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Sicoobcard é solução prática e 
econômica para os cooperados

Páginas 04 e 05

CARTÕES

SOLUÇÕES COMPLETAS 

Páginas 08 e 09

Cooperados são contemplados
nas campanhas da Cecref 

GANHADORES

A Cecref celebra o ano de 2018 
com cada cooperado, oferecendo 

soluções em crédito e serviços 
financeiros para a realização dos  

seus sonhos e a superação  
de todos os desafios.
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Fundada em 1976, quando os funcionários da antiga 

Feap buscavam uma alternativa aos agiotas e aos 

altos juros praticados pelas instituições financeiras, 

a Cecref logo se consolidou e tornou um importante su-

porte para os servidores da área da saúde.

Aos 42 anos de atuação, a instituição vem amplian-

do o referencial de crédito justo para um modelo de  

Cooperativa Financeira completa, com portfólio de inves-

timento, poupança, cartões, previdência complementar, 

consórcio de veículos, imóveis e serviços, seguros com 

amplas modalidades e coberturas, além de convênios.

A diversidade de soluções reafirma na Cecref as ba-

ses sólidas dos valores cooperativistas, sendo guiada por 

diferenciais como o atendimento humanizado e a oferta 

de condições facilitadas em todas as transações.

Hoje, a Cooperativa atende em 6 Pontos de Atendi-

mento próprios, além de contar com o suporte da Rede 

Sicoob em todo o país. O cooperado ainda pode reali-

zar muitas operações via celular, por meio do aplicativo  

Sicoob Mobile, e do computador, pelo Sicoobnet.

CECREF amplia sua 
atuação para atender 

os cooperados com 
mais eficiência

EditoRial

Novo layout do Jornal • Sintonizado 

ao momento de atuação mais ampla da Cooperati-

va para atender da melhor forma às demandas dos  

cooperados, o Jornal Cecrefatos também adotou 

um novo projeto gráfico e editorial. 

Sendo um importante veículo de informação en-

tre a Cecref e os associados, o informativo vem com 

a proposta de textos mais objetivos, com destaque 

para a parte comercial, além de layout leve e atrativo, 

proporcionando uma leitura agradável e dinâmica.

Buscamos também trazer para mais perto a opi-

nião dos associados, somando sua percepção e com-

partilhando os benefícios que identificam na Cecref.

Tudo isso para lhe atender cada vez melhor e 

com mais eficiência, cooperado.

Saudações cooperativistas!                                                                   

José Geraldo de Assis 
Presidente

CoNVoCaÇÃo

A nova tabela de preços da Unimed entrou em vigência no início 

do ano. Para 2018, os valores tiveram um reajuste de 10,2%.

Os planos Unimax, Unimaster e Unipart, incluindo os opcio-

nais aeromédico e odontológico, já tiveram os reajustes cobrados no 

salário referente ao mês de janeiro de 2018.

O plano Unipart Estadual passa pela atualização somente a partir do 

mês de julho.

A nova tabela de valores está disponível para consulta no site da  

Cecref: www.cecref.coop.br. Para esclarecer dúvidas, entre em contato 

pelo telefone (31) 3241-4597 e converse com um de nossos atendentes.

coNsulte a 
Nova tabela 
de valores da 
uNimed No site 
cecref.coop.br

É   de inteira responsabilidade do cooperado comu-

nicar à Cecref toda alteração em suas informações 

cadastrais, como endereço, telefone ou renda.

A novidade é que a atualização desses dados já pode 

ser feita de maneira online, de forma fácil e prática. Basta 

acessar sua conta pelo aplicativo Sicoob ou pelo site da 

Cooperativa e buscar no menu Outras Opções o ícone 

Atualização Cadastral | Contato | Endereço | Renda.

Os números de telefone e o e-mail são atualizados 

imediatamente. Já as informações sobre renda e endereço 

devem ser comprovadas com o envio de documentos, o 

que também pode ser feito pelo meio digital. A novidade 

garante que a atualização cadastral possa ser feita a qual-

quer hora, de qualquer lugar.

Aqueles que preferirem o atendimento presencial, 

podem confirmar seus dados em um dos Pontos de 

Atendimento da Cecref, com sua documentação e os de-

vidos comprovantes.

