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CRECE NO ANO DO
45º ANIVERSÁRIO

CRECE entrou no ano do seu 
45° aniversário no dia 7 de Anovembro. Por esse motivo, a 

Cooperativa de Crédito dos Eletricitários 
irá desenvolver uma série de 

eventos durante 12 
m e s e s .  S e r ã o  

atividades culturais, 
eventos de cunho 
social, palestras 
e encontros com 
os associados e 
d e m a i s  
e le t r i c i t á r i os ,  
envolvendo a 

Sede de Porto 
Alegre e os Postos 

do interior. O objetivo 
será comemorar este 

feito marcante que são os 
45 anos de existência de uma Entidade 
criada, gerida e usufruída inteiramente 
pelos seus quase 1.500 associados. 

Ao mesmo tempo, a CRECE pretende 
divulgar a política do Cooperativismo de

Sorteios mensais
entre associados

A CRECE está comemorando seu 
45º aniversário, mas quem ganha 
presente são os associados. Afinal, 
são a razão maior da comemoração. 
Nestes 12 meses que antecedem o 7 
de novembro de 2011, serão 12 
sorteios de valiosos prêmios, com a 
participação exclusiva dos associados.

 

Novembro: aparelho de DVD para 
Ione Espinosa, de Porto Alegre. 

Dezembro: multiprocessador para 
Luís Gustavo Noronha da Silva, de 
São Jerônimo.

Janeiro: forno de microondas, para 
Paulo Sérgio Soares Lugo, de Porto 
Alegre. 

Fevereiro: liquidificador para Nuria 
Maria Bilhalva Gianechini, de 
Camaquã. 

Março: aparelho de som portátil 
com Mp3, para Clóvis Fagundes de 
Fagundes, de Rio Grande.

O próximo sorteio talvez seja o da 
sua sorte!

A CRECE agradece aos parceiros 
que doaram os prêmios: Mitraseg 
Corretora de Seguros, Class- Systems 
Tecnologia da Informação, e Fontoura 
Agente Autorizado VIVO.

Se você ainda não é associado da 
CRECE, participe. 

Basta acessar 
www.crece.com.br/formulario.php

Mais informações no site 

www.crece.com.br ou pelos fones

(51) 3217.5193 (Porto Alegre) e 

fone (51) 3663.7167 (Osório).

Paulo ganhou um microondas

Crédito entre os eletricitários, esta boa 
ferramenta para resolver dificuldades e obter 
financiamento. Fora isso, a CRECE conta com 
uma gama de serviços e benefícios diretos e 
indiretos que tornam ainda mais vantajosa a 
participação neste projeto vencedor. A cada 
dia recebemos a adesão de novos 
associados, que se surpreendem com as 
vantagens de fazer parte da Cooperativa. 
Afinal, 45 anos já é uma experiência e tanto.

O ato da abertura das comemorações 
(fotos abaixo) contou com a presença da 
diretoria, dos conselheiros, colaboradores e 
parceiros da CRECE, em ato que culminou 
com um brinde. A presidente Rosemari Nunes 
da Silva e o vice-presidente Evanir Julio de 
Freitas falaram sobre a trajetória da CRECE e 
o importante papel que representa hoje no 
meio eletricitário. 

A CRECE foi homenageada pela Mitraseg 
Corretora com um troféu. O diretor Alberto 
Souza de Souza Júnior fez a entrega para os 
gerentes Cassiano Vasconcelos e Souza e 
Henrique Thomé (foto E, acima).

Eleição dos novos conselheiros
Na assembleia geral da CRECE realizada em fevereiro, em Porto Alegre, os 

associados elegeram a nova composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A posse 
dos eleitos deverá ocorrer nos próximos dias, após o registro junto ao Banco Central.  
Estes são os eleitos: 

Conselho Deliberativo - Antonio Carlos Oleques da Rocha, Evanir Julio de Freitas, 
Leo Derivi Marques, Luís Carlos Pradella, Luiz Carlos Fernandes Monteiro, Luiz Edison 
Shell, Jorge Roberto Natorp Fontoura, Marciano Larri da Silva e Rosemari Nunes da 
Silva. 

