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Recompra
Cooperados podem contar com 
taxas mais atrativas na Cecref  para 
renegociação das suas dívidas
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EXPEDIENTE

Sólida parceria da Cecref com o quadro 
social nos inspira a superar os desafios 
e ir em busca de novas conquistas

Em 2016, a Cecref  celebra seus 40 anos de fundação. Uma 
história marcada por superações e conquistas de uma instituição 
que sempre manteve o firme compromisso de proporcionar 
assistência financeira aos associados por meio da ajuda mútua, 
da economia sistêmica e do uso adequado do crédito.

Somos uma Cooperativa forte, sólida e parceira do cooperado.  
É essa força coletiva que garante o aprimoramento constante da 
gestão e a superação de desafios, com otimismo e atitude para 
chegarmos cada vez mais longe. 

Na última Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada no mês de abril, a Cecref  demonstrou aos 
cooperados que a solidez dos seus pilares suporta as adversidades do mercado, garantindo 
ao quadro social a preservação do seu patrimônio e da confiança na instituição. Mesmo não 
apresentando um resultado positivo, sem rateio de sobras, a Cooperativa pôde contar com o 
suporte do seu Fundo de Reserva, equacionando as contas e evitando o repasse de qualquer tipo 
de despesa para os cooperados.

O resultado de 2015 é reflexo dos impactos causados pela crise ecônomica na vida dos associados 
– o que comprometeu a capacidade de pagamento de muitas famílias. Saliento o empenho de toda 
a diretoria para vencer esses obstáculos, recuperando o recebimento dos cooperados em atraso, 
inclusive por meio de cobranças judiciais, para que aconteça, no menor tempo possível, a reversão 
de tais recursos.

Há 27 anos, faço parte desta diretoria, estando à frente da instituição, como diretor-presidente, 
há 19. Essas duas décadas me trouxeram muitas experiências e uma visão profunda da Cecref. 
Por isso, entendo que essa é uma situação fortemente influenciada pela crise econômica e o 
consequente aumento do risco nas operações de crédito, o que é inerente ao nosso negócio.

Neste momento, reitero uma característica essencial do nosso negócio: a mutualidade.  
Por sermos um empreendimento coletivo, a responsabilidade de cada cooperado é fundamental 
para entregarmos resultados positivos e continuar oferecendo taxas mais acessíveis a todo o 
quadro social.

No nosso aniversário de 40 anos, por tudo o que construímos, podemos e temos motivos para 
celebrar. Conforme previsto no orçamento realizado pela Cecref, com recursos previamente 
provisionados e aprovados em assembleias anteriores, durante todo este ano, serão realizadas 
diferentes ações para presentear o cooperado. 

Outra boa notícia é o aumento da carteira de crédito da Cooperativa. Somente nos três primeiros 
meses de 2016, houve um incremento de 10%, comprovando que a Cecref  permanece caminhando 
ao lado do seu público, oferencendo-lhe todo o suporte financeiro de que necessita.

Esperamos que, juntos, possamos encontrar sempre o melhor caminho para construírmos nossas 
grandes conquistas!

Saudações cooperativistas!

José Geraldo de Assis

Presidente
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Evento

Cecref realiza Assembleia Geral Ordinária de 2016

No dia 25 de abril, os cooperados da Cecref  reuniram-se na sede do 
Sistema Ocemg, em Belo Horizonte, para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) de 2016.

Na oportunidade, a Cooperativa apresentou as contas do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2015. Por não ter apresentado 
um resultado positivo, durante a AGO esclareceu-se também que este 
ano não haverá distribuição de sobras para os cooperados.

Conforme explicou o presidente da Cecref, José Geraldo de Assis,  
as contas já foram equalizadas com os recursos do Fundo de Reserva 
da Cooperativa e, em função da sua capacidade de pagamento, não 
haverá nenhum tipo de ônus a ser repassado para o quadro social. 
“Esse Fundo é uma reserva legal da Cooperativa, formada por um 
percentual proveniente dos resultados anuais anteriores 
e que pode ser destinado unicamente para esse tipo de 
demanda, garantindo a liquidez e a estabilidade da Cecref  
e a tranquilidade do associado”, destaca.

O presidente informou ainda que o Fundo de Reserva 
permanece com saldo positivo e que o resultado é 
proveniente de casos de inadimplência. “Os cooperados 
têm uma responsabilidade muito grande com a 

Cooperativa. A atitude de cada um reflete no balanço final de toda a 
instituição”, frisou José Geraldo.

A Cecref  já está trabalhando para reverter esses números e a 
expectativa é de que, ao final do primeiro semestre, a Cooperativa 
apresente crescimento expressivo.

A Assembleia ainda deliberou sobre a devolução de Capital Social aos 
cooperados desligados até o dia 31 de dezembro de 2015. Ficou 
decidido que os valores referentes ao capital serão devolvidos a 
partir do dia 20 de maio, em três prestações.

A Cooperativa está à disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos aos cooperados.

Recompra de dívidas com excelente taxa:
conte com a Cecref para equilibrar as suas finanças

Crédito

Em momentos de instabilidade econômica, a Cecref  reforça o seu  
apoio e o suporte financeiro ao cooperado.