Manter os dados atualizados é muito importante: 

garante que receba informações relevantes para que 

usufrua de vantagens e promoções especialmente pre-

paradas para você. E ainda tem 

a segurança de ser comu-

nicado, no tempo devido, 

sobre eventuais pendên-

cias com a Cooperativa. 

Também é uma forma de 

cooperar com a Cecref no 

cumprimento das exigên-

cias legais.

UNIMED divulga nova 
tabela de preços com 
reajuste para 2018

CadaStRo

ATUALIZAÇÃO cadastral na Cecref 
pode ser feita de forma online

CoNVÊNio
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participe da assembleia Geral ordiNÁria da cecref

data: 26 DE ABRIL  | HorÁrio: 9 HORAS (3ª CONvOCAçãO)

local: AUDITÓRIO DO ESPAçO CULTURAL MEDCENTER

eNdereÇo: RUA DOS OTONI, 909 – STA. EFIgêNIA – BH/Mg



CaRtõES

Para realizar compras ou quitar as pequenas 

despesas do cotidiano, o uso de dinheiro vivo 

e das folhas de che-

que vai sendo rapidamente 

substituído pelos cartões de 

débito e de crédito. Mais fá-

cil e seguro para levar, usar 

e guardar, eles se tornaram 

parte do nosso dia a dia. 

Muitos cooperados da  

Cecref já têm na carteira o car-

tão Sicoobcard com a função 

débito ativada. Além de ter 

em mãos as facilidades conhecidas de um cartão, poden-

do pagar desde a padaria da esquina até as lojas mais 

variadas de um shopping center, ao optar pela utilização 

do Sicoobcard, você, cooperado, 

está trazendo mais movimentação 

financeira para a sua Cooperativa 

e gerando melhores resultados ao 

final do ano, refletindo no volume 

do rateio para todo o quadro social.

Então, sempre que for pagar 

aquele cafezinho na lanchonete, o 

sacolão da semana, o almoço do 

domingo ou a conta do barzinho 

com os amigos, não pense duas ve-

zes: escolha sempre seu Sicoobcard da Cecref.

MEIO DE 
PAGAMENTO 
prático e seguro,
Sicoobcard traz 
muitas vantagens 
ao cooperado

vantagens exclusivas dos cartões 
de crÉdito sicoobcard

Quem faz suas compras com os cartões Sicoobcard con-

ta com vantagens especiais:

• DOIS LIMITES DE CRÉDITO: um para as compras à vista 

e outro para as compras parceladas. Assim, você pode 

parcelar compras maiores sem comprometer o limite 

total para as compras à vista. 

• ISENÇÃO DE 6 MESES NA ANUIDADE: a Cecref ofere-

ce gratuidade nos 6 primeiros meses de anuidade do 

cartão. A partir daí, o cooperado passa a contar com a 

vantagem progressiva, conforme a utilização.

• MENOR TAXA DO MERCADO: na Cecref, a taxa de juros 

no rotativo é a menor do mercado: apenas 3,2% a.m. (en-

quanto a média nas demais instituições é de 12% a.m.).

• COTAÇÃO DO DÓLAR SEM SURPRESA: para compras 

no exterior, a cotação do dólar leva em conta o valor do 

dia anterior à compra, para você saber quanto vai pagar. 

Condição única no mercado!

ATIVE HOJE MESMO SEU CARTÃO DE CRÉDITO* NA  

CECREF E COMPARTILHE DE TODAS AS VANTAGENS 

QUE A SUA COOPERATIVA OFERECE!

* Produto sujeito à análise de crédito.

O cooperativismo financeiro está cada vez mais 

forte em Minas e desde 2017 é responsável pelo 

patrocínio de um dos principais eventos espor-

tivos do estado: o Campeonato Mineiro.

Além de ser amplamente divulgado nas mídias e nos 

estádios de futebol do estado, o cooperativismo de cré-

dito ainda vai entregar prêmios aos torcedores, por meio 

da promoção Palpite Premiado Sicoob. 

pRomoÇÃo

FAÇA seu Palpite Premiado no 
Campeonato Mineiro Sicoob 2018

Para participar, o cooperado só 

precisa se cadastrar no site do evento 

com o seu palpite para o resultado dos 

jogos de cada rodada. Ao todo, serão  

distribuídos até R$ 40 mil em prêmios.

