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EXPEDIENTE

Cecref encerra 2016 com superação e 
novas soluções para os cooperados 

A Cecref  encerra o exercício de 2016 com a sensação de dever cumprido 
e de superação dos desafios apresentados ao longo do caminho.

No ano em que celebramos os 40 anos de história da Cooperativa, 
trabalhamos incansavelmente para entregar o melhor resultado 
para o associado, mantendo a atratividade das taxas, o atendimento 
diferenciado e indo em busca de novas soluções para o quadro social, 
com a qualidade e a segurança de sempre.

Com o olhar voltado para as conquistas de médio e longo prazo, já temos nosso planejamento 
estratégico alinhado para 2017, com o principal objetivo de incrementar o número de associados 
para chegarmos ao fim do ano compartilhando os atrativos da Cecref  com 10 mil cooperados.

Para isso, devemos investir, já no início do ano, na divulgação dos diferenciais da Cooperativa, 
da sua missão e dos benefícios que oferece, fazendo contato com os novos servidores das 
fundações e com quem ainda não é associado. Também vamos ouvir nossos cooperados, buscando 
em suas sugestões novas formas de aprimorar a prestação de serviços da Cecref.

Paralelamente, desde meados de 2016, estamos incrementando nosso portfólio de soluções 
financeiras. Agora, além do crédito e das opções de investimento, a Cecref  já oferece cartões de 
crédito e débito, seguros, a maquininha de cartões do Sicoob – a Sipag, cuidando de todas as 
demandas do cooperado, para que ele concentre seus negócios na Cooperativa onde ele é o dono!

Aproveito para, em nome dos diretores, conselheiros e empregados da Cecref, desejar aos nossos 
associados e seus familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero e de muitas conquistas!

Saudações cooperativistas!        José Geraldo de Assis – Presidente
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Cecref participa de homenagens a 
cooperativas de Belo Horizonte

Aniversários

Em 2016, as cooperativas Sicoob Crediserv e Sicoob Nossacoop completaram 20 anos de 

fundação. Os diretores da Cecref, reconhecendo a contribuição dessas instituições coirmãs 

para o desenvolvimento do cooperativismo, participaram 

dos eventos de homenagem, realizados em novembro.

Desejamos que continuem prestando um atendimento 

de qualidade aos seus cooperados e contribuindo para 

o fortalecimento de todas as cooperativas de crédito 

mineiras.

Atenção: A diretoria da Cecref está em negociação com a Unimed para 
o reajuste contratual, que deverá incidir na Folha de janeiro de 2017.

Convênio
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Promoções

Cecref realiza novos sorteios e a entrega de prêmios das 
Campanhas para os cooperados contemplados

A Cecref  continua premiando os cooperados 
que confiam na instituição e concentram 
suas operações na Cooperativa. 

No dia 30 de setembro, a campanha 
“Fidelidade Premiada” contemplou com 
tablets os cooperados Tânia Terezinha 
Abreu (Hemominas), Pabla Seixes Alves 
Abade (Juiz de Fora) e Tânia Regina dos 

Reis (HJXXIII). Já no dia 30 de novembro, 
no último sorteio do ano, os sortudos 
foram Maria Antônia Gomes (HEM), Roberta 
Moreira Oselieri (Ad. Central), e Shirley Silva 
Souza (Funed). 

A campanha “Show de Prêmios de 
Aniversário”, em comemoração aos 40 anos 
da Cecref, sorteou uma bicicleta, sendo 

contemplada a cooperada Silvania Carvalho 
(CHPB), no dia 25 de junho, e um notebook 
para o associado Alfredo Cardoso André, 
no dia 30 de novembro.

Mais cooperados serão contemplados 
até o fim de dezembro. Boa sorte! 
Os regulamentos das campanhas estão 
disponíveis no site www.cecref.coop.br.

Cecref comemora 40 anos com Festival de Primavera

Em homenagem aos 40 anos da Cecref, 

a Cooperativa realizou seu tradicional 

Festival de Primavera.

O evento aconteceu no Clube Abanerj, 

em Santa Luzia, no dia 29 de outubro, e 

reuniu 1.245 convidados, entre cooperados 

e acompanhantes. A festa teve muita música, 

piscina e brinquedos para as crianças.

Em uma tarde de diversão e alegria, 

os associados ainda participaram do 

sorteio de sacolas de viagem, bolsas 

térmicas e uma bicicleta, que contemplou 

a cooperada Ana Paula Rodrigues de 

Castro, de Juiz de Fora.

Para retirar os convites, os participantes 

deveriam contribuir com a doação de 

alimentos não perecíveis.

Foram arrecadados quase 400 kg de 

alimento, além de 137 litros de leite e 

material de limpeza. Os donativos foram 

encaminhados para a Fraternidade Espírita 

O Consolador e a Associação Humanitária 

Compaixão, em Belo Horizonte, e para 

a Associação Feminina de Prevenção e 

Combate ao Câncer, em Juiz de Fora.

