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OS TRÊS PODERES concluir
ESTÃO
CORROMPIDOS
as obras de construção da UTI
(Unidade de
Terapia IntenE A DEPRAVAÇÃONeonatal
SE AVANÇA
SOBRE
siva), juntamente com a instalação de
dez leitos com
equipe de neonatoA REPÚBLICA Emais
AMEAÇA
A NAÇÃO.
logistas.

Na tarde da sexta-feira, 24/08, a Prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães,
procedeu com o repasse recursos próprios do município da ordem de R$
275.500,24 para o Hospital César Leite

de Manhuaçu – 21/06

Algo que pode parecer pouco provável é a junção entre religião e ciência, já que existem muitas diferenças de
opinião entre uma e outra. No entanto,
um cientista fez questão de comprovar a
existência de Deus através de seus estudos científicos.
Trata-se do polonês Michael Heller,
que, além de cientista, é um dos teólogos mais renomados da Polônia. O que
ele fez foi utilizar os seus conhecimentos sobre ciência e religião para provar
algo que muitos duvidam que exista e

que outros cientistas, já haviam se aventurado em desvendar, porém sem sucesso até o momento. A existência de deus,
um criador para tudo o que conhecemos
hoje.
Heller deu o nome de “Teologia da
Ciência” para a tese que formulou, que
por sinal é pioneira, e isso lhe rendeu
um dos prêmios mais cobiçados na comunidade científica: em 2008 ele ganhou US$ 1,6 milhão, em Nova York,
da Fundação Templeton, que conta com
cientistas do mundo inteiro.
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EDITORIAL

CHARGE

Estamos nós fazendo a vontade de Deus?
O Brasil passa por sérios problemas, que infelizmente a maioria do povo
não está informada, pois as grandes redes de TVs, jornais e emissoras de
radio são patrocinadas pelo governo, de maneira que tudo que pode ser contrario ao governo não são divulgados. Na atual conjuntura tudo que quiser
saber sobre o governo brasileiro é melhor acompanhar as redes sociais e
vídeos no Yutube, ou ler notícias nos jornais estrangeiros. A paralização dos
caminhoneiros que foi uma coisa inédita no Brasil, as TVs não noticiavam,
quando falavam alguma coisa era para desconstruir a pauta coerente defendida pelos caminhoneiros e as pessoas que estavam ajudando o movimento.
O presidente da República é reprovado por mais de 90% do povo, a
Câmara e Senado a maioria estão envolvidos em corrupção denunciados
pela Lava Jato, e o SUPREMO que deveria ser o guardião da constituição
afronta o povo desrespeitando a Carta Magna e trabalhando para proteger
criminosos e soltando presos que fora investigados e condenados na 1ª e 2ª
instancia em total desrespeito a Lei.
Sinceramente não entendo os brasileiros que diante de tanto desmando e
uma classe política dominante aprovando leis contraria a soberania nacional,
entregando nossas riquezas ao capital estrangeiro, o país vive uma violência nunca visto, desemprego de mais de
14 milhões e é campeão do mundo em Fale com a redação
assassinatose prestes a se tornar um país
dominado pelo comunismo sem poder- contato@jm1.com.br
(33)3331-8409
mos ter voz.
Diante de tudo isso, milhares de pessoas vão para as ruas torcer pela seleção de
um país corruto, onde desviou bilhões em construções de estádios de futebol,
onde há muitos dirigentes presos e até um ex-presidente da CBF que está
preso nos Estados Unidos, gosto de futebol torso pela seleção brasileira, mas
penso que estamos perdendo uma ótima oportunidade de mudar nosso país,
indo para as ruas evitando que nosso país vire uma Venezuela.
Não podemos afirmar que tudo que acontece é da vontade de Deus, mas
acredito que Deus pode todas as coisas, acredito que Deus pode intervir em
certos acontecimentos para evitar um mal maior, ou até para que aprendamos
certas lições. A Onisciência é um atributo de Deus, considerando que Ele
possui todas as qualidades em estado infinito.
Por definição, ser onisciente é deter todo o saber, saber tudo de tudo,
incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro, e
todo universo.
‘Não cai uma folha da arvore, sem a vontade de Deus’ A nosso ver, essa
frase de cunho público, mas que não tem base original nos Evangelhos pode
possuir duas interpretações, uma correta e outra não:
1) Interpretação Correta: Deus é Onisciente, isto é, Ele tem o saber
absoluto de tudo. Tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, possui
ciência total daquilo que ocorre na Sua criação, sabe de tudo o que acontece,
porque está presente em tudo.
2) Interpretação Errada: Todos os acontecimentos estariam programados
por Deus e nada aconteceria sem a Sua Vontade. Nesse caso haveria um determinismo para tudo. Trata-se de interpretação equivocada, pois estaríamos
atribuindo a Deus todos os acontecimentos humanos, bons e ruins. Deus
seria o grande responsável por todo Bem, mas também pelo sofrimento e
mal que existem no mundo.
Considerando verdadeira essa tese, nos eximiríamos de qualquer responsabilidade por nossos atos errados: afinal de contas, tudo já havia sido
programado por Deus, até a nossa própria queda. Fonte de apoio: http://
www.abiblia.org.
As denominações brasileiras detêm centenas de missionários pregando
o evangelho em outros países, principalmente nos países comunistas onde
há ditaduras e a proibição de se falar do cristianismo, muitos cristãos foram
mortos nestes países comunistas, mas uma coisa me deixa indignado, ainda
não vi nenhuma denominação evangélica se levantar contra os governantes
brasileiros que vem desde governo FHC implantando aos poucos a ideologia
comunista, a maioria destes políticos da esquerda não acreditam em Deus e
por incrível que pareça os evangélicos foram decisivo na eleição de Lula e
Dilma. O Brasil é quase totalmente cristão, só de evangélicos há mais de 60
milhões. Cadê as lideranças cristãs que não estão convidando os religiosos
para defenderem nossa Pátria contra o comunismo?
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ESCREVA-NOS, SERÁ UM PRAZER DIVULGAR SUA CARTA.
LEIA ACIMA COMO FAZER E MÃO NA CANETA OU NO TECLADO.