O Campeonato Mineiro Sicoob terá a 

última partida no dia 8 de abril, com um 

total de 76 jogos. Cadastre-se hoje mesmo e aumente suas 

chances de ganhar.

acesse o site, faÇa sua  

aposta e comece a torcer:

campeoNatomiNeirosicoob.com.br

participe e coN-
corra a r$ 40 mil 

em prêmios

ative a função crÉdito 
do seu sicoobcard

A Cecref também oferece ao coope-

rado os cartões Sicoobcard na função 

crédito, pelas bandeiras visa e Master-

card, nas modalidades Clássico, gold 

e Platinum, de acordo com o perfil de 

consumo e renda.

Com eles, é possível fazer saques; 

realizar compras no crédito à vista e a 

prazo; participar do programa de van-

tagens do Sicoob e trocar pontos por 

milhas aéreas e vários prêmios (nas ver-

sões gold e Platinum).

Para auxiliar o associado no con-

trole dos gastos e na gestão financeira 

familiar, o Sicoob ainda disponibiliza o 

aplicativo Sicoobcard Mobile, que envia 

alerta de uso do cartão para o celular, 

facilita a gestão das compras, define li-

mite de gastos por categoria de produ-

tos e serviços, e ainda gera cartões vir-

tuais para que as compras pela internet 

fiquem mais seguras.

Confira, no quadro ao lado, outras 

vantagens do seu Sicoobcard.

utilize o seu  
cartão de dÉbito  
sicoobcard tam-
bÉm para as com-
pras do dia a dia. 
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Quem utiliza o Cheque 

Especial da Cecref con-

ta com a menor taxa de 

juros do mercado (apenas 3,5% 

ao mês), o que representa um 

importante apoio financeiro aos  

cooperados na hora de adminis-

trar os imprevistos do dia a dia.

Recentemente, a Cecref alte-

rou a data de desconto dos juros na conta corrente do  

associado, que agora é feito sempre no dia 15 do mês (até 

então, a cobrança acontecia no último dia útil). O valor 

referente ao desconto de IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras) permanece com venci-

mento no primeiro dia útil do mês.

O cooperado deve estar atento 

à nova data, mantendo saldo dis-

ponível para cobrir os débitos no 

prazo de vencimento e, assim, con-

tinuar usufruindo dos benefícios  

da Cecref.

Para aproveitar a solução*, o 

cooperado deve procurar um Posto de Atendimento da 

Cecref, portando a cópia do contra-cheque e fazer sua 

solicitação a um dos atendentes da Cooperativa.

* Sujeito à análise de crédito.

Ocooperado que está inadimplente na Coope-

rativa conta com uma boa oportunidade para 

regularizar sua situação.

A Cecref está convidando os interessados em quitar 

seus débitos em atraso para avaliar uma proposta de 

renegociação.

Pautada pelos valores e principíos universais do 

cooperativismo, e tendo no desenvolvimento do 

associado o seu principal objetivo, a Cooperativa 

entende a necessidade de buscar a melhor solução para 

garantir o equilíbrio financeiro do quadro social.

Por outro lado, ao pertencer a uma insituição de ajuda 

mútua e perfil colaborativo, o cooperado também deve 

compreender a importância 

de zelar pela segurança 

financeira da Cooperativa, 

proporcionando o crescimento de todo o grupo de 

associados.

O entendimento de que a união de esforços, o 

coletivismo e a busca por alternativas justas, sustentáveis 

e alinhadas às expectativas de todo o quadro social 

garantem que a Cecref fique mais forte, ganhe mais 

espaço no mercado financeiro e consiga aumentar 

seu portfólio de soluções, ampliando os benefícios e 

incrementando os resultados.

Procure seu gerente para mais informações.

RENEGOCIAÇÃO é boa 
opção para regularizar 
atrasos com a Cecref

NOVA DATA para 
desconto dos juros 
do cheque especial

ChEquE ESpECial Em dia

Omaior Sistema de Cooperativas de Crédito 

do Brasil, o Sicoob, tem uma parceria com o  

governo Federal que possibilita a oferta de cré-

dito consignado para os servidores federais.

A Crecref está trazendo essa novidade para a sua car-

teira de soluções financeiras e, agora, concede emprésti-

mos com desconto na folha de pagamento para os servi-

dores (do Ministério da Saúde e outros).

