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Produtos
Cooperativa oferece excelentes 
opções para quem precisa de 
crédito e também para poupadores

Pág. 3 

Equipe
Cecref  investe na aproximação 
com os servidores nas unidades 
hospitalares

CECREF PROMOVE CAMPANHAS 
EM BENEFÍCIO DOS COOPERADOS
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EXPEDIENTE

Cecref encerra 2016 com superação e 
novas soluções para os cooperados 

Há 41 anos, a Cecref  está ao lado dos seus cooperados, oferecendo 
suporte financeiro com as melhores taxas e condições.

Com a certeza de que nosso modelo de negócio é justo e responsável, 
temos superado desafios e obstáculos, mantendo a solidez da 
Cooperativa.

Em 2016, comprovamos nossa força e nos recuperamos do resultado 
do exercício anterior. Isso sem promover aumento de taxas de juros dos 
empréstimos, de tarifas ou acionar recursos dos nossos associados. Essa é a prova da segurança 
e solidez alcançada pela Cecref  ao longo da sua trajetória. 

Os casos de inadimplência de cooperados, em virtude do cenário de crise econômica que 
comprometeu muitas famílias e instituições, refletiram diretamente no resultado de 2015. 
Comprometida a gerir com eficiência os recursos do quadro social, a Cecref  tem trabalhado 
criteriosamente em cada caso e os recursos vêm sendo recuperados gradualmente. 

Agora, com o objetivo de alcançarmos mais conquistas e oferecer sempre os melhores produtos 
financeiros, estamos incrementando nosso portfólio de serviços, disponibilizando soluções 
completas para as demandas do cooperado.

Para continuar fortalecendo nosso negócio, é necessário congregar novos associados ao quadro 
social. Baseada nessa proposta, a Cooperativa formou uma equipe de estagiários que está 
divulgando as vantagens e diferenciais da instituição.

Entendemos que a nossa missão é proporcionar assistência financeira ao nosso cooperado, com 
o uso adequado do crédito, visando a melhoria da qualidade de vida. Por isso, continuaremos 
oferecendo taxas adequadas com atendimento diferenciado.

Juntos, diretoria, funcionários e cooperados vamos permanecer construindo os melhores caminhos 
para que a Cecref  continue impulsionando o cooperativismo de crédito em Minas Gerais.

Saudações cooperativistas!  

José Geraldo de Assis 

Presidente

Editorial Boletim Informativo Cecrefatos
Publicação da CECREF – Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados dos 
Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, 
Região Metropolitana e Zona da Mata Ltda.

Rua Ceará, 195 – Sala 901 / 9o andar 
Santa Efigênia – BH/MG 
Tel.: (31) 3241-4597
E-mail: cecref@cecref.coop.br 
Site: www.cecref.coop.br 

Conselho de Administração:
Diretor-Presidente:
José Geraldo de Assis
Diretor Financeiro:
Eugênio de Souza Costa
Diretora Administrativa:
Rosângela Moreira Cosenza
Diretor de Crédito:
Rubens de Paulo Ribeiro
Diretora Comercial:
Marilene Rancanti R. Povoas

Conselheiros:
Antônio Feliciano da Silva
Aylton Costa Perchê
Eliane de Fátima Fernandes Lima
Fabrício Sampaio Dias
Márcia Ferreira de Melo
Masblel Fernandes da Silva 
Nelly Pereira de Souza

Conselho Fiscal:
Cláudio Pedrosa Assumpção
Heloisa Helena Santos Biagini
Jordan José Monteiro 
Rodolfo Gomes Caetano
Salmira Elma Martins
Wagner da Silva Alves

PA 1 - Hospital Galba Velloso
Rua Conde Pereira Carneiro, 364 – Gameleira 
BH/MG – Tel.: (31) 3332-0396
E-mail: pachgv@cecref.coop.br 

PA 2 - Hospital João XXIII
Av. Alfredo Balena, 400 – Santa Efigênia
BH/MG – Tel.: (31) 3274-3934
E-mail: pachps@cecref.coop.br

PA 3 - FHEMIG Administração Central
Alameda Álvaro Celso, 100 – Santa Efigênia – 
BH/MG – Tel.: (31) 3213-4633 
E-mail: pacadccentral@cecref.coop.br

PA 4 – Centro
Rua Espírito Santo, 1.054 – Centro
Juiz de Fora/MG – Tel.: (32) 3218-7100 
E-mail: paccentro@cecref.coop.br 

PA 5 – Santa Casa
Av. Barão do Rio Branco, 3.353 – Passos 
Juiz de Fora/MG – Tel.: (32) 3229-2340
E-mail: pacsantacasa@cecref.coop.br