Conselho Fiscal - Cesar Augusto Oliveira Farias, Francisco Assis Carvalho da Silva 
Meira, Ory Garcia Benites, Diego Pereira da Silva, Eder Wilson da Fonseca e Flavio Luiz 
Silva Félix.

Ganhadores até agora

FECHAMENTO AUTORIZADO. Pode ser aberto pela ECT.



O Banco Central e a eficiência do Sistema Financeiro

O Cartão de Vantagens foi instituído pela 
CRECE para beneficiar exclusivamente os 
associados com descontos em diversos 
estabelecimentos. Centenas de associados já 
estão utilizando o Cartão de Vantagens na 
rede conveniada. A CRECE também pede a 
sugestão de outros estabelecimentos para 
firmar novos convênios.

Se você já é associado e ainda não tem 
seu Cartão de Descontos, peça já o seu. É 
inteiramente gratuito e sem qualquer taxa por 
utilização. A vantagem é só do associado nas 
compras e contratação de serviços.

Se você ainda não é associado, não perca 
tempo e venha juntar-se aos quase 1.500 
eletricitários cooperativados.

Já dispomos de uma enorme lista de 
convênios nas áreas de alimentação, 
clínicas/saúde, escolas de idiomas, escolas 
técnicas e faculdades, farmácias, lazer e 
serviços. A relação completa pode ser 
acessada no site www.crece.com.br/php.

Veja abaixo os nossos atuais convênios 
na área de alimentação.

Porto Alegre:
PIZZARIA CHEIRO VERDE
5,2% de desconto no bifê livre
Endereço: Av. Princesa Isabel, 844 Lojas 3 e 4 Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3012.1121 - Site www.pizzariacheiroverde.com.br

Osório:
SANTA HELENA CACHAÇARIA GRIL
Uma bebida (suco, refrigerante ou água mineral) no bifê a peso.
Endereço: Av. Getulio Vargas, 1400 loja 3 e 4 Osório/RS
Fone: (51) 3601.2155
  

 Santo Antônio da Patrulha:
DA COLÔNIA - ALIMENTOS NATURAIS
30% de desconto no bifê livre com sobremesa.
Endereço: RS 030 esq. RS 474, s/n  Santo Antônio da 
Patrulha - RS
Fone: (51) 3362.3089
Site www.dacolonia.com.br
   

Capão da Canoa:
CASA RECHAUD RESTAURANTE
5% de desconto no bifê e nos serviços.
Endereço: Av. Paraguassú, 2758 -  C. da Canoa/RS
Telefone: (51) 3625.2976

Palestra com 

ocorreu na 
Federasul 

Anselmo Pereira 
Araujo Netto 

DIRETORIA EXECUTIVA
Rosemari Nunes da Silva  Presidente
Evanir Julio de Freitas  Vice-Presidente
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Evanir Julio de Freitas, Gilberto Souto, Luis Carlos Pradella, Luiz Carlos F. Monteiro, Luiz Edison Schell, 
Nelson Sant'Anna Vieira e Rosemari Nunes da Silva
CONSELHO FISCAL
Ory Garcia Benites Coordenador, Francisco de Assis C. da Silva Meira  Secretário, Marciano Larri da Silva
Suplentes: Cesar Augusto Oliveira Farias, Diego Pereira da Silva e Jorge Roberto Natorp Fontoura

SEDE - Rua São Manoel, 1197, 2º andar 
CEP 90620-110 Porto Alegre / RS / Brasil 
Central de atendimento (51) 3217.5193 
atendimento@crece.com.br - www.crece.com.br
PAC OSÓRIO - Rua Major João Marques, 370 Sala 401 
Osório/RS (51) 3663.7167 osorio@crece.com.br
PAC CANDIOTA - Rua alcebíades Antunes, s/nº sala 110, 
Vila Residencial, Candiota/RS (53) 3245.5040 
candiota@crece.com.br
Tiragem desta edição: 5.000 exemplares - Jornalista 
responsável diplomado Antonio Barcellos DRT 5082
Ouvidoria: fone 0800.6005193 

