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comemoração

Creder completa 30 anos de conquistas e 
dedicação aos cooperados

Participe da Assembleia Geral da Creder!
Mais informações na página 4.

na realização de sonhos e projetos de vida. 
Com muita vontade e empenho para crescer, a 

Cooperativa trabalha para que 2009 seja comemo-
rado como o ano das  novas oportunidades de cres-
cimento e melhores serviços para os associados. 

A Creder parabeniza e agradece a todos que con-
fiaram no cooperativismo e acreditaram na força da 
nossa Cooperativa durante esses 30 anos. 

Esta vitória é de todos nós!

Em 2009, a Creder comemora um importante 
marco em sua história. Ao completar 30 anos 

de muito trabalho e dedicação aos cooperados, a 
Cooperativa une forças para tornar os princípios 
cooperativistas cada vez mais presentes no dia-
a-dia dos funcionários da Coopeder, servidores 
do DER/MG, pensionistas e empregados da 
Derminas. 

Inaugurada em 3 de agosto de 1979, com 57 
cooperados, a Creder trilhou, nessas três décadas, 
um caminho de superação e perseverança. História 
construída com a participação e o incentivo de todo o 
quadro social, que hoje congrega 950 associados. 

Os desafios encontrados ao longo desses 30 anos 
também foram superados com a determinação de 
funcionários, conselheiros e diretores, que se dedi-
caram para oferecer não apenas soluções financeiras 
para os cooperados, mas, também, alternativas para 
eles alcançarem um futuro mais tranquilo e com 
equilíbrio econômico.  

Alicerçada na solidariedade e ajuda mútua, a 
Creder vem se consolidando como um importante 
braço financeiro para seus cooperados, uma parceira 
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editorial

Perspectivas para 2009 

A Cooperativa começou o ano com muito 
otimismo e fôlego para crescer.

As ações implementadas pelo novo Conselho 
de Administração da Creder, que tomou posse 
em junho de 2008, já está rendendo frutos. 
Uma gestão pautada pela transparência, que 
vem conquistando, a cada dia, novas soluções 
financeiras e vantagens para seus associados.

Prova disso, é o resultado positivo alcançado 
já no último exercício. Os cooperados podem 
acompanhar essa evolução já na Assembleia Ge-
ral Ordinária, que será realizada no próximo dia 25 
de março. O crescimento da Cooperativa também 
pode ser traduzido pelas melhorias nas condições 
dos  empréstimos, que já estão à disposição dos 
cooperados (veja matéria na página 5).

O Conselho de Administração pretende 
firmar novas parcerias e atuar de forma cada vez mais integrada com as demais entidades do setor, como o DER/MG 
(Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais), a Coopeder (Cooperativa de Consumo dos 
Servidores do DER/MG), a Assender (Associação dos Engenheiros do DER/MG) e a Sintder (Sindicato dos Tra-
balhadores do DER/MG). Nossa intenção é somar forças para atender cada vez mais as expectativas dos nossos 
associados.

Cooperado, ajude-nos a tornar esse sonho possível. Participe conosco!
Conselho de Administração da Creder

A partir da esquerda, os conselheiros de administração Adolfo Garrido, 
Getúlio de Abreu, Carlos Roberto de Oliveira, Marina Coelho, Delson 
Campos, Maristania Santiago, Cláudio Marques e Helbert de Freitas. 
Também faz parte do Conselho, Cássio Baeta.

C om a crise financeira mundial, as diferenças entre 
as cooperativas de crédito e os bancos comerciais 

ficaram ainda mais evidentes. Na contramão do mercado, 
a Creder vem se empenhando em manter a oferta de 
crédito e os juros baixos. 

Comprovando sua estabilidade financeira e seu 
diferencial competitivo, a Cooperativa está sempre 
trabalhando em busca de benefícios e vantagens para 

cenário

Equilíbrio da Creder é destaque frente à crise

Confira os diferenciais da Creder
Atendimento personalizado; •	
Empréstimos com condições facilitadas; •	
Taxas abaixo das praticadas pelo mercado;•	
Ser um dos donos do seu próprio negócio;•	
Participação nas sobras (lucros) da Cooperativa;•	
Participação nas decisões da Cooperativa, nas assembleias.•	

os associados. Opondo-se à política dos bancos, que 
apenas se preocupam em manter suas margens de lucro, 
a Creder prioriza minimizar os impactos da crise na vida 
dos cooperados. 

Essa é a hora de os cooperados valorizarem a Creder 
e se beneficiarem de tudo o que ela pode oferecer. 

Participar de uma cooperativa de crédito é partilhar de 
uma economia mais justa e solidária. Aproveite!
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Nome da Conta 31/12/2008 31/12/2007

contabilidade

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em 31/12/2008

on-line

Site da Creder em breve estará no ar

C om lançamento previsto para o próximo mês de maio, o site da Creder será 
uma importante forma de interação com os cooperados. Num formato dinâmico 

e moderno, ele se tornará um aliado no dia-a-dia dos associados, que poderão se 
informar sobre o leque de produtos e serviços da Cooperativa. 