Redação e editoração: 
A2 Comunicação & Marketing Ltda.
(31) 3243-8660 – www.a2bh.com.br
Jornalista Responsável: 
Cristiane Prado – Mtb 06.389 JP/MG
Colaboração: 
Marinha Luiza – Mtb 18.448 JP/MG
Tiragem:  5.000 exemplares
Impressão:  Gráfica Formato

Vem aí o Dia C 2017
No dia 1o de julho será realizado o Dia de Cooperar (Dia C) 2017. Ciente do seu papel 

de agente de desenvolvimento social e pautada pelo princípio cooperativista de interesse 

pela comunidade, a Cecref  participará mais uma vez da iniciativa.

A Cooperativa está definindo qual será a ação deste ano e, em breve, irá divulgar como 

os cooperados poderão ajudar.

Agende-se e participe com a gente!

Solidariedade
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Promoções

Cooperados são contemplados com muitos prêmios 
nas campanhas e sorteios realizados pela Cecref

A razão de existir da Cecref  é o seu quadro 
social, por isso, está sempre promovendo 
ações que beneficiem diretamente os 
cooperados.

Além de praticar juros mais baixos e 
oferecer soluções adequadas, pautadas na 
educação financeira, a Cooperativa realiza 

frequentemente promoções e sorteios de 
prêmios para os associados.

Em 2016, a Cecref  completou 40 anos 
de fundação e comemorou a data com  
a campanha Show de Prêmios, sorteando 
itens eletrônicos, pacote de viagem e  
uma moto.

Também foram sorteados 15 tablets, na 
Fidelidade Premiada, e uma TV 43” na 
Indicação Premiada.

Na Páscoa de 2017, a Cooperativa 
presenteou os cooperados com uma TV 
43”, deixando a data ainda mais festiva.

Confira, a seguir, os últimos contemplados:

Estagiários auxiliam na divulgação da Cecref 

Desde o mês de março, uma equipe de três 

estagiários está realizando a divulgação 

da Cecref  nas unidades hospitalares de 

Belo Horizonte. O objetivo é aproximar a 

Cooperativa dos servidores da rede de 

saúde e prospectar novos associados.

Além de serem atuantes nos locais onde o 

público da Cecref  está mais presente, os 

estagiários também têm contribuído com o 

suporte aos materiais de comunicação da 

Cooperativa. 

“Acreditamos que, dessa forma, teremos 

mais oportunidade de apresentar as 

vantagens do nosso negócio, trazendo 

mais cooperados para o nosso quadro 

social e, consequentemente, fortalecendo 

cada vez mais a Cecref”, destaca a diretora 

Comercial, Marilene Rancanti R. Póvoas.

Equipe

A partir da esquerda, os estagiários Júlia 
Miligrana, Patrick Abner e Sávia Humphreis 

Show de Prêmios

Sorteio 10/01/2017

Raul Guimarães 
Oliveira Silva 

(HJXXIII) – Notebook 

Sorteio 17/01/2017

Geralda Carlota Pierre 
Lanna (Ad. Central – 
Dependente) – TV

Representante (filha) da 
cooperada Cristina do 

Carmo Rios (Aposentada - 
Dependente) – Tablet 

Suellen Gomes 
de Paula  

(Juiz de Fora) 
– Smartphone

Sorteio 24/01/2017

Joyce dos Santos (Ad. 
Central) – Smartphone

Sorteio 08/02/2017

Gisele de Oliveira 
Guimarães (Hosp. São José) 

– Moto

Indicação Premiada

Maria Heloisa Magalhães 
(HGV) – TV LED 

Sorteio 22/12/2016

Páscoa Premiada
Sorteio 19/04/2017

Mônica Matos Souza 
Chartuni (CHPB) – TV LED

Viviane Oliveira do 
Nascimento (Juiz de Fora) – 
Viagem para Porto Seguro

Moisés Alves Pereira 
Filho (Juiz de Fora) – 

Tablet

Malba Aparecida 
Oliveira  
da Silva  

(Juiz de Fora) 
 – Tablet



A Cecref, como uma cooperativa de 

crédito, é pautada por princípios como 

solidariedade, democracia e equidade  

(igualdade de oportunidades). E a sua 

saúde financeira está diretamente ligada 

ao compromisso do quadro social com a 

instituição. “Nosso negócio é baseado na 

ajuda mútua. Por isso, a ação de cada um 

tem impacto em todos os associados”, 

lembra o diretor-presidente, José Geraldo 

de Assis. 