“O Banco Central e a promoção da eficiência do Sistema Financeiro” foi o tema de palestra 
ministrada no dia 9 de dezembro, durante reunião-almoço do Sindfin - Sindicato das 
Instituições Financeiras Não-Bancárias do Rio Grande do Sul. O assunto foi abordado pelo 
consultor do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central - Denor, 
Anselmo Pereira Araujo Netto. Alguns tópicos apresentados foram a missão do Banco 
Central, as premissas da regulamentação e as medidas em prol da eficiência, como, por 
exemp lo ,  t r anspa rênc ia  de  con t ra tos ,  r eg ras  de  
compliance/controles internos, portabilidades, redução de riscos 
na originação (anatocismo), Projeto Redução do Spread, redução 
do custo de observância, tarifas, Letra Financeira e outras 
medidas. Os temas foram abordados com foco nas financeiras 
e cooperativas de crédito, que constituem o público atendido 
pelo Sindfin.

A r e u n i ã o - a l m o ç o  
aconteceu na sede da 
Federasul, em Porto Alegre, 
p a r a  a s s o c i a d o s  e  
convidados do Sindfin.

CRECE na Internet:
www.crece.com.br

Novidade

Novidade

Vem aí o 
Cartão de
Crédito
bandeira
CRECE/SINDFIN
Aguarde!

Vem aí o 
Cartão de
Crédito
bandeira
CRECE/SINDFIN
Aguarde!

CRECE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados, Aposentados
 e  Pensionistas da CEEE e Eletricitários do RS
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Cartão de Vantagens da CRECE 
dá desconto em restaurantes



A CRECE e o SENERGISUL 
firmaram uma parceria para 
funcionamento conjunto das suas 
unidades em Osório, na até então 
sede do Sindicato, possibilitando 
m a i o r  c o m o d i d a d e  n o  
atendimento aos eletricitários do 
Litoral Norte. A transferência da 
CRECE para a atual sede do 
SENERGISUL ocorreu na quarta-
feira, dia 8 de dezembro.

A  i d é i a  d e  u n i r  o  
SENERGISUL e a CRECE no 
mesmo espaço físico é vista com otimismo pelos dirigentes. “A união dos eletricitários é uma 
tendência, e temos exemplos de outras localidades do interior onde este tipo de parceria é 
vantajosa para as entidades e para os associados”, avalia a presidenta Rosemari Nunes da 
Silva. O delegado do Sindicato Jorge Natorp Fontoura também integra o Conselho Fiscal da 
CRECE. “Além da redução de custos operacionais, facilita aos associados o contato na 
medida em que estamos num mesmo local”, esclarece.

A partir desta parceria, a CRECE pretende expandir as suas atividades no Litoral Norte 
durante o veraneio, período em que tradicionalmente ocorre grande concentração de 
eletricitários.

A sede conjunta está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 562, Osório. As duas 
entidades continuam com os mesmos telefones: (51) 3663.7167 (CRECE) e (51) 3663.1827 
(SENERGISUL).

Um belo evento de confraternização com associados da CRECE, familiares e 
representantes da AFCEEE e do setor de RH da CEEE, foi realizado em outubro, na 
sede campestre da Associação, na Ponta Grossa, em Porto Alegre. 

Considerando a importância deste tipo de integração, a CRECE revela interesse 
em dar continuidade ao entrosamento entre as entidades dos eletricitários gaúchos.

Integração CRECE, AFCEEE e RH CEEE

CRECE atinge metas de 2010
A diretoria da CRECE comemora mais um exercício positivo, atingindo todas as metas 

previstas para 2010, de acordo com o planejamento estratégico da Cooperativa. Isso faz 
com que a CRECE tenha maior disponibilidade de recursos para efetuar empréstimos aos 
associados, inclusive empréstimos sazonais, que são as antecipações de férias e décimo-
terceiro salário, entre outros.