Na página, os cooperados também poderão visualizar o Estatuto Social e as edi-
ções do Jornal da Creder, ter acesso às solicitações de empréstimos e simuladores, 
às fichas cadastrais e às informações sobre a história do cooperativismo.  

O site também será mais uma ferramenta na prospecção de cooperados, por reforçar 
a imagem institucional da Cooperativa e divulgar suas vantagens.

Aguardem! Em breve, a Creder estará mais próxima de você, cooperado.

3.924.366,59 4.276.742,69TOTAl DO ATiVO

3.924.366,59 4.276.742,69TOTAl DO PASSiVO

PAssIvo CIrCuLANtE
 Outras obrigações
  Cobrança/Arrec. de Trib. e Assemelhados
  Sociais e Estatutárias
  Fiscais e Previdenciárias
  Diversas
PAtrIMôNIo LíquIdo
 Capital
 De Domiciliados no País
 Reservas de Lucros
 Sobras ou Perdas Acumuladas

1.263.809,07
 1.263.809,07 

 15,25 
 960.577,79 
 261.028,51 

 42.187,52 
 2.660.557,52 
 2.213.012,83 
 2.213.012,83 

 328.947,56 
 118.597,13

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

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
  (Prov. Outros Créd. Liquid. Duvidosa) 
 Outros Valores e Bens
  Despesas Antecipadas
PErMANENtE
 Investimentos
  Outros investimentos
 Imobilizado de uso
  Imóveis de uso
  Outras imobilizações de uso
  (Depreciações acumuladas)
 Intangível
  Ativos Intangíveis
  (Amortização Acumulada) 
 Diferido
  Gastos de Organização e Expansão
  (Amortização Acumulada)

3.446.783,34 
 168.934,64 

 1.972.612,58 
 1.972.612,58 

 841.257,49 
 894.959,17 
 894.959,17 
 (53.701,68)
 462.367,41 

 21.896,13 
 483.383,26 
 (42.911,98)

 1.611,22 
 1.611,22 

 477.583,25 
 277.244,28 
 277.244,28 
 192.382,47 
 226.629,69 

 47.567,80 
 (81.815,02)

 1.770,00 
 1.800,00 

 (30,00)
 6.186,50 

 12.364,85 
 (6.178,35)

3.788.367,56
227.607,27

1.640.720,31
1.640.720,31
1.221.983,52
1.376.902,48
1.376.902,48
(154.918,96)

696.918,30
12.330,47

684.587,83
-

1.138,16
1.138,16

488.375,13
277.244,28
277.244,28
204.760,81

-
273.197,49
(68.436,68)

-
-
-

6.370,04
12.364,85
(5.994,81)
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Demonstração do Resultado

10			•		Receitas da Intermediação Financeira
 711 • Operações de Crédito
 715 • Resultado de Oper. com Títulos e Valores Mobiliários
 722 •	Rendas de Tarifas Bancárias
 
15			•		Despesas da Intermediação Financeira
 812 • Operações de Captação no Mercado
 814 • Operações de Empréstimos e Repasses
 820 •	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

20			•		Resultado Bruto da Intermediação Financeira                   

50			•		Outras Receitas / Despesas Operacionais
 721 • Receitas de Prestação de Serviços
 822 • Despesas de Pessoal
 824 • Outras Despesas Administrativas
 826 •	Despesas Tributárias
 725 • Outras Receitas Operacionais
 832 •	Outras Despesas Operacionais

60			•		Resultado Operacional                                                

65			•		Resultado Não-Operacional 

75			•		Resultado Antes da Tributação s/ Lucro e Participações  

80			•		Imposto de Renda e Contribuição Social 

90			•		Sobras ou Perdas 
   • (-) Transf. do resultado do Ato Não Cooperativo p/ o FATES
							•		Resultado do Ato Cooperativo
   • (-) Transferência Estatutária para o FATES 10%
   •	(-) Transferência Estatutária para o Fundo de Reserva 10%

Discriminação 1º sem 2008

236.522,28
 236.268,12

 254,16 
 - 

 66.685,99
 - 
 - 

 66.685,99 

 303.208,27
 

 (204.414,40)
 -

 (190.120,04)
 (96.404,80)

 (3.696,31)
 90.453,89 
 (4.647,14)

 98.793,87 

 (0,01)

 98.793,86 

 (60,99)

 98.732,87

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder Ltda.  •  Em 31/12/2008

contabilidade

assembleia

A  Creder convida você, cooperado, para o momento maior de participação 
democrática e de deliberações quanto às diretrizes da Cooperativa. No 

dia 25 de março, iremos realizar a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e sua 
presença é indispensável!

Dentre os temas abordados na AGO, que será realizada na sede da Creder, 
às 14h30 - em última convocação, estará a eleição do novo Conselho Fiscal, a 
prestação de contas do exercício de 2008 e a destinação das sobras. 

Na oportunidade também será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE), que terá como pauta a reforma do Estatuto Social da Cooperativa.

Contamos com sua participação!

