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empréstimos

Novas regras para acesso às linhas de crédito
 

ACreder informa que as regras para 
aquisição de empréstimos foram al-

teradas, a partir de 2007, quando o gover-
no estadual estabeleceu um Decreto com 
nova porcentagem de desconto em folha 
dos servidores públicos do estado.

O decreto prevê que o total de des-
contos na folha de pagamento, incluindo 
os empréstimos, não pode ultrapassar a 
margem de 70% da remuneração bruta 
do servidor.

Para se adequar às normas, a Cre-

der estabelece que a solicitação do 
empréstimo seja, no máximo, igual ao 
valor do capital social do cooperado. Se 
o valor pretendido exceder ao capital, 
o montante de capitais dos avalistas 
mais o do tomador deverá ser, no mí-
nimo, igual ao valor a ser emprestado 
pela Creder.

Se você tiver dúvidas quanto aos seus 
limites de crédito junto à Creder, procure 
um de nossos atendentes. Teremos o 
maior prazer em atendê-lo!

assembléia

Em breve, a Creder realizará sua Assembléia Geral Ordinária (AGO), que definirá as principais ações da 
Cooperativa em 2008. A AGO também irá tratar de assuntos como a prestação de 

contas do exercício de 2007, além de promover a eleição dos novos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal. 

Cooperado, participe conosco deste importante momento de deci-
são. Sua presença é muito importante para a Creder e traduz a busca 
constante pelo crescimento de sua Cooperativa. Contamos com sua 
presença!

A AGO será realizada no dia 31 de março.

Participe da Assembléia Geral da Creder
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editorial

Unindo forças em prol dos cooperados

Canal de comunicação com os cooperados 

comunicação

A Ouvidoria da Creder já está 
funcionando para atender aos 

cooperados.  O serviço é um canal de 
comunicação criado para receber crí-
ticas, sugestões e reclamações com o 
objetivo de aperfeiçoar, ainda mais, o 
relacionamento com os associados.

A Ouvidoria é regulamentada 
pelo Conselho Monetário Nacional, 
através da Resolução 3.477/07, para 
funcionar em todas as cooperativas de 
crédito. Ao receber as demandas do 
cooperado, ela age de forma sigilosa 
e imparcial na solução de qualquer 
reclamação ou dúvida.

Para centralizar as informações, crí-

ticas e reclamações recebidas, o Sicoob 
Brasil disponibilizou, para os coopera-
dos, o Serviço de Ouvidoria do Sicoob 
(S.O.S), com discagem direita gratuita 
pelo telefone 0800-725-0996. 

Os cooperados também podem 
acessar o serviço no site www.ouvi-
doriasicoob.com.br ou enviar carta 
endereçada diretamente à Creder. 

Caso o cooperado prefira fazer 
suas reclamações e sugestões 
pessoalmente, pode comparecer à 
Creder e receber o atendimento da 
ouvidora Cristiane de Paula Ferreira, 
ou do diretor responsável, Wilson 
Pinto Soares.

A  Creder atua, há mais de 28 anos, levando soluções 
financeiras aos cooperados. Essa trajetória, marca-

da por muitas conquistas, é graças a união do quadro 
social, dos funcionários e dos diretores que, juntos, 
fazem valer a força de suas ações conjuntas na prática 
do cooperativismo.

Finalizamos 2007 com resultado positivo, podendo 
comemorar na próxima Assembléia Geral Ordinária 

(AGO) a distribuição de mais de R$ 181 
mil, o que beneficiará, mais uma vez, nossos 
cooperados que acreditam na Cooperativa 
e usufruem dos produtos e serviços que 
oferecemos.

 A extensão do auxílio funeral ao cônjuge,  
desde o dia 1º de janeiro de 2008, foi outra 
conquista para o cooperado.  

Conseguimos também, no convênio com 
a Uniodonto, a gratuidade para o aparelho 
ortodôntico do associado, que deverá arcar 
unicamente com uma taxa de manutenção 
mensal durante o tratamento.

Para que nossas ações continuem 
somando para o crescimento da Creder, 
contamos com a participação de todos os 

cooperados na próxima AGO, quando poderão definir 
as ações de 2008, além de eleger o novo Conselho de 
Administração e Fiscal da Cooperativa. 