Juro zero para novos sócios
Novos associados da CRECE têm microcrédito com JURO ZERO.
É a oportunidade oferecida para conhecerem o sistema de funcionamento de uma 

cooperativa de crédito.

PAC Osório em nova sede 
junto ao SENERGISUL

A esperada alta da taxa básica de 
juros (Selic) pelo Banco Central pode 
impulsionar o crescimento das 
cooperativas de crédito a um patamar 
superior à média do sistema financeiro 
nacional (SFN). Sem objetivo de lucro 
e distribuição de dividendos, essas 
entidades esperam ser uma 
alternativa principalmente para os 
trabalhadores assalariados e podem 
crescer até 30% em ativos e em 
crédito. 

Atualmente, a participação das 
cooperativas no sistema financeiro 
ainda é baixa, inferior a 2%. No 
entanto, o sistema cooperativo 
registrou crescimento superior ao do 
SFN em 2009. Segundo dados do 
Banco Central, as cooperativas de 
crédito tiveram um crescimento de 
18,51% em seus ativos, a um saldo de 
R$ 52,8 bilhões, ante a expansão de 
9,29% dos ativos do SFN.

Em depósitos, as cooperativas 
tiveram um crescimento de 16,8%, a 
R$ 22,2 bilhões, enquanto o SFN 
registrou alta de 3,85%. Esse 
crescimento mostra como as 
cooperativas são competentes e 
conseguem manter taxas de 
rentabilidade atrativas para os 
cooperados. Em relação ao 
patrimônio, o crescimento foi de 20%, 
a R$ 11,3 bilhões, ante 15% do SFN. 
(Fonte: Cescoop)

Cooperativas de crédito se 
transformam nas melhores 
alternativas do mercado

Notas

Empréstimos especiais
o ano todo na CRECE

A CRECE lembra que dispõe de 
empréstimos especiais diferenciados 
para os associados, proporcionando-
lhes mais tranquilidade e conforto 
durante o ano inteiro.

Solicite já uma simulação. Estamos 
prontos para atender às suas 
necessidades. 

Se você ainda não é associado, 
não perca tempo.

Esteja entre amigos.
Venha para a CRECE!

Celular: Agora a CRECE tem Vivo Controle!
Não tenha surpresas em sua fatura!

ADQUIRA JÁ SEU CELULAR NO PLANO VIVO CONTROLE! Com ele você não precisa se preocupar 
com a fatura no final do mês e ainda pode presentear quem você gosta.
- Aparelhos gratuitos;
- Faturas por e-mail;
- Pagamento através de desconto em folha;
- Minutos mais baratos;
- Atendimento e suporte diretamente com a CRECE

Mais 
informações 

fone 
(51) 3217.5193



PARA USO DO CORREIO
Mudou-se
Desconhecido
Recusado
Endereço Insuficiente
Informação escrita pelo porteiro/síndico

Falecido
Ausente
Não Procurado

Reintegrado no serviço postal em __/__/__. 

Em __/__/__ Responsável

DEVOLUÇÃO: Rua São Manoel, 1197, 2º andar 
CEP 90620-110 Porto Alegre / RS

Mais uma importante parceria na 
área de convênios foi firmada pela 
CRECE, desta vez beneficiando 
especialmente os associados do 
Litoral Norte. Trata-se de um 
convênio  com a Facu ldade 
Cenecista de Osório (FACOS), 
tradicional instituição que oferece 
todos os níveis de educação, do 
ens ino fundamenta l  à  pós-
graduação. O convênio, que 
beneficia os associados através do 
Cartão de Vantagens, foi assinado pelo diretor da FACOS, Adelar 
Hengemühle e pelo gerente executivo da CRECE, Henrique Thomé (foto ao 
lado).

Sem dúvida, é mais um significativo incentivo ao estudo e um ganho 
indireto aos associados. A FACOS fica na Rua 24 de Maio, 141 Centro, em 
Osório/RS, fone (51) 3663-1763.

