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educação financeira

Atenção, cooperados: 
desde o dia 1° de fevereiro, 

o novo horário de atendimento da 
Creder é das 9h às 18h.

Facilidades podem esconder armadilhas 
na oferta de crédito

atendimento

A cada dia, o acesso ao crédito no País se torna mais fácil. Diver-
sas instituições privadas anunciam, a todo momento, ofertas 
com diversas vantagens ao cliente. São promessas de linhas 

de empréstimo sem burocracia e com agilidade, mas que escondem 
juros, encargos ou taxas adicionais, que não são divulgadas.
O excesso de facilidades para esconder as armadilhas do mercado acaba 

atraindo muitas pessoas, que assumem contratos de empréstimos com juros abu-
sivos e  tornam sua situação financeira um grande problema. 

O crescimento do número de brasileiros comprometidos financeiramente ou inadimplentes é mais um 
motivo para a Creder se preocupar com a vida financeira do seu cooperado. O esclarecimento é o melhor 
meio para se prevenir das propagandas enganosas. Por isso, associado, não tome empréstimo sem antes 
consultar a Creder!

Aqui, o cooperado recebe o maior e mais seguro apoio financeiro. Procure-nos sempre que necessitar 
de um empréstimo! Na Creder você irá encontrar não só as melhores soluções, mas também contribuir 
para o crescimento da Cooperativa, que é sua também!
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editorial

O ano de 2006 foi de muita prosperidade para a 
Creder, mais um marco em nossa história! Com a 

união e dedicação de todos os que acreditam no espírito 
cooperativista, nossa Cooperativa pôde crescer ainda 
mais e continuar oferecendo as melhores soluções fi-
nanceiras aos associados. 

Os ativos da Creder apresentaram uma evolução na 
ordem de 13%, enquanto as sobras líquidas foram 30% 
maiores que em 2005. O capital social teve um rendi-
mento de 17% em 2006, valorizando expressivamente 
os recursos dos cooperados e contribuindo 
para que tenham tranqüilidade no futuro. 

Além dos benefícios diretos que a 
Cooperativa oferece, como a reduzida 
taxa de juros dos empréstimos e o rateio 
das sobras, também conquistamos novos 
convênios, disponibilizando, inclusive, um 
econômico plano de telefonia celular para 
nossos cooperados.

Com tudo isso, iniciamos 2007 com mui-
to otimismo, trabalho e vontade de crescer. 
Para tanto, contamos também com o apoio 
e o compromisso de cada associado no 
sentido de divulgar os benefícios e van-
tagens da Creder para seus colegas do 

Caminhando sempre junto com os cooperados

No dia 8 de fevereiro, os conselheiros Con-
ceição Aparecida Muniz e Getúlio Júlio de 

Abreu participaram do evento “Órgãos Sociais 
das Sociedades Cooperativas – Assembléias”, 
realizado pela Ocemg (Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais), 
em Belo Horizonte.

O encontro visou capacitar o 
participante à atuação como se-
cretário de uma Assembléia Geral. 
Na pauta estavam assuntos como: 
convocação, instalação e delibera-
ção da Assembléia Geral e Órgãos 

Conselheiros da Creder participam de treinamento 
para aprimorar processos de Assembléia Geral

evento

de Administração e Fiscal.
Coordenado por André Branco de Miranda, 

advogado especialista em cooperativas, o evento 
foi de grande importância para a Creder devido à 
proximidade da realização de mais uma Assembléia 
Geral Ordinária da Cooperativa. A partir de agora 

os diretores estarão mais bem pre-
parados para a condução da AGO, 
dentro das exigências do Banco 
Central do Brasil.

Iniciativas como esta garantem 
à Creder uma gestão de excelên-
cia, transparência e credibilidade.

DER que ainda não fazem parte do nosso quadro social. 
Juntos, seremos cada vez mais fortes e eficientes.

Também contamos com a participação de todos  nas 
decisões da Assembléia Geral, que será realizada no 
dia 26 de março. 

Saudações Cooperativistas!