Participe da AGO da Creder

Delson Chaves Campos
Diretor-Presidente

Marina Silva Coelho 
Diretora Financeira

Davi Bruske
Contabilista/Contador

CRC-ES 005393/O-9 “S” - MG
CPF: 658.565.977-53

Sobras Líquidas a Disposição da AGO

2º sem 2008

157.948,93
 157.948,93 

 - 
 -
 

 (8.380,69)
 - 
 - 

 (8.380,69)

 149.568,24 

 (100.054,70)

 (144.789,80)
 (89.956,49)

 (2.923,36)
 260.412,64 

 (122.797,69)

 49.513,54
 
 - 

 49.513,54 

 - 

 49.513,54

result. 2008

394.471,21
 394.217,05 

 254,16 
 -
 

 58.305,30 
 - 
 - 

 58.305,30 

 452.776,51 

 (304.469,10)
 - 

 (334.909,84)
 (186.361,29)

 (6.619,67)
 350.866,53 

 (127.444,83)

 148.307,41
 

 (0,01)

 148.307,40 

 (60,99)

 148.246,41

(14.824,64)
(14.824,64)

118.597,13
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1) Entre em contato com a Creder pelos telefones: 0800 283 2650 
ou (31) 3222 1650;
2) Converse com a ouvidora Cristiane na sede da Cooperativa;
3) Envie correspondência para a Creder: Rua Pernambuco, 189, 12º 
andar, Funcionários - Belo Horizonte/MG – CEP: 30.130-150 
4) Entre em contato com a 
Ouvidoria Sicoob pelo site 
www.ouvidoriasicoob.com.br 
ou ligue para 0800 725 0996.

P ara garantir um atendimento de quali-
dade, a Creder disponibiliza, por meio 

da Ouvidoria Sicoob, um importante canal 
de comunicação destinado a ouvir críticas, 
dúvidas e sugestões dos cooperados. 

Associado, para mais comodidade e 
agilidade na solução da sua demanda, 
verifique antes se ela pode ser resolvida 
no atendimento da Cooperativa. Para isso, 
siga as orientações ao lado.

Produção: A2 Comunicação & Marketing • www.a2bh.com.br • (31) 3243-8660 • impressão: Rede • Tiragem: 1.200 exemplares
Jornalista Responsável: Cristiane Prado • MTB 06389 JP/MG • Colaboração: Camila Freitas • Revisão: Mário Viggiano 

informativo da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Coopeder ltda.
Rua Pernambuco, 189, 12º andar • Funcionários • Belo Horizonte • MG • Cep: 30.130-150 • Tel.: (31) 3222-1650

expediente

Efetivos:
• Delson Chaves Campos, diretor-presidente;
• Maristania Mendes Santiago, dir. administrativa; 
• Marina Silva Coelho, diretora financeira;
• Carlos Roberto de Oliveira;
• Cláudio José Marques da Silva;
• Helbert Tadeu de Freitas;
• Adolfo Garrido;
• Cássio Baeta Costa Machado;
•	Getúlio Júlio de Abreu.

Efetivos: 
• Cláudia Maria Pereira Ramos Claro;
•	Adilson Martins Machado;
•	Michele Márcia Fernandes Nogueira Machado.

Suplentes: 
• Ivanety de Souza Cruz Lizardo;
•	Maria Aparecida Guimarães;
•	Marlene Pereira.

Conselho de
Administração 

Conselho Fiscal 

capacitação

Creder promove curso para cooperados
E        mpenhada em contribuir para o desenvolvimento 

profissional de seus cooperados, a Creder pro-
moveu, entre os dias 9 e 20 de fevereiro, um curso 
intensivo de Excel Avançado. Em parceria com a 
Coopeder, que disponibilizou o espaço físico e os 
equipamentos de informática, a Cooperativa orga-
nizou o curso e custeou os honorários da instrutora 

credenciada e analista de software, Valéria Maria 
Rodrigues.

Dez associados tiveram a oportunidade de parti-
cipar das aulas, que somaram 20 horas de aprendi-
zado. O curso foi ministrado na sede da Coopeder, 
facilitando o acesso dos alunos.

“O curso foi excelente e facilitou o dia-a-dia do 
nosso trabalho, já que utilizamos constantemente as 
planilhas do Excel”, garante Raquel Ferreira Queri-
no, funcionária do Laboratório de Análises Clínicas 
da Coopeder. A cooperada também destaca que o 
benefício em ter participado das aulas não é apenas 
profissional. “Participar do curso significa estar em 
um processo de busca, que implica também em cres-
cimento e aperfeiçoamento pessoal”, ressalta. 

Segundo a diretora administrativa da Creder, Ma-
ristania Mendes Santiago, a meta da Cooperativa é 
dar continuidade à iniciativa, já que a demanda pela 
participação na primeira edição do curso foi ampla.

ouvidoria

A Cooperativa está sempre pronta para ouvir você!

Suplentes:
• Élcio Carvalho 
dos Santos;
• Maria Terezinha 
Mendes de Brito;
•	Simone Maria da 
Silva Xavier.