Para auxiliar o associado que possui parcelas em atraso ou que 
tenha interesse em um novo valor de empréstimo, a Cooperativa 
disponibiliza a recompra de dívidas em outras instituições financeiras.

Assim, o cooperado centraliza seus débitos na Cecref  com taxas 
muito atrativas, podendo ainda ser parcelados em até 96 vezes.

Pelas excelentes condições que apresenta, o produto tem beneficiado 
tanto o quadro social quanto a Cooperativa: nossa carteira de crédito 
cresceu 10% somente nos três primeiros meses de 2016. Este é um 
dado importante, pois reflete a solidez da Cecref  e a sua capacidade 
de superar desafios. Para os cooperados, a recompra representa a 
oportunidade de quitar dívidas com juros mais baixos e pagamento 
facilitado. 

Faça uma simulação junto à Cecref  e comprove o quanto a economia 
pode ser significativa.

O cooperado que tiver interesse em contratar a recompra deverá 
procurar a Cooperativa portando o último contracheque.

Procure a Cecref  para mais informações e aproveite!
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Promoção

Muitos presentes 
para os cooperados
nos 40 anos 
da Cecref

Show de

de Aniversário

Para comemorar o aniversário de 40 anos da Cecref, preparamos 
presentes muito especiais para os cooperados. 

Todos os que estiverem em dia com a Cooperativa estarão participando, 
automaticamente, de dois sorteios mensais, que acontecerão entre junho 
e dezembro de 2016. Os sorteios ocorrerão na última quarta-feira e no 
último sábado de cada mês, pelo 1o prêmio da Loteria Federal.

São muitos prêmios: 3 bicicletas, 2 notebooks, 2 smartphones, 3 tablets, 
2 TVs, 1 moto e 1 viagem. 

No final da promoção, a Cooperativa ainda oferecerá um prêmio surpresa.

Os números da sorte de cada associado serão os cinco primeiros dígitos 
da sua conta corrente na Cecref, incluindo o dígito verificador.

Veja o regulamento completo da promoção no site www.cecref.coop.br.

CONFIRA AS DATAS DOS SORTEIOS:

25 e 29 de junho de 2016

27 e 30 de julho de 2016

27 e 31 de agosto de 2016

24 e 28 de setembro de 2016

26 e 29 de outubro de 2016

26 e 30 de novembro de 2016

28 e 31 de dezembro de 2016

Atualização de cadastro

Mantenha seus dados atualizados na Cooperativa 
para sua própria segurança e benefício

Para garantir que as suas correspondências e as informações relevantes sobre sua relação 
com a Cooperativa sempre cheguem com segurança até você, é importante que mantenha 
seus dados sempre em dia na Cecref.

Além de ser uma exigência do Banco Central do Brasil, a atualização cadastral ainda garante 
mais agilidade no processo de concessão de crédito e na contratação de demais serviços 
da Cecref.

Lembre-se também que, para ser comunicado sobre os resultados das campanhas, caso você 
seja um contemplado, a atualização do seu número de telefone também será muito importante.

Procure a Cecref  e atualize os seus dados o mais breve possível!
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Campanha sorteia tablets entre os cooperados que 
concentram sua movimentação financeira na Cecref

Desde o dia 1o de março, a Cecref  retornou 
com a Campanha Fidelidade Premiada, 
sorteando tablets entre os cooperados que 
operam com a Cooperativa.

Para participar é muito fácil: basta efetuar 
o pagamento de contas, boletos ou tributos 
na Cecref.

Para cada pagamento efetivado, o coope-
rado recebe, no caixa da Cooperativa, um 
cupom de participação.

A Campanha estará vigente até o dia 30 
de novembro de 2016, com a realização 
de mais cinco sorteios. Ao todo, os 
cooperados serão contemplados com 15 
tablets.

O primeiro sorteio aconteceu no dia 31 de 
março e as ganhadoras foram as cooperadas 
Maria da Conceição Soares Lopes (Hospital 
João XXIII), Cristiane Castor dos Santos e 
Joziane Cabral Pinto (Juiz de Fora).

Já no dia 31 de maio, o segundo sorteio 
contemplou os cooperados Aluisio Alvim 
Cancela (Hospital Galba Velloso), e Sueli 
Aparecida Jacintho dos Reis e Luis Rogério 
Ventura Martins (Juiz de Fora).

O regulamento da campanha pode ser 
acessado no site da Cooperativa, pelo 
endereço www.cecref.coop.br.

Concentre seus pagamentos na Cecref  e 
boa sorte!

Fidelidade

Maria da Conceição Soares Lopes Cristiane Castor dos Santos Joziane Cabral Pinto
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Investimentos

Aplique seu dinheiro na Cecref 
e garanta ótimos rendimentos, 
com total segurança

Na Cecref  você pode contar com os melhores rendimentos nas suas aplicações 
financeiras, com a mesma segurança oferecida pelos bancos comerciais. 

O RDC (Recibo de Depósito Cooperativo) é a aplicação que a Cecref  escolheu 
para você. Com rendimento baseado no valor do CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), trata-se de uma aplicação assegurada pelo Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito e que sempre tem um rendimento maior que o da 
caderneta de poupança. 

Aplique na Cecref  e faça seu dinheiro crescer com total segurança e praticidade! 

Confira as taxas nos Postos de Atendimento ou na sede da Cecref.