Conselheiros de Administração da Creder
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Participe da Assembléia Geral da Creder

decisões

Balanço Patrimonial
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AtIVo CIrCulANte 
 Disponibilidades
 Títulos e Valores Mobiliários
  Carteira Própria
 Operações de Crédito
  Operações de Crédito
   Setor Privado
  (Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa)
 Outros Créditos
  Diversos
 Outros Valores e Bens
  Despesas Antecipadas
PermANeNte
 Investimentos
  Participações em Colig. e Controladas 
   No País
  Outros investimentos
 Imobilizado de uso
  Imóveis de uso
  Outras imobilizações de uso
  (Depreciações acumuladas)
 Diferido
  Gastos de Organização e Expansão
  (Amortização Acumulada)

TOTAl dO ATivO

Nome da Conta exercício Corrente exercício Anterior

contabilidade
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536.264,77
536.264,77
372.020,80
142.087,24

22.156,73
3.556.608,94
2.875.871,76
2.875.871,76

291.473,05
389.264,13

4.092.873,71

3.594.225,24
530.861,56

0,00
0,00

2.296.427,45
2.317.578,14
2.317.578,14

(21.150,69)
765.670,46
765.670,46

1.265,77
1.265,77

498.648,47
277.244,28
277.244,28
277.244,28

0,00
214.843,11
226.629,69

43.089,80
(54.876,38)

6.561,08
12.364,85
(5.803,77)

4.092.873,71

3.129.242,76
298.734,85
63.975,94
63.975,94

2.066.007,26
2.079.400,20
2.079.400,20

(13.392,94)
700.524,71
700.524,71

0,00
0,00

496.855,88
263.939,46
262.782,46
262.782,46

1.157,00
226.164,30
226.629,69
43.307,80

(43.773,19)
6.752,12

12.364,85
(5.612,73)

3.626.098,64

PAssIVo CIrCulANte
 Outras obrigações
  Sociais e Estatutárias
  Fiscais e Previdenciárias
  Diversas
PAtrImôNIo líquIdo
 Capital
 De Domiciliados no País
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas

TOTAl dO PASSivO

459.304,93
459.304,93
297.926,83
142.406,55

18.971,55
3.166.793,71
2.623.424,15
2.623.424,15

242.815,03
300.554,53

3.626.098,64

No dia 26 de março, às 14 horas, a Creder irá 
realizar sua Assembléia Geral Ordinária, que acon-
tece anualmente.

Dentre os temas abordados na AGO, que será rea-
lizada na própria sede da Cooperativa, estará a eleição 
do novo Conselho Fiscal, a prestação de contas do 
exercício de 2006 e a destinação das sobras. 

Venha exercer o seu papel cooperativista. Participe 
conosco, contribuindo com seu voto e suas opiniões. 
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Demonstração do Resultado

10  •  Receitas da Intermediação Financeira
 711 • Operações de Crédito
 713 • Operações de Arrendamento Mercantil
 715 • Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
 716 • Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
 717 • Resultado com Operações de Câmbio
 719 • Resultado das Aplicações Compulsórias

15  •  Despesas da Intermediação Financeira
 812 • Operações de Captação no Mercado
 814 • Operações de Empréstimos e Repasses
 816 • Operações de Arrendamento Mercantil
 820 • Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

20  •  Resultado Bruto da Intermediação Financeira                    (10-15)

50  •  Outras Receitas / Despesas Operacionais
 721 • Receitas de Prestação de Serviços
 822 • Despesas de Pessoal
 824 • Outras Despesas Administrativas
 826 • Despesas Tributárias
 723 • Resultado de Participação em Coligadas e Controladas
 725 • Outras Receitas Operacionais
 832 • Outras Despesas Operacionais

60  •  Resultado Operacional                                                   (20+50)

65  •  Resultado Não-Operacional (828 e 830)

75  •  Resultado Antes da Tributação s/ Lucro e Participações   (60+65)

80  •  Imposto de Renda e Contribuição Social (890 e 891)

85  •  Participações Estatutárias no Lucro (893)

90  •  Lucro Líquido (Prejuízo)                                              (75-80-85)

discriminação Sem. Corrente sem. Anterior

470.610,54
467.346,04

0,00
3.264,50

0,00
0,00
0,00

-2.235,75
0,00
0,00
0,00

-2.235,75

468.374,79

-255.721,28
0,00

-158.043,36
-86.303,75

-6.368,59
0,00
0,01

-5.055,59

212.653,51

0,00

212.653,51

0,00

0,00

212.653,51

501.062,15
501.062,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-5.522,00
0,00
0,00
0,00

-5.522,00

495.540,15

-221.613,49
0,00

-166.736,91
-71.883,71

-2.904,27
0,00

25.838,90
-5.927,50

273.926,66

0,00

273.926,66

0,00

0,00

273.926,66
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I Encontro de Presidentes

evento

A Creder participou do I Encontro de Presidentes do Sistema Cecremge (Central das Cooperativas de Econo-
mia e Crédito de Minas Gerais), realizado no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. Representada por nosso 

diretor-presidente, Paulo Arcieri, o evento reuniu mais de 70 lideranças de todo o Estado, que debateram sobre o 
tema “Tomada de Decisão”.