Além de usufruir dos benefícios da Creder, que você, 
cooperado, seja um multiplicador do nosso empenho, 
divulgando para seus colegas do DER as vantagens de fa-
zer parte desta grande família que é o cooperativismo!

Conselho de Administração da Creder
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AtIVo CIrCulANte 
 Disponibilidades
 Relações Interfinanceiras
               Centralização Financeira Cooperativas
 Operações de Crédito
  Operações de Crédito 
  Setor Privado
  (Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa)
 Outros Créditos
  Rendas a Receber
  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

Cooperativa de economia e Crédito mútuo dos Colaboradores da Coopeder ltda.  •  em 31/12/2007

1.366.301,40
1.366.301,40
1.153.215,70

143.764,41
69.321,29

2.910.441,29
2.415.119,46
2.415.119,46

314.122,92
181.198,91

4.276.742,69

3.788.367,56
227.607,27

1.640.720,31
1.640.720,31
1.221.983,52
1.376.902,40
1.376.902,40
(154.918,96)

696.918,30
12.330,47

684.587,83
1.138,16
1.138,16

488.375,13
277.244,28

0,00
0,00

277.244,28
204.760,81
226.629,69

46.567,80
(68.436,68)

6.370,04
12.364,85
(5.994,81)

4.276.742,69

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

Auxílio funeral para cônjuge

benefícios

D        esde o dia 1º de janeiro de 2008, o benefício do auxílio funeral 
concedido aos associados foi estendido ao cônjuge dos coopera-

dos da Creder. 
A decisão foi aprovada no último Acordo Salarial entre o Sindi-

coop (Sindicato dos Empregados em Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais) e as Cooperativas de Crédito do estado. Agora, no 
caso de falecimento do cônjuge, o associado terá direito ao reem-
bolso de R$ 1.000,00.

Esta é uma iniciativa que garante mais tranqüilidade e segurança 
para a família do associado da Creder nos momentos díficeis da vida.

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

0,00
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

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
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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

490.017,01
490.017,01

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

-1.946,50
0,00
0,00
0,00

-1.946,50

488.070,51

-272.955,69
0,00

-181.771,87
-82.902,21

-4.078,36
0,00

550,12
-4.753,37

215.114,82

-57,39

215.057,43

0,00

0,00

215.057,43

363.632,74
363.632,74

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

-28.518,93
0,00
0,00
0,00

-28.518,93

335.113,81

-220.369,75
0,00

-176.137,44
-89.076,78

-4.136,47
0,00

53.072,96
-4.092,02

114.744,06

0,00

114.744,06

0,00

0,00

114.744,06

Cooperativa de economia e Crédito mútuo dos Colaboradores da Coopeder ltda.  •  em 31/12/2007

convênio

contabilidade

Convênio odontológico garante 
mais um benefício aos cooperados

A Creder traz mais um benefício aos cooperados, usuários do plano odon-
tológico Uniodonto. Desde o dia 1º de fevereiro de 2008, os associados 

não pagam mais pelo tratamento ortodôntico realizado na clínica, ou seja, a 
colocação de aparelhos de ortodontia corretiva fixa é gratuita.

A única taxa que será cobrada do cooperado é referente à manutenção 
mensal do aparelho. 

Se você necessita de correção ortodôntica, não perca a oportunidade. Con-
sulte a Uniodonto para obter mais informações.
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Convênios 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). 

• 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. 

• 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.

• 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.

• Colégio Ômega
Rua Serrania, 400, Padre Eustáquio - BH/MG
Desconto de 50% na matrícula e 30%, 25% ou 20% 
conforme o nível de ensino. 

• Consultório Dr. Ruy Mendes da Silva
Rua Ceará, 1431, sala 806 
Funcionários - BH/MG - Tel.: (31) 3222-4728  
Cirurgia buço-maxilo facial. Desconto sobre os hono-
rários de consultório, conforme tabela. 

• 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 

* Os cooperados devem apresentar o cartão de associado e a carteira de identidade para ter 
acesso aos convênios. Em todos eles, o pagamento é direto.

apresentação pela Creder. 

