para o valor solicitado, todo processo é feito sem
consulta a spc e serasa.
*funcionários estaduais apenas dos órgãos: seplag
– secretaria de planejamento e gestão, ipsemg, corpo de
bombeiros e policia militar.
**funcionários municipais apenas de prefeituras
conveniadas à crediriodoce.

360º
Servido Público pode transferir
“Representatividade e Participação”
seu salário para as cooperativas de
Em 2008 o Banco Central do Brasil desenvolveu o Projeto
Estratégico denominado “Governança Cooperativa: diretrizes e
crédito sem custos
mecanismos para o fortalecimento da governança em cooperativas

Agora os servidores públicos poderão usufruir dos benefícios
das cooperativas de crédito com mais facilidade. A partir do
mês de janeiro de 2012, o funcionário público poderá escolher a
funcionário cuja remuneração depositada em conta salário for

pode solicitar a transferência do dinheiro para uma cooperativa de
crédito e aproveitar as vantagens oferecidas pelas cooperativas.
O procedimento é realizado de maneira automática e sem custos,
mas é necessário que o funcionário se torne associado e solicite ao
banco a transferência do pagamento para a cooperativa.
Considerando que este procedimento deve ser como oportunidade de ampliação do leque de atendimento das cooperativas
de crédito, um novo público será alcançado. Uma atenção especial
deve ser dada a este público, torná-lo associado e oferecer soluções
consequentemente, desenvolvimento da comunidade local.

Ganhadores Campanha de
Capitalização Fidelidade
Premiada 2011
Foram sorteadas 17 Tvs no dia 20/12/2011 e 01
motocicleta Honda NXR Bros ES no dia 20/01/2012.

Agência / Ganhador

• Célia Ramos da Silva Baia

• Marineth A. Soares - (Moto)

• Jorge Vilas Novas Vieira

(Governador Valadares)

• Sociedade Coelho Ltda - (TV)
(Governador Valadares)

• Daniel de Souza Gonçalves
(São Felix)

• Jose Ramos Filho
(Frei Inocêncio)

• Flávio da Silva Campos
(Itabirinha)

• Ezequiel Gomes Diniz
(Jampruca)

• Laura Simão de Ataide
(Pescador)

• Fernanda Silva Ramos Quirino
(Marilac)

• José Ferreira Souto
(Nova Belém)

(Mantena)

(Fernandes Tourinho)

• Welison Dias de Andrade
• Geraldo Avelino Sobrinho
(Divinolândia de Minas)

• Romilda Soares de Oliveira
(Sardoá)

• Alice Trindade de Oliveira
(Divino das Laranjeiras)

• Amelicarmem Reis Brum
(Capitão Andrade)

• Silvia Maria M. Lucio Menezes
(Virginópolis)

• Gleison Pereira Mendonça
(Vargem Grande)

Parabéns aos ganhadores!

de crédito no Brasil”. O objetivo principal do projeto é disseminar
e incentivar as boas práticas nas cooperativas de crédito, tendo
como alicerce os princípios e valores cooperativistas, bem como
os princípios da boa governança. Ao longo de 2012 estaremos
demonstrando como o SICOOB Crediriodoce tem se empenhado
para fazer dessas boas práticas uma realidade em seu dia a dia.
A transparência e o cuidado na condução das Assembleias
Gerais, a adoção do Sistema de Delegação e a realização de
reuniões Pré-Assembleares, são algumas das ações que a
Crediriodoce tem realizado, com vistas a ampliar a participação
de seus associados. Devemos destacar também os diversos cursos
e eventos que a cooperativa apóia nas localidades onde atua,
visando a formação de seus associados. Outra questão relevante
é o cuidado em manter um Conselho de Administração que
represente a diversidade de seu quadro social.
A participação é um dos pilares do Cooperativismo, sobretudo
por que representa a consolidação dos valores cooperativistas,
mas Participar exige informação, conhecimento e capacidade
de decidir. Nesse sentido, é fundamental que os associados
participem das reuniões que a Cooperativa realiza em sua cidade,

desenvolvidos e dar sugestões.
Ainda no 1º semestre deste ano, a Crediriodoce terá eleição para
o novo quadro de Delegados, seguramente essa é uma grande
oportunidade para que você participe e contribua de forma efetiva
para o crescimento de nossa Cooperativa.
“Na medida em que decidimos nos associar a uma cooperativa,
é nossa responsabilidade dar nossa parcela de contribuição para o
seu sucesso”.

Apoio aos atingidos
pela enchente 2012
No mês de janeiro de 2012, Governador Valadares e algumas
cidades da região foram prejudicadas pelas chuvas. O nível dos
rios subiram e ultrapassaram as margens, inundando as casas da
população ribeirinha. Muitas famílias foram atingidas e perderam
tudo, ou quase tudo. Através de iniciativa proposta pela FIEMG, o
Sicoob Crediriodoce junto a outras entidades formou um mutirão
para arrecadar alimentos, roupas, fraldas descartáveis, água
potável, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas de cama
e de uso pessoal. A população e os associados da cooperativa
se comoveram e conseguimos arrecadar toneladas de roupas,
alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal e colchões para
os desabrigados. “É nessa hora que a gente mostra o que é ser
cooperativista”.

Agências: Governador Valadares • Capitão Andrade • Divino das Laranjeiras
Divinolândia de Minas • Fernandes Tourinho • Frei Inocêncio • Itabirinha
Sardoá • São Félix de Minas • Vargem Grande • Virginópolis.

Procure uma de nossas agências e descubra porque o Sicoob
Crediriodoce é a melhor opção para você e sua empresa.