Por isso, em 2017, além de trabalhar na 

captação de novos associados por meio 

da contratação de estagiários para 

divulgação da Cooperativa e no aumento 

do Capital Social da instituição, a Cecref  

continuará monitorando criteriosamente 

a evolução dos possíveis devedores, 

inclusive em caráter judicial, quando 

necessário.

Também integram as metas apresentadas 

na AGO e aprovadas pelos associados: a 

manutenção do equilíbrio econômico e 

financeiro da Cecref, o incremento nas 

receitas, a manutenção da política de 

juros baixos e a implementação de novos 

convênios e produtos. 
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Com intenso trabalho em 2016, gestores apresentam sobras e 
Balanço Positivo da Cecref em Assembleia Geral de 2017

Resultados

No dia 19 de março, os cooperados da 

Cecref  se reuniram na sede do Sistema 

Ocemg, em Belo Horizonte, para a realização 

da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que 

acontece anualmente.

O diretor Financeiro, Eugênio de Souza 

Costa, apresentou a evolução dos números  

da Cooperativa em 2016, que comprovam o 

empenho e compromisso da gestão para a 

entrega de bons resultados ao quadro social. 

“Mesmo em uma conjuntura de desafios 

econômicos que afetaram todo o país em 

2016, conseguimos reverter o resultado de 

2015, mantendo a mesma taxa de juros dos 

empréstimos, e ainda apresentamos sobras 

do exercício”, enfatizou.

O diretor mostrou também o crescimento do 

Patrimônio Líquido da Cecref, que alcançou 

R$ 18,8 milhões, e do Capital Social, que 

teve um incremento de 5,7%, chegando a 

R$ 18,2 milhões. 

Reafirmando a confiança dos cooperados 

na Cooperativa, as aplicações somaram o 

montante de R$ 14,7 milhões. Com taxas 

a partir de 1,5%, os empréstimos também 

cresceram – quase 20% – e chegaram a 

R$ 33,5 milhões.

O resultado de 2016 foi de R$ 110.769,20. 

Desse total, o montante de R$ 48.440,05  

foi destinado ao Fundo de Assistência 

Técnica, Educacional e Social (Fates) 

e R$ 6.560,96 ao Fundo de Reserva 

Legal, atendendo às exigências definidas 

pelo Banco Central do Brasil. O valor 

de R$ 55.768,19 ficou à disposição da 

assembleia, que definiu, por unanimidade, 

destiná-lo integralmente ao Fundo de 

Reserva da Cooperativa, garantindo mais 

solidez e segurança à instituição.

Para os recursos do Fates, foi aprovada a 

proposta de utilização de R$ 30 mil para as 

festividades de 41 anos da Cooperativa, e 

o restante para a realização de cursos de 

capacitação para diretores, conselheiros 

e funcionários, além de contribuições para 

eventos nas unidades hospitalares.

O diretor-presidente da Cecref, José 

Geraldo de Assis, destacou o intenso 

trabalho de recuperação de crédito feito 

pelos gestores ao longo de 2016 e frisou 

a razão de ser da Cooperativa. “Mais do 

que apresentar sobras, nosso principal 

objetivo é oferecer soluções adequadas 

e econômicas, com taxas justas que 

beneficiem e dêem suporte e apoio 

financeiro aos nossos associados.”

Compromisso do quadro social com a Cecref é fundamental para o alcance de bons resultados
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Produtos

Poupança Sicoob já está no portfólio da Cecref

Futuro

Sempre ao lado do cooperado e buscando 

soluções que atendam todas as suas 

necessidades, a Cecref  está trazendo mais 

uma solução para seu portfólio: a Poupança 

Sicoob.

O produto é uma forma prática para o 

associado poupar dinheiro e planejar o 

futuro, ou até mesmo de garantir uma 

reserva para situações inesperadas.

A contratação da Poupança Sicoob é simples 

e sem burocracia e seus rendimentos 

na declaração de Imposto de Renda são 

isentos de tributação.

Procure a Cooperativa e abra sua conta!

Cecref oferece diferentes linhas de crédito 
para apoiar a vida financeira do cooperado

Na sua Cooperativa, além do empréstimo pessoal, você encontra 

linhas de crédito especiais, com taxas justas e excelentes condições. 

Confira a que melhor atende às suas 

necessidades:

Recompra de dívida: O cooperado 

centraliza as dívidas que possui em 

outras instituições financeiras na Cecref  

com taxas mais atrativas, parcelamento 

em até 96 vezes e a possibilidade de 

dinheiro extra.