CARTA DOS LEITORES
Nós precisamos protestar
contra os corruptos
Prezados Senhores do Jornal das Montanhas. Li este texto na coladaweb.com, escrito
por WadsonPhelipe e achei interessante que
vai com o que penso e por isso resolvi enviar
para o Jornal das Montanhas para que outros
brasileiros possam também tomar conhecimento das coisas que deixam o povo indignado.
Nada parece mais exato do que essas
palavras para definirem o sentimento que se
apossa crescentemente do coração de todos
os brasileiros ao presenciarem cada dia na mídia e na imprensa as notícias sobre os níveis
intoleráveis a que chegou a falta de ética e a
corrupção entre os nossos políticos.
É moeda corrente entre nós o fato de vermos representantes parlamentares eleitos com
o voto popular legislarem em causa própria,
para aumentarem os próprios salários e benefícios, enquanto discutem dias e meses para
aumentar irrisoriamente o salário mínimo.
Os aumentos de ganhos salariais vêm por
sua vez acompanhados de atos de nepotismo
intoleráveis, quando os políticos em questão
encontram sinuosos caminhos para incluir nos
benefícios e benesses dos quais se fazem possuidores parentes e amigos, desperdiçando
iniquamente o suado dinheiro do povo, que deveria estar sendo canalizado para geração de
empregos e projetos sociais.
Como se não bastasse isto, as medidas
provisórias se fazem e desfazem com a rapidez
e a efemeridade de um relâmpago. E o que
fora decidido ontem já não o é mais hoje nem

o será amanhã, deixando a opinião pública
completamente desnorteada e perplexa, sem
saber a que se ater.
Por outro lado, a violência sobe em ritmo
assustador. No Estado do Rio de Janeiro acabamos de assistir a mais uma chacina que deixou mortos inúmeros menores, crianças e adolescentes entre os 12 e os 15 anos. Famílias
destroçadas, dor, luto e lágrimas incessantes
por causa de um governo sem ética. O povo
se cansa e o grande perigo é que ele perca a
capacidade de indignar-se.
A indignação, embora não esteja incluída
nos moldes das virtudes clássicas, não deixa de
ter seu elemento de virtude. É uma escala de
valores que é agredida, são princípios que são pisoteados, é a credibilidade naqueles que deviam
ser os guardiões da justiça e do direito e que são,
ao contrário, os primeiros a agir contra tudo isso.
A ética é a parte da Filosofia que estuda
os juízos de apreciação referentes à conduta
humana suscetível de qualificação do ponto de
vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. A
ética, portanto, é o estudo dos valores que regem a conduta humana subjetiva e social. É o
parâmetro que temos para julgar as ações que
beneficiam ou prejudicam a vida humana neste
mundo e nesta sociedade.
Parece que neste momento da história do
Brasil, nossos políticos perderam completamente seus parâmetros éticos. E a impunidade
os ajuda no seu esforço de destruir e lançar
ladeira abaixo as referências que fazem a vida
humana tolerável e serena e geram orgulho no
coração das novas gerações de pertencerem a
determinado país.