NoVidadE

CRÉDITO CONSIGNADO 
para servidores federais é 
novidade na Cooperativa

FACILIDADES DO CRÉDITO  
CONSIGNADO SICOOb:

• uma das melHores taxas  
do mercado;

• coNtrataÇão fÁcil e  
rapidez Na liberaÇão  
do crÉdito;

• sem coNsulta ao spc/serasa;

• Não precisa de avalista.

Com o convênio, os servidores federais já podem 

solicitar o Crédito Consignado na Cooperativa e ter as 

prestações descontadas diretamente na folha.

Vantagens de ser associado • Desta-

camos que, além de poder solicitar o crédito consig-

nado na Cecref, com excelente taxa, o servidor que se 

torna um associado tem acesso a soluções financeiras 

completas, com excelentes condições de taxas e ju-

ros, e ainda participa dos resultados anuais, rateados 

entre todos os cooperados ao final de cada exercício.

Para mais informações sobre o Crédito Consig-

nado Sicoob ou para se tornar um associado da 

Cecref, procure uma das unidades de atendimento 

da Cooperativa ou entre em contato pelo telefone 

(31) 3241-4597.

linha de crédito também está disponível para os servidores 
federais que não compõem o quadro social da cecref.

cHeque especial 
da cecref tem 
taxa de apeNas 
3,5% a.m.
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Além de todo o suporte finan-

ceiro disponibilizado para 

o quadro social, a Cecref 

busca sempre proporcionar bene-

fícios e oportunidades adicionais 

aos cooperados que utilizam os 

produtos e serviços oferecidos pela 

Cooperativa.

No período de 20 de novembro a 20 

de dezembro de 2017, ao concentrar suas demandas 

de crédito (empréstimos e cheque especial) e soluções 

como seguros, cartão de crédito, poupança, aplicação 

CAMPANHA da Cecref premia 
cooperados no Natal da Sorte 2017

gaNhadoRES

conheça os premiados com a poupança sicoob no valor de r$ 800

Carlos Alberto da Silva Dias
 (à direita) – Matriz 

Cristina Nantes Miranda Jannuzi 
Lopes (à direita) – Juiz de Fora – PA 5

Eliete de Fátima do val 
(à esquerda) – HJXXIII

em RDC, maquininha Sipag e adesão 

ao convênio Unimed, o cooperado 

recebeu cupons para participar da 

Campanha Natal da Sorte Cecref.

O sorteio dos prêmios (6 Pou-

panças Sicoob no valor de R$ 800 

cada e 1 Tv Led 43”) aconteceu no 

dia 22 de dezembro.   

Os contemplados, além de aproveitarem as ex-

celentes taxas e condições da Cecref e aumentarem sua 

participação nas sobras anuais, garantiram um Natal 

cheio de sorte, com o apoio da Cecref.

gabriaine de Almeida  
– Juiz de Fora – PA 4

Ivete Ferreira  
(à direita) – Hgv

Leandro Henrique Campos  
(à esquerda) – AD Central

cooperada ganha tv 43” •

pesquisa  •

Elenise Ap. da Silva Fontes  
(à direita) – PA Juiz de Fora

“com um serviÇo 
de qualidade, 
a cecref se 
aprimorou muito 
Nos Últimos 
tempos com a 
oferta de Novos 
produtos.”
elenise fontes

Penha Aparecida de Paula
 Egídio – Juiz de Fora

NOTEbOOK foi 
sorteado entre 
quem tem  
portabilidade
salarial na 
Cooperativa

poRtabilidadE

• Mayane Andrade Alves 
SSFA – Bambuí

Os cooperados que fazem sua 

Portabilidade Salarial para a 

Cecref se beneficiam dire-

tamente com linhas de crédito espe-

ciais e as melhores taxas de juros.

Em 2017, além dessas vantagens, 

quem tinha portabilidade também 

estava concorrendo ao sorteio de um 

notebook, que foi realizado no dia 22 

de dezembro e contemplou a coope-

rada Penha Aparecida de Paula Egí-

dio, de Juiz de Fora.

Ela se beneficia da portabilida-

de desde 2016. “Concentro tudo na 

Cooperativa porque fica mais práti-

co, econômico e ainda temos vários 

benefícios, como a participação nos 

resultados. Foi muito bom para mim!”