O Cartão de Vantagens é gratuito, emitido para todos os associados da 
CRECE e não tem qualquer taxa ou mensalidade. Sua finalidade é 
proporcionar descontos e vantagens indiretas junto a estabelecimentos 
comerciais e de serviços. Consulte a relação de convênios 
http://www.crece.com.br/convenios.php

Atuando em defesa dos associados, o Serviço Jurídico 
da CRECE obteve uma importante vitória judicial, 
garantindo a continuidade da apólice de seguros.

Há cerca de 20 anos um grupo significativo de 
associados da CRECE aderiu a uma apólice de seguros 
junto à empresa Sul América Seguros. Quando os 
segurados já contavam com mais de 70 anos de idade, a 
seguradora informou sua intenção de cancelar a apólice. 
O cancelamento, assim, ocorria quando os segurados 
estavam ingressando numa faixa etária em que não teriam 
condições de contratar outra apólice ou apresentar 
comprovação de saúde na forma exigida por outra 
seguradora.

Atuando em defesa dos associados, a CRECE 
ajuizou, em 2006, uma ação através do advogado Mário 
Kellermann, pleiteando a continuidade da vigência da 

Vitória na Justiça garante apólice de
seguros para associados da CRECE

Convênio em Osório para nível superior

apólice. “Tratava-se de uma apólice com mais de 15 anos, 
renovada anualmente, e que desinteressou à seguradora no 
momento em que os segurados atingiram uma idade de risco”, 
explica Kellermann. 

O advogado confirma que a ação foi julgada procedente, e a 
decisão mantida no Tribunal de Justiça diante do recurso da 
seguradora. “O processo está encerrado, não cabendo qualquer 
recurso, ficando mantido o direito dos associados vinculados à 
apólice continuarem o pagamento e usufruírem da cobertura, 
pelo que a Sul América Seguros será obrigada a honrar o 
compromisso assumido. A decisão judicial já não comporta 
qualquer recurso.”

A presidente da CRECE, Rosemari Nunes da Silva, disse 
que a vitória foi exemplar: “A CRECE não se preocupa apenas 
em oferecer um produto, que neste caso foi um seguro em 
grupo, mas também com a sua garantia em benefício dos 
associados vinculados. Fez-se justiça.”

Cooperativismo perde o líder Cylon Thomé
Ex-presidente e um dos maiores líderes da história da CRECE, 

Cylon Ruben Thomé faleceu em Porto Alegre no dia 28 de janeiro, 
aos 82 anos de idade. 

Cylon presidiu a CRECE por mais de 20 anos, sendo 
considerado um dos alicerces da Cooperativa. Era uma pessoa 
muito respeitada e reconhecida pelo seu conhecimento e inteira 
dedicação voluntária ao cooperativismo. Tendo como lemas o 
otimismo, o trabalho e a cooperação, durante a sua direção a Cooperativa galgou 
uma impressionante expansão e representação entre a categoria eletricitária 
gaúcha, chegando atualmente à cifra de cerca de 1.500 associados.

Afastado nos últimos anos por problemas de saúde, Cylon também teve a 
preocupação de preparar e qualificar seus sucessores para dar continuidade à 
condução da Entidade de apoio financeiro mútuo dos eletricitários.

O cooperativismo e os eletricitários gaúchos perderam um grande líder.

A CRECE está de luto.

Seguindo determinações do Banco Central, e 

de acordo com o sistema de governança 

cooperativa, já há 

alguns anos a 

CRECE realiza 

reuniões no 

interior do Estado. 

O objetivo é 

demonstrar aos 

associados o 

resultado 

operacional obtido no ano. Durante o mês de 

fevereiro último, a Cooperativa promoveu 

assembleias no interior do Estado, entre elas em 

Candiota (foto acima) e Osório.

Também aproveitou a oportunidade dos 

encontros regionais com os eletricitários para 

levar a mensagem do cooperativismo e a 

importância de uma cooperativa de crédito como 

opção de investimentos vantajosos e uma 

importante mão ao alcance em eventual 

necessidade financeira.

CRECE realiza reuniões regionais