Evento

Tânia Terezinha Roberta Moreira Shirley Souza Alfredo Cardoso Silvania Carvalho
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De acordo com a Resolução 3.402/06 

do Conselho Monetário Nacional, 

o trabalhador tem direito de escolher 

onde movimentar seus vencimentos. 

Por isso, o cooperado pode optar pela 

Portabilidade Salarial e movimentar suas 

finanças integralmente na Cecref.

É importante lembrar que os cooperados 

podem contar com as facilidades 

tecnológicas oferecidas pela Cecref, 

como o acesso à conta da Cooperativa 

pela internet ou pelo aplicativo do Sicoob 

no celular, para fazer movimentações 

financeiras, agendamentos e pagamento 

de contas, não sendo necessário ir até a 

Cooperativa ou utilizar os ATMs. 

Solicitar a portabilidade é muito simples: 

preencha o Termo de Transferência 

(disponível no site www.cecref.coop.br), e 

o apresente na instituição financeira onde 

acontece o recebimento. O procedimento 

deve ser realizado em até 5 dias úteis.

Faça as contas: quanto você paga no 

outro banco e quanto você paga na 

sua Cooperativa? 

Venha para a Cecref  e aproveite todos os 

nossos benefícios!

Oportunidade

Faça sua Portabilidade Salarial para a Cecref e garanta 
benefícios exclusivos da sua Cooperativa de Crédito

Com a portabilidade, na Cecref você tem:
• Limite pré-aprovado de até 40% do valor depositado na primeira chamada;

• Antecipação do 13o e do Imposto de Renda com menor taxa de juros;

• Financiamento de Automóveis com taxa diferenciada;

• Empréstimo com desconto em folha também com taxa diferenciada.

Cecref parcela empréstimo de antecipação do 13o

Apoio

Preocupada com o anúncio do governo em 

parcelar o 13o salário dos servidores, a 

Cecref  criou uma nova linha de crédito para 

repactuar os empréstimos de antecipação 

do 13o salário dos associados. 

Sobre o recebimento da primeira parcela 

do 13o salário, que ocorrerá no dia 22/12, 

a Cecref  irá repactuar o saldo devedor. 

E, caso seja de interesse do cooperado, ele 

poderá incluir um valor a mais sobre o saldo 

remanescente para despesas natalinas. 

A quitação dessa repactuação será feita no 

recebimento 

da segunda 

parcela do 

13o, que está prevista para 24/01/17.

Procure o atendimento da Cecref  para 

mais informações.

Cecref migra novos módulos operacionais 
para o Sisbr – o sistema padrão do Sicoob

Tecnologia

No dia 3 de novembro, representantes 

da Cecref, juntamente com a equipe de 

funcionários de Tecnologia da Informação do 

Sicoob Central Cecremge, coordenada pela 

gerente Valéria Lilia de Matos, estiveram 

envolvidos na migração da Plataforma de 

Crédito, Central de Risco, e Convênios para 

a plataforma Sisbr – o sistema operacional 

padrão do Sicoob, que interliga as 

cooperativas da rede em todo o país.

A utilização de novos módulos coloca a Cecref  

no mesmo patamar de grandes bancos 

em relação à tecnologia. “A plataforma do 

Sicoob é equivalente aos sistemas utilizados 

pelas maiores instituições financeiras. Isso 

profissionaliza cada vez mais nosso trabalho 

e beneficia os cooperados com a oferta de 

mais serviços”, destaca o presidente da 

Cecref, José Geraldo de Assis.

Até o momento, a Cooperativa utilizava 

parte do Sisbr e operava as transações 

de empréstimo e convênios em um sistema 

terceirizado. A mudança vai proporcionar 

uma economia inicial de R$ 8 mil. 

“Além disso, haverá mais eficiência 

operacional e contábil e automatização dos 

serviços. Uma operação que levava até dois 

dias para ser feita, será concluída em meia 

hora”, explica a gerente da Central, Valéria.

Além da melhoria no desempenho e 

da redução de custo, o Sisbr também 

possibilitará a oferta de novos produtos, 

beneficiando ainda mais o cooperado.

Com a portabilidade, na Cecref você tem:
• Limite pré-aprovado de até 40% do valor depositado na primeira chamada;

 e do Imposto de Renda com menor taxa de juros;

• Financiamento de Automóveis com taxa diferenciada;

• Empréstimo com desconto em folha também com taxa diferenciada.
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Produtos

Traga seu financiamento para a Cecref com a Portabilidade 
de Crédito. É simples, rápido e super econômico!

Solução

Após a migração para o Sisbr, a Cecref  

integrou uma nova solução ao seu portfólio: 

a Portabilidade de Crédito. 

Isso permite ao cooperado a transferência 

de operações de empréstimo pessoal, 

consignado e financiamento de veículos feitas 

em outras instituições para a Cooperativa.

Com a nova solução, o cooperado pode 

tratar todo o processo diretamente na 

Cecref, com melhores condições e sem 

a burocracia de ter que buscar junto às 

instituições financeiras seu saldo devedor.