Antecipação de IR: Quem indicou 

a Cecref  como domicílio bancário na 

declaração de Imposto de Renda pode solicitar a antecipação de até 

70% da restituição. A quitação ocorrerá quando o valor referente 

for creditado pela Receita Federal na sua 

conta corrente.

Antecipação do 13o: Com essa linha, 

disponível para quem tem Portabilidade 

Salarial na Cooperativa, o cooperado 

não precisa esperar até o fim do ano 

para colocar seus projetos em prática. 

Com condições muito competitivas, 

o pagamento é feito somente no  

recebimento do 13o salário.
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Balanço Patrimonial em 31 dezembro de 2016 e 2015

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 Reais

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em Reais

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 25.300.602,67 24.231.379,55

Depósitos (Nota 13) 16.971.090,24 15.501.410,25
Depósitos à Vista 2.234.641,74 2.237.296,32
Depósitos a Prazo 14.736.448,50 13.264.113,93

Obrigações Por Empréstimos (Nota 14) 5.844.395,76 6.554.902,25
Empréstimos no País - Outras Instituições 5.844.395,76 6.554.902,25

Outras Obrigações (Nota 15) 2.485.116,67 2.175.067,05
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 2.286,67 1.107,09
Sociais e Estatutárias 978.035,35 1.074.555,01
Fiscais e Previdenciárias 112.377,72 113.914,88
Diversas 1.392.416,93 985.490,07

 -  -
Exigível a Longo Prazo 644.742,76 618.568,75

Outras Obrigações (Nota 15) 644.742,76 618.568,75
Diversas 644.742,76 618.568,75

Patrimônio Líquido (Nota 17) 18.861.536,40 17.815.676,09
Capital Social 18.228.304,93 17.244.773,77

De Domiciliados no País 18.228.304,93 17.244.773,77
(Capital a Realizar) - (127,22)

Reserva de Lucros 577.463,28 1.808.191,72
Sobras Acumuladas 55.768,19 (1.237.289,40)

TOTAL DO PASSIVO 44.806.881,83 42.665.624,39

 ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
 Circulante 16.778.114,57 32.919.876,90

Disponibilidades 660.918,88 449.602,73
Relações Interfinanceiras (Nota 5) 4.637.237,87 9.970.874,80

Centralização Financeira - Cooperativas 4.637.237,87 9.970.874,80
Operações de Crédito (Nota 6) 9.738.981,61 20.633.482,33

Operações de Crédito 10.222.034,58 22.601.029,79
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação 
Duvidosa) (483.052,97) (1.967.547,46)

Outros Créditos (Nota 7) 1.734.166,01 1.865.917,04
Créditos por Avais e Fianças Honrados 7.649,55  2.944,21
Rendas a Receber 111.525,14 159.636,05
Diversos 1.617.967,34 1.704.220,04
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação 
Duvidosa) (2.976,02) (883,26)

Outros Valores e Bens (Nota 8) 6.810,20 -
Despesas Antecipadas 6.810,20 -

Realizável a Longo Prazo 23.414.935,57 5.794.128,95
Operações de Crédito (Nota 6) 23.350.728,49 5.733.097,19

Operações de Crédito 23.350.728,49 5.733.097,19
Outros Créditos (Nota 7) 64.207,08 61.031,76

Diversos 64.207,08 61.031,76
Permanente 4.613.831,69 3.951.618,54

Investimentos (Nota 9) 4.390.645,14 3.663.466,84
Participações em Cooperativas 4.390.645,14 3.663.466,84

Imobilizado em Uso (Nota 10) 161.410,18 200.189,17
Imóveis de Uso 247.784,08 247.784,08
Outras Imobilizações de Uso 905.591,42 887.758,44
 (Depreciações Acumuladas) (991.965,32) (935.353,35)

Intangível (Nota 11) 61.776,37 87.962,53
Ativos Intangíveis 249.351,20 249.351,20
(Amortização Acumulada) (187.574,83) (161.388,67)

Diferido (Nota 12)  - -
Gastos de Organização e Expansão 81.976,14 81.976,14
(Amortização Acumulada) (81.976,14) (81.976,14)

TOTAL DO ATIVO 44.806.881,83 42.665.624,39

Rosângela Moreira Cosenza
Diretor Administrativo

José Geraldo de Assis
Diretor Presidente

Eugênio de Souza Costa
Diretor Financeiro

Eduardo Aguilar Pereira
Contador – CRC/MG Nº: 58.622

As notas explicativas e as Demonstrações Contábeis estão disponíveis no site da Cecref: www.cecref.coop.br