• Future Tour - Operadora de Turismo
Rua Goitacazes, 103, conj. 1601 - Centro - BH/MG
Tel.: (31) 3889-2668
Desconto de 2% sobre tarifas das operadoras oficiais.
Desconto de 5% nos pacotes turísticos operados pela 
Future Tour. Pagamento direto.

• Habilitar - Núcleo de Saúde e Desenvolvimento
Rua Padre Rolim, 769, sala 702 
São Lucas - BH/MG - Tel.: (31) 3222-4080
Atendimento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psi-
cologia e Fonoaudiologia. Desconto sobre os honorários 
de consultório, conforme tabela. 

• 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). 

• 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.

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

• Renata Conceição Bitarães Soares - Fonoaudiologia
Av. Tito Fulgêncio, 170, salas 108/110 - Jardim Indus-
trial - Contagem/MG
Tels.: (31) 3398-3397 / 8847-1475
Descontos variados em todos os atendimentos, con-
forme tabela. 

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

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

parcerias



Já a coordenadora do Conselho Fiscal Maristânia 
Mendes Santiago participou do “Curso de Capacitação 
para membros do Conselho Fiscal”, promovido pelo Sicoob 
Central Cecremge, nos dias 25 e 26 de junho. O curso 
tratou das responsabilidades inerentes às atividades dos 
conselheiros fiscais nas cooperativas, destacando seu 
importante papel para a saúde financeira da instituição. 

A assistente operacional da Creder, Verena Jardim, 
é aluna do curso “MBA em Gestão de Cooperativas” 
promovido pela Fundação Cultural Pedro Leopoldo. As 
aulas, com carga horária total de 360 horas, têm como 
foco a profissionalização da gestão cooperativista para 
garantir o fortalecimento e a projeção das cooperativas no 
cenário nacional. Verena também participa do Programa 
de Educação Continuada para a Formação e Capacitação 
de Gerentes (Proger), promovido pelo Sicoob Central 
Cecremge.

A capacitação de funcionários e diretores é uma inicia-
tiva que tem foco na qualidade do atendimento ao 

cooperado. Em 2007, foi intensa a participação da nossa 
equipe em treinamentos do ramo cooperativista.   

O diretor-presidente da Creder, Paulo Flores Arcieri, 
participou da Reunião Regional  de Dirigentes de Coope-
rativas, promovido pela Ocemg Sescoop/MG, no primeiro 
semestre de 2007. Ele também esteve presente nas Reu-
niões Regionais realizadas pelo Sicoob Central Cecremge 
no primeiro e segundo semestres, onde foram apresenta-
das as principais realizações do Sistema e as estratégias 
para o crescimento das cooperativas em 2007.

Os conselheiros de administração Conceição Apa-
recida Muniz e Getúlio Júlio de Abreu fizeram parte  do 
curso “Órgãos Sociais das Sociedades Cooperativas- 
Assembléias”, promovido pela Ocemg Sescoop/MG, no 
mês  de fevereiro de 2007.
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expediente

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

efetivos: 
• Maristânia Mendes Santiago - coordenadora; 
• Maria das Dores Braga de Medeiros - secretária; 
• Cláudia Maria Pereira Ramos Claro.

Suplentes: 
• Cláudio José Marques da Silva;
• Cássio Baeta Costa
• Luceléia Vitório de Souza.Machado. 

Conselho de
Administração 

Conselho 
Fiscal 

cursos

Creder investe na capacitação 
de funcionários e diretores

O diretor-presidente da Creder, Paulo Flores Arcieri, e os 
conselheiros de administração Élcio Carvalho dos Santos e 

Conceição Aparecida Muniz participaram do XI Seminário Mineiro 
das Cooperativas de Economia e Crédito, promovido pelo Sicoob 
Central Cecremge, entre os dias 07 a 09 de novembro de 2007, 
em Belo Horizonte.                      

A presença de palestrantes renomados como o diretor-presiden-
te do BDMG, Paulo de Tarso Almeida Paiva; o diretor-presidente do 
Bancoob, Antônio Bonfim, e o comentarista da Rádio CBN e escritor 
Max Gehringer, enriqueceu o Seminário e contribuiu para a com-
preensão dos novos desafios para o cooperativismo no Brasil. 

Creder no XI Seminário Mineiro das Cooperativas 

evento