Infelizmente nosso país não tem se esmerado nem se destacado nisso. Pelo contrário, em
recente pesquisa feita sobre quais as instituições
que mereceriam maior credibilidade no Brasil,
os políticos ficaram em último lugar. Senhores,
é hora de mudar esse estado de coisas. A paciência do cidadão tem limite. Por outro lado, é
importante que os cidadãos não permaneçam de
braços cruzados vendo as coisas acontecerem.
Indignar-se é preciso. O Brasil merece. E sobretudo precisa de cidadãos indignados, que gritem contra a maré de corrupção que infesta sua
política e suas instituições para finalmente poder
caminhar em direção a um futuro mais risonho,
onde reinem a paz, a justiça e o direito.
O que é Ética:
Segundo o Dicionário Aurélio Buarque
de Holanda, ÉTICA é “o estudo dos juízos de
apreciação que se referem à conduta humana
susceptível de qualificação do ponto de vista do
bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto”.
Alguns diferenciam ética e moral de vários
modos:
1. Ética é princípio, moral são aspectos de
condutas específicas;
2. Ética é permanente, moral é temporal;
3. Ética é universal, moral é cultural;
4. Ética é regra, moral é conduta da regra;
5. Ética é teoria, moral é prática.
Etimologicamente falando, ética vem do
grego “ethos”, e tem seu correlato no latim “morale”, com o mesmo significado: Conduta, ou
relativo aos costumes. Podemos concluir que
etimologicamente ética e moral são palavras
sinônimas. Silvia Efigênia Soares.
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DIZEM POR AÍ...
Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”.
Despertem brasileiros

João Magalhães um deputado
sempre lembrado

Bolsonaro lidera pesquisa para
presidente da República

Manifestantes protestam contra a corrupção
e a favor da Lava jato
“Em todos os 38 países analisados, cada população erra muito em
sua percepção. Temos
percepção mais equivocada em relação ao que
é amplamente discutido
pela mídia, como mortes
por terrorismo, taxas de
homicídios, imigração e
gravidez de adolescentes”, disse o diretor de
pesquisas do Ipsos Mori,
Bobby Duffy. Brasileiro
sabe quase tudo de futebol e carnaval, mas não
sabe a realidade em que
vive seu país, precisamos
acordar e colaborar para
retomar o nosso Brasil
das mãos dos comunistas.
Hoje vivemos um momento de grande insegurança, prestes a entrarmos
em uma guerra civil e a
maioria da população não
está nem aí, continua curtindo e compartilhando
receitas de bolos, futebol

e capítulos de novelas.
Pesquisa aponta que
o Brasil é o 2º país com
menos noção da própria
realidade, sabemos hoje
que fomos traídos pelos
nossos governantes ante
patriotas, aparelharam o
nosso país, numa trama
proposital e planejada,
até nossa constituição foi
forjada para amparar os
criminosos ante patriotas
que presidiram o país e a
maioria deles estão filiados nos grandes partidos
que comandaram e comanda o Brasil. A corrupção cooptou grandes lideranças e agora estamos
sentindo os efeitos maléficos dos tiranos, parte
boa da justiça investiga
e condena, mas o STF
solta. O Brasil precisa
ser renovado fique atento
brasileiro e dê sua contribuição.

O feitiço virou contra o feiticeiro
O conhecimento liberta, dizem que o povo
brasileiro tem se preocupado mais em buscar
conhecimentos. A maior
empresa de comunicação
do Brasil ‘Rede Globo’
que sempre jogou ao lado
do governo, agora tem
caído sua audiência por
jogar contra o povo não
informando a realidade
que acontece no Brasil,
ela só divulga o que interessa ao governo que está
envolvido em corrupção.
Vale a pena ver um
vídeo inédito onde Luciano Ayan desmascara a
Globo.
Há alguns meses, a rede
Globo iniciou uma campanha contra blogs independentes de direita no Brasil.

O alvo principal era o Ceticismo Político, de Luciano
Ayan, que reproduziu informações da Folha de São
Paulo e do próprio O GLOBO. A Globo acusava o
blogueiro de “Fake News”.
Meses mais tarde, a mesma
emissora volta a falar de
Luciano Ayan, desta vez
com o Profissão Repórter.
Carlos Afonso, responsável
pelo pseudônimo, gravou a
entrevista inteira e destruiu
a Rede Globo e suas mentiras.

Dizem que o deputado
João Magalhães repetira
sua grande votação em
Manhuaçu e região, sendo majoritários em muitas comarcas. Perguntado para algumas pessoas
porque votariam em João
Magalhães elas responderam: 1) Ele é o deputado que mais benefícios
trouxeram para Manhuaçu e região.
2) É o deputado que
mais recursos liberou
para o Hospital Cesar
Leite, só agora da última vez foi liberado R$ 5
milhões para as obras do
anexo do Hospital Cesar
leite.
3) No inicio do ano foi
liberado 2,5 milhões para
ser dividido entre os hospitais da região Hospital
Cesar leite recebeu R$
500 mil para manutenção
e custeio”.
4) Através de emendas parlamentares, durante todo o ano de 2011,
João Magalhães conseguiu recursos importantes para toda a região.
“Temos
compromisso
não só político, mas tam-

bém social com a região.
Vendo que o Hospital Cesar Leite tem estado cada
vez mais sobrecarregado,
conseguimos, através de
emendas parlamentares,
muitos recursos para outros hospitais da região,
como das cidades de Lajinha, Ipanema, Matipó,
Abre Campo, Raul Soares, e outros. Principalmente quanto ao custeio
de manutenção”.
Além de verbas para
a saúde, o deputado
conseguiu recursos para
compra e manutenção
de novos equipamentos
e maquinários para patrolamento de estradas
em diversos municípios,
como Simonésia e Santana do Manhuaçu, mais
recentemente. “O momento mais importante
para os prefeitos foi o
final de 2011, quando
tiveram a oportunidade
de buscar novos recursos
para a região. Acredito
que todos aqueles que
nos procuraram tiveram
resultado
satisfatório.
Procuramos atender a todos”, disse.

Deputado que só você vê
em ano eleitoral
Se este ano a coisa
está ruim para pedir votos, tem deputado que não
sabe como fazer para pedir votos na região, sabe
por que, eles só aparecem
de 4 em 4 anos e não sabe
como irá responder aos
eleitores essa grande falta
de não terem feito nada
para o município.

São muitos os deputados estaduais e federais
que nesta época aparecem nos municípios pedindo seu voto, cuidado
lembre-se das leis que
eles votaram a favor do
governo contra o povo, é
melhor você Jair se acostumando em quem votar
e de quem não votar

Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira, mostra o deputado federal Jair Bolsonaro com 18,3% das intenções de voto, seguido pela
ex-senadora Marina Silva (11,2%); o ex-ministro
Ciro Gomes (9%) aparece em terceiro lugar.
Pesquisa divulgada
pela CNT/MDA, nesta
segunda-feira,
aponta
o deputado federal Jair
Bolsonaro (PSL) em
primeiro lugar nas intenções de voto para presidente da República, com
18,3%, seguido pela ex-senadora Marina Silva
(Rede), com 11,2%.·.
Em terceiro lugar,
aparece o ex-ministro
Ciro Gomes (PDT),
com 9%. Esse cenário
é registrado sem a presença do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), preso desde
o último dia 7 na sede
da Polícia Federal, em
Curitiba. no Paraná.
Diante
da prisão
de Lula, o PT vive um
impasse, se vai manter
a candidatura de Lula
e quando essa decisão
será divulgada. .
O
ex-governador
de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB)
fica com 4,%, seguido
pelo senador Álvaro
Dias (2,5%) e Fernando
Collor (0,9%). O presidente Michel Temer
aparece 0,9%, seguido
pelo líder do Movimento dos Trabalhadores
sem Teto (MTST) Guilherme Boulos (0,5%), e
pela deputada Manuela
D´Ávila (0,5%).

Pesquisa do BTG
estimulada
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
como BR-06062/2018,
e tem margem de erro
de dois pontos percentuais para mais ou para
menos. Foram ouvidos
2 mil eleitores por telefone nos dias 25 e 26 de
agosto.
Jair Bolsonaro