Juntamente com a 

Campanha Natal da Sorte, nos meses 

de novembro e dezembro, a Cecref 

realizou uma pesquisa de opinião en-

tre os cooperados com o objetivo de 

identificar as principais demandas 

comerciais do quadro social. Além de 

ganhar uma caneta personalizada da 

Cooperativa, quem respondia estava 

concorrendo a quatro cestas de Natal. 

A cooperada Elenise Apa-

recida da Silva Fontes, de Juiz de Fora, foi a ganhadora da Tv Led 43” 

no Natal da Sorte Cecref. Ela destaca que é gratificante fazer parte da 

Cooperativa e ainda receber um prêmio especial. 

“Sempre participo das campanhas da Cecref, mas nunca havia 

sido contemplada. Desta vez, concorri com apenas um cupom, ao 

solicitar um empréstimo que me ajudou a concluir as obras da minha 

casa. Com o apoio da Cooperativa, estou começando 2018 de Tv e 

casa novas. Achei o máximo!”, comemora.

Confira, a seguir, quem 

foram as contempladas:

gilce Helena da Cunha 
guimarães – HJXXIII

vânia Lúcia da  
Conceição – Juiz de Fora

Márcia Aparecida Andrade Liberato – Juiz de Fora

CECREFATOS8
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PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

Circulante  28.026.001,23  25.300.602,67 
Depósitos  17.223.224,61  16.971.090,24 

 Depósito à vista  2.455.917,23  2.234.641,74 
 Depósito Sob Aviso  -    -   
 Depósito a Prazo  14.767.307,38  14.736.448,50 
 Outros Depósitos  -    -   

 Recursos de Aceite Cambial  -    -   
 Relações Interfinanceiras  -    -   
 Relações Interdependências  -    -   

Empréstimos no País  
- INSTITUIçÕES OFICIAIS  -    -   

Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT.  9.470.780,65  5.844.395,76 
Repasses do País  
- INSTITUIçÕES OFICIAIS  -    -   

Outras Obrigações  1.331.995,97  2.485.116,67 
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados  8.678,30  2.286,67 
Sociais e Estatutárias  1.215.177,89  978.035,35 
Fiscais e Previdenciárias  108.139,78  112.377,72 
Diversas  -    1.392.416,93 

Não Circulante  1.958.311,31  644.742,76 
Realizável a Longo Prazo  1.958.311,31  644.742,76 

Depósito Sob Aviso
Depósito a Prazo
Empréstimos no País - INSTITUIçÕES 
OFICIAIS
Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT.
Repasses do País - INSTITUIçÕES OFICIAS
Diversas  1.958.311,31  644.742,76 
Resultado de Exercícios Futuros  -    -   

Patrimônio Líquido  20.300.911,37  18.861.536,40 
Capital Social  19.343.197,73  18.228.304,93 
Reserva de Capital  -    -   
Reserva de Sobras  667.387,49  577.463,28 
Sobras Acumuladas  290.326,15  55.768,19 

TOTAL DO PASSIVO  50.285.223,91  44.806.881,83 

balaNÇo patrimoNial em 31 de dezembro de 2017
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação Hospitalar e 
Empregados dos Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, Região Metropoli-
tana e Zona da Mata Ltda. – CECREF

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016

Circulante  20.431.324,23  16.778.114,57 
     Disponibilidades  425.029,07  660.918,88 
     Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  -    -   

Títulos e valores Mobiliários  -    -   
     Relações Interfinanceiras  8.682.864,27  4.637.237,87 

Relações Interdependências  -    -   
Operações de Crédito  9.266.269,37  9.738.981,61 

     Outros Créditos  2.049.379,61  1.734.166,01 
Outros valores e Bens  7.781,91  6.810,20 

Não Circulante  29.853.899,68  28.028.767,26 
Realizável a Longo Prazo  24.660.448,30  23.414.935,57 
     Títulos e valores Mobiliários

Operações de Crédito  24.660.448,30  23.350.728,49 
Outros Créditos  64.207,08 

 5.193.451,38  4.613.831,69 
Investimentos  4.937.179,50  4.390.645,14 
Imobilizado em Uso  182.613,12  161.410,18 
Diferido  -    -   
Intangível  73.658,76  61.776,37 
TOTAL DO ATIVO  50.285.223,91  44.806.881,83 