Para solicitar a Portabilidade de Crédito, 

o cooperado deverá apresentar à 

Cooperativa o último contracheque, nome 

da instituição financeira e o número do 

contrato. A partir daí, a própria Cecref  

faz a negociação com o banco, que deve 

retornar em até 5 dias, transferindo a 

operação para a Cooperativa.

Procure a Cecref  e faça uma simulação. 

A sua Cooperativa de Crédito está pronta 

para lhe ajudar a organizar a sua vida 

financeira!
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Balancete Patrimonial em 31 de outubro de 2016 e 30 de setembro de 2016

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação Hospitalar e Empregados dos 
Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Zona da Mata Ltda. – CECREF

Em milhares de Reais

Em milhares de Reais

PASSIVO 31/10/2016 30/06/2015
Circulante  23.783.051,35  23.718.441,53 

Depósitos  16.783.758,15  16.901.674,12 
Depósitos à Vista  1.949.708,16  2.221.431,37 
Depósitos a Prazo  14.834.049,99  14.680.242,75 
Outros Depósitos  -    -   

Relações Interdependências  -    -   
Recursos em Trans. Terceiros  -    -   

Obrigações por Empréstimos  4.329.466,28  3.898.020,90 
Empréstimos País - Outras Inst.  4.329.466,28  3.898.020,90 

Outras Obrigações  2.669.826,92  2.918.746,51 
Cobrança e Arrec. Trib. Assemelhados  9.679,92  10.717,16 
Sociais e Estatutárias  870.627,84  907.575,98 
Fiscais e Previdenciárias  155.121,06  96.152,24 
Relações Inter�nanceiras  -    -   
Diversas  1.634.398,10  1.904.301,13 

Rendas Antecipadas  -    -   
Rendas Antecipadas  -   

Patrimônio Líquido  18.529.889,33  18.415.887,59 
Capital de Domiciliados no País  18.205.303,24  18.091.332,61 
Capital a Realizar  (50,00)  (81,11)
Reserva de Lucros  570.902,32  570.902,32 
Sobras ou Perdas Acumuladas  (246.266,23)  (246.266,23)

Contas de Resultado  223.783,51  139.965,82 
Receitas Operacionais  3.238.204,30  2.427.070,93 
(-) Despesas Operacionais  (3.014.420,79)  (2.283.468,16)
Receitas não Operacionais  -    -   
(-) Despesas não Operacionais  -    -   
(-) Apuração de Resultado  -    (3.636,95)

TOTAL DO PASSIVO  42.536.724,19  42.274.294,94

 ATIVO 31/10/2016 30/09/2016
Circulante  38.295.859,00  38.028.422,18 

Disponibilidades  566.880,14  395.174,58 
Caixa  280.237,96  192.130,54 
Numerário em Trânsito  90.000,02  -   

Depósitos Bancários  196.642,16  203.044,04 
Depósitos Bancários  196.642,16  203.044,04 

Relações Inter�nanceiras  3.596.799,84  3.449.049,61 
Depósitos na Cecremge  3.596.799,84  3.449.049,61 
Numerário em Trânsito  -    -   

Operações de Crédito  32.533.893,48  32.516.697,95 
Adiantamento a Depositante  8.996,89  11.755,20 
Cheque Especial  294.987,10  284.385,94 
Empréstimos NP  31.432.528,64  31.591.545,72 
Desconto de Cheques  51.333,86  40.417,70 
Desconto de Duplicatas  -    6.892,47 
Financiamentos   1.228.268,40  1.203.462,62 
(-) Provisões Operacionais  (482.221,41)  (621.761,70)

Outros Créditos  1.581.094,69  1.645.118,85 
Avais e Fianças Honrados  5.192,46  3.679,86 
Rendas a Receber  96.704,22  105.930,90 
Diversos  1.480.839,85  1.536.905,17 
(-) Provisão Outros Créditos  (1.641,84)  (1.397,08)

Outros Valores e Bens  17.190,85  22.381,19 
Bens Não de Uso Próprio  -    -   
Despesas Antecipadas  17.190,85  22.381,19 

Permanente  4.240.865,19  4.245.872,76 
Investimentos  4.003.642,46  4.003.642,46 

Partic. Coligadas e Contro. País  4.003.642,46  4.003.642,46 
Imobilizado de Uso  171.105,60  173.942,79 

Outras Imobilizações De Uso  1.153.375,50  1.151.392,52 
(-) Depreciação Acumulada  (982.269,90)  (977.449,73)

Diferido  -    -   
Gastos de Org. e Expansão  81.976,14  81.976,14 
(-) Amortização Acumulada  (81.976,14)  (81.976,14)

Intangível  66.117,13  68.287,51 
Direito De Uso  249.351,20  249.351,20 
(-) Direito De Uso  (183.234,07)  (181.063,69)

TOTAL DO ATIVO  42.536.724,19  42.274.294,94 

José Geraldo de Assis
Diretor Presidente

Eugênio de Souza Costa
Diretor Financeiro

Eduardo Aguilar Pereira
Contador – CRC/MG Nº: 58.622

Cecrefatos - jornal 104 - edição Cristiane.indd   6 21/12/2016   16:01:51