Além de participar de várias palestras, os representantes das 
cooperativas foram divididos em equipes, que refletiram sobre 
alguns dos desafios do sistema.  Paulo Arcieri foi um dos integran-
tes da Equipe Bege, que teve a missão de propor soluções para a 
“Captação e associação de novos cooperados”.

“O encontro, através do incentivo ao espírito de cooperação e 
união, fortaleceu o sistema e oportunizou uma aproximação maior 
entre as cooperativas filiadas à Cecremge”, afirma Paulo. 

Após as apresentações, os trabalhos foram avaliados por uma 
banca examinadora, composta por diversas autoridades do sistema 
cooperativo de crédito.

contabilidade
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Convênios garantem benefícios exclusivos 
para os cooperados da Creder

• ABRAÇO (Associação Brasileira Comunitária para 
Prevenção do Abuso de Drogas)
Av. do Contorno, 4777 - Serra - BH/MG
Tel.: (31) 3225-2700. Atendimento a drogados, alcoó-
latras e fumantes. Sem ônus para o cooperado, desde 
que apresente encaminhamento da Creder.

• Academia Studio Center Beagá
R. Henrique Gorceix, 1019 - Padre Eustáquio - BH/MG
Tel.: (31) 3462-3137
Desconto de 10% sobre as atividades da academia 
(musculação, dança, karatê, etc). Pagamento direto.

• Clínica Espaço Semente Terapêutico
Rua Costa Rica, 33 - Sion - BH/MG 
Tel.: (31) 3285-1074
Atendimento de Psicologia, Odontologia, Pediatria e 
Acupuntura.Desconto de 20% nos honorários prati-
cados na Clínica. Pagamento direto.

• Clínica Planalto Ltda.
Av. Dom Pedro I, 2053, Conj. 402 - Planalto - BH/MG
Tels.: (31) 3495-2266 / 3495-3202
Atendimento em Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Psicologia e Odontologia. 
Clientela de neonatal à terceira idade, incluindo os 
portadores de necessidades especiais.
Desconto sobre os honorários de tabela e consultório. 
Pagamento direto.

• Clube da Esquina
Rua Sergipe, 146 - Funcionários - BH/MG
Tel.: (31) 3222-5712
Desconto de 10% para almoço e happy hour.
Desconto de 15% para grupo acima de 10 pessoas.
Pagamento direto.

• Fabrai - Sociedade Brasileira de Ensino Superior
Rua Caxambu, 83 - São Cristóvão - BH/MG 
Tel.: (31) 3446-7788
Desconto de 50% sobre a taxa de inscrição para o 
processo seletivo, 27,33% para os cursos do turno 
da manhã e 14,50% para os cursos da noite, com 
apresentação pela Creder. Pagamento direto.

• Fisiocor - Reabilitar 
Núcleo de Reabilitação Cardiovascular

* Os cooperados devem apresentar o cartão de associado e a carteira de identidade para ter acesso aos convênios.

Av. Contorno, 3979, sl. 1004 - Sta. Efigênia - BH/MG
Tel.: (31) 3244-0866
Atendimento de Fisioterapia
Desconto de 30% sobre os honorários da clínica.
Pagamento direto.

• Habilitar - Núcleo de Saúde e Desenvolvimento
Rua Padre Rolim, 769, sl. 702 - São Lucas - BH/MG
Tel.: (31) 3222-4080
Atendimento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Psicologia e Fonoaudiologia. Desconto sobre os ho-
norários de consultório, conforme tabela. 
Pagamento direto.

• Marina dos Anjos Hostel
Rua Bernardo Lens, 145 - Praia dos Anjos 
Arraial do Cabo/RJ - www.marinadosanjos.com.br
Tel.: (22) 2622-4060 
Desconto de 15% sobre as diárias vigentes e 15% 
de desconto na emissão da carteira de Alberguista 
(indispensável para se hospedar nos Albergues da 
Juventude em qualquer país). Pagamento direto.

• Molecular - Farmácia de Manipulação
Rua Araguari, 892 - Santo Agostinho - BH/MG
Tel.: (31) 3291-7263
Rua Rio Grande do Norte, 33 - Santa Efigênia - BH/MG
Tel.: (31) 3214-2586
Desconto de 15% para todos os associados.
Pagamento direto.

• Nipomed
Rua Marechal Deodoro, 308 - Floresta - BH/MG
Tel.: (31) 3222-3276
Plano de Saúde. Pagamento direto.

• Solares - Viagens e Turismo Ltda.
Rua Henrique Burnier, 369 - Grajaú - BH/MG
Tel.: (31) 3313-1575
Desconto de 2% a 3% nos pacotes turísticos.
Pagamento direto.