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

CoNtabilidadEliNhaS dE CRédito

para GaraNtir a 
traNsparêNcia da 
Gestão e mostrar o 
desempeNHo da  
cooperativa em 
2017, a cecref apre-
seNta, a seGuir, o 
seu balaNÇo patri-
moNial e a demoNs-
traÇão das sobras.

comparativameNte 
ao aNos de 2016, É 
possível perceber 
que, mesmo em 
tempo de GraNdes 
desafios No merca-
do fiNaNceiro, 
a cooperativa apre-
seNtou uma boa 
performaNce. 

a cecref irÁ levar 
para a aGo a pro-
posta de destiNaÇão 
das sobras aNuais 
para aprovaÇão 
dos cooperados. 
isso sÓ sua coopera-
tiva faz por você!

CECREFATOS10
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demoNstraÇão das sobras ou perdas do exercício 
eNcerrado em 31/12/2017

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

Descriminação 2o semestre/2017 31/12/2017 31/12/2016

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  3.794.522,68  7.345.111,96  6.517.505,28 

Operações de Crédito  3.794.522,68  7.345.111,96  6.517.505,28 
Resultado de Operações com Títulos e valores 
Mobiliários e Instr. Financeiros  -    -    -   

Renda de aplicação interfinanceira de liquidez  -    -    -   

DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (1.000.624,15)  (3.376.533,64)  (3.238.836,56)

Operações de Captação no Mercado  (584.432,41)  (1.388.092,71)  (1.827.523,86)
Operações de Empréstimos, Cessões e 
Repasses  (353.850,82)  (801.014,50)  (1.128.282,93)

Dispêndios de Depósitos Intercooperativos  -    (4.486,89)  (9.319,99)
Provisão para Operações de Créditos  (62.340,92)  (1.182.939,54)  (273.709,78)

RESULTADO bRUTO 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  2.793.898,53  3.968.578,32  3.278.668,72 

OUTROS INGRESSOS/REC. 
(DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS  (2.432.468,40)  (3.552.642,49)  (3.134.234,46)

Rendas Créditos vinc. Crédito Rural  -    -    -   
Receita de Prestação de Serviços  138.808,76  316.347,57  278.327,78 
Rendas de Serviços Prioritários - PF  47.097,00  96.068,50  94.669,50 
Rendas de Tarifas Bancárias - PJ  13.836,04  25.839,79  27.637,54 
Ingressos de Depositos Intercooper.  255.040,69  605.831,72  1.220.107,52 
Dispêncido/Despesas de Pessoal  (1.700.151,53)  (3.430.164,14)  (3.039.311,68)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas  (1.379.849,24)  (2.670.674,49)  (2.522.408,85)
Dispêndios/Despesas Tributárias  (32.571,16)  (70.202,52)  (70.624,16)
Outras receitas operacionais  377.607,26  1.867.545,69  1.631.863,33 
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais  (152.286,22)  (293.234,61)  (754.495,44)
Resultado de Equivalencia Patrimonial  -    -    -   

RESULTADO OPERACIONAL  361.430,13  415.935,83  144.434,26 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  (74.375,65)  (74.375,65)  (12.903,68)

RESULTADO ANTES DA TRIbUTAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES  287.054,48  341.560,18  131.530,58 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIbUIÇÃO SOCIAL  6.912,42  -    (20.761,38)

PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS  -    -    -   

RESULTADO ANTES PROVISÃO 
JUROS AO CAPITAL  293.966,90  341.560,18  110.769,20 

JUROS AO CAPITAL  -    -    -   

SObRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO  293.966,90  341.560,18  110.769,20 

PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SObRAS  (51.234,03)  (51.234,03)  (55.001,01)
F A T E S  (17.078,01)  (17.078,01)  (3.280,48)
Reserva Legal  (34.156,02)  (34.156,02)  (6.560,96)
F A T E S - ATOS NãO COOPERATIvOS  -    -    (45.159,57)
REvERSãO DE RESERvAS  -    -    -   
SObRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO  242.732,87  290.326,15  55.768,19 

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

CoNtabilidadE
EXpEdiENtE

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 – Sta. Efigênia
BH/MG – Tel.: (31) 3274-3934
E-mail: pachps@cecref.coop.br

pa 3 - fHemiG administração central
Alameda Álvaro Celso, 100  
Sta. 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 
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E-mail: pacsantacasa@cecref.coop.br
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