24%

Marina Silva

15%

Geraldo Alckmin

9%

Ciro Gomes

8%

Fernando Haddad 5%
João Amoedo

4%

Álvaro Dias

3%

Henrique Meirelles 1%
Guilherme Boulos 1%
Cabo Daciolo

1%

Outros

2%

Ninguém/nenhum 18%
Branco/nulo

5%

Não sabe

4%

Não respondeu

1%
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CANTINHO DE FÉ
por

Pr. João Soares
da Fonseca
jsfonseca@pibrj.org.br

Morreu por desprezar
o perdão
Roubar é crime. Roubar o Correio dos Estados Unidos também. Mas um americano,
chamado George Wilson, mesmo sabendo
disso, assaltou uma agência do correio no
Estado da Pensylvannia, em 1830. No ato,
o ladrão acabou matando um funcionário.
Dias depois, a polícia prendeu Wilson.
Levado a julgamento, o réu foi considerado
culpado e, portanto, condenado. A pena era
ser executado por enforcamento.
O presidente dos Estados Unidos, que na
época se chamava Andrew Jackson, usando
do privilégio que o cargo lhe dava de conceder perdão, emitiu uma nota em que perdoava
o condenado. Mas aí, o surpreendente aconteceu: George Wilson não quis ser perdoado.
De jeito nenhum.
O assunto virou polêmica, e foi parar na
Suprema Corte, que é o supremo tribunal
federal americano. O presidente do tribunal
tomou a seguinte decisão: “O perdão é um
pedaço de papel cujo valor é determinado
pela aceitação da pessoa a ser perdoada. Se
for recusado, não é mais perdão. George
Wilson deve então ser enforcado”.
Aprendemos do Livro de Deus que o Senhor Jesus pode emitir uma nota de perdão
destinada a nós. Ocorre, porém, que o perdão
não é automático. Para ter valor, o perdão
precisa ser recebido. A graça de Deus não
obriga o homem a ser salvo. O homem terá
que consentir em receber o perdão. Esta
verdade pode ser vista no cenário da crucificação. Jesus morreu entre dois ladrões. Um
deles abriu a boca apenas para blasfemar.
Usou a proximidade física com Jesus para
insultá-lo e zombar dele. O outro pediu que
Jesus tivesse misericórdia dele. A este Jesus
disse: “Hoje estarás comigo no Paraíso” (Lc
23.43). Os dois homens ilustram muito bem
a situação de quem aceita e de quem rejeita
o perdão de Deus.
Enquanto você pode escolher, receba o
perdão de Deus que Cristo quer lhe conceder.
Pr.João Soares da Fonseca

Pudim de nozes: inove com
essa sobremesa deliciosa
As nozes costumam ser
um ingrediente muito utilizado nos doces das festas
de final de ano, como o
bolo de nozes e a torta gelada com nozes. Porém, a
oleaginosa é superversátil
e saborosa: há motivos de
sobra para que não fique apenas nessas ocasiões especiais! Ficou curioso? Então confira como as nozes
vão fazer toda a diferença para o seu pudim ficar fantástico:
Ingredientes do pudim de nozes
3 ovos
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (utilize a lata de leite condensado
como medida)
1 lata de nozes (utilize a lata de leite condensado
como medida)
1 xícara (chá) de açúcar para a calda
Modo de preparo
Na forma onde você fará o pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo até que se forme uma calda caramelizada.
Assim que a calda se formar, desligue o fogo e
faça movimentos circulares com a forma de forma a
untá-la por completo. Reserve em seguida.
Para fazer o pudim, coloque no liquidificador o
leite condensado, o leite e os nozes e bata até obter
uma mistura homogênea.
Em seguida, despeje a mistura formada na forma
caramelizada.
Leve para assar em banho-maria em forno preaquecido por cerca de 50 minutos e voilà!
Assim que tirar do forno, deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve-o à geladeira.
Quando já estiver bem gelado, desenforme-o e
sirva!
Assim fica fácil surpreender seus convidados, né?
Bom apetite!

O CATÁLOGO TRADICIONAL DE MANHUAÇU
HÁ 22 ANOS SERVINDO ESTA COMUNIDADE

Estrelinha malandrinha
ESTRELINHA
VIVIA
NO CÉU, mais precisamente
na via láctea. Sabem o que é a
via láctea?
É um sítio no céu onde
habitam milhões de estrelas. Tem a forma de espiral e
quando olhamos para ela, é
como se algum anjo, ao passar, tivesse estendido uma
faixa brilhante de luz pelo
seu caminho. Mas voltemos à
nossa história…
Estrelinha vivia na via láctea, com a mãe Dona Estrela e
com o pai, o Senhor Estrela. Era uma estrela muito novinha
e alegre mas um bocadinho malandra, pois não conseguia
parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, afastando-se, sempre que podia, dos seus pais.
Estes bem lhe diziam: “Estrelinha sossega… Estrelinha
não te afastes!” Mas Estrelinha achava que os seus pais se
preocupavam demais… Afinal, pensava estrelinha, o que é
que poderia correr mal?
A verdade é que Estrelinha adorava correr pelo céu
imenso, sem rumo nem destino. As outras estrelas, mais
crescidas