• Uniodonto
Av. Francisco Sales, 1463, 3º andar 
Funcionários - BH/MG 
Tels.: (31) 3241-6222 / 8811-1728 / 9157-5418
Atendimento Odontológico. Pagamento direto.

parcerias
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expediente

efetivos:
• Paulo Flores Arcieri, diretor-presidente; 
• Wilson Pinto Soares, dir. administrativo; 
• Caio Olindo de Miranda e Silva - dir. financeiro
• Maria Terezinha de Sá;
• Conceição Aparecida Muniz; 
• Élcio Carvalho dos Santos;
• Getúlio Júlio de Abreu; 
• José Bernardino Carvalhais Filho;
• Rosino Amado Ribeiro.
suplente: Hélio Sinimbu Portugal.

efetivos: 
• Antônio José Nogueira - coordenador; 
• Maria de Fátima Gomes de Miranda - secretária; 
• Maristânia Mendes Santiago. 
suplentes: 
• José Eduardo de Medeiros Júnior; 
• Terezinha de Fátima Pereira;
• Antônio Eustáquio Costa.

Conselho de
Administração 

Conselho 
Fiscal 

saúde

Quando falamos em “ati-
vidade física regular”, 

não se sabe o que causa 
mais preguiça: se é o ter-
mo “atividade física” ou o 
“regular”. Se alguém disser 
que existe um chazinho que 
deve ser tomado lentamente 
durante 30 minutos, três 
vezes por semana e que 
esse chá, além de propor-
cionar maior disposição, 
ainda reduz sua ansiedade 
e depressão, aprimora sua 
sensação de bem-estar, me-
lhora seu desempenho nas 
atividades laborativas, recre-
ativas e desportivas e para 
completar, também melhora 
seu desempenho sexual e 
aumenta sua longevidade, o 
mínimo que você iria pensar 
era: esse chá é ilegal, imoral 
ou engorda! Certo? Não, er-
rado! Esse chá não engorda, 
pelo contrário, emagrece. 
Ilegal? Não, o governo gasta 
milhões com seu incentivo. 
Imoral? Olha, curiosamente, 
as pessoas que o tomam 
costumam ser admiradas 
por isso e muito bem vistas 
pela sociedade. Pois é, esse 
chá pode ser tomado em 
qualquer lugar sem o menor 
risco de constrangimento. 

Você tomaria desse chá?
Acredite, apesar do nome desse bálsamo causar 

um certo desânimo em alguns desavisados, o chá “ati-
vidade física regular” é melhor do que se imagina. 

O difícil despertar para a realidade do exercício 
físico é logo suprimido pelos seus benefícios. Nosso 
corpo nos dá uma ajuda liberando a famosa endorfina, 
que é um hormônio que nos dá uma sensação de prazer 
e ânimo para continuar. A perseverança tem que ser maior 
apenas nos três primeiros meses, porque após esse período 
você já estará viciado e já poderá se considerar uma pessoa 
fisicamente ativa, acredita? Enquanto isso, o “bálsamo” já estará 
agindo, melhorando seu sistema cardiovascular, reduzindo o colesterol 
ruim e aumentando o bom, diminuindo a quantidade de açúcar no san-
gue, reduzindo o risco de coronariopatias, hipertensão (pressão alta), 
obesidade, derrames (AVC), diabetes, osteoporose e até alguns tipos 
de câncer (cólon, mama, próstata, pulmão). 

A Dra. Fernanda Soares, fisioterapeuta especialista em reabilitação 
cardiovascular, relatou inúmeros casos nos quais pacientes hiperten-
sos reduziram ou até suspenderam a quantidade de medicamentos 
anti-hipertensivos após o  tratamento, por meio do condicionamento 
físico monitorado. “Além da redução dos custos com medicamentos 
e da abolição dos inúmeros efeitos colaterais que esses fármacos 
proporcionam, os pacientes ainda gozam de todos os benefícios da 
atividade física”, garante.   

Após essa argumentação, espero que você tire o tênis do armário e 
inicie qualquer tipo de atividade física. Uma caminhada, por exemplo. 
Saia de casa, ande 15 minutos e volte. Pronto! Você já caminhou 30 
minutos. É muito importante ter certeza do seu bom estado de saúde 
antes de iniciar. Então, a recomendação é procurar um médico para ob-
ter essa liberação. Se você é hipertenso, cardíaco ou diabético, o ideal 
é que o exercício seja monitorado por um especialista em reabilitação 
cardiovascular, porque esse é o caminho mais eficaz e seguro. 

Nada melhor do que iniciar o ano de bem com a sua saúde! 
Equipe do Fisiocor - Núcleo de Reabilitação Cardiovascular

Atividade física regular é muito bom, 
mas dá preguiça, certo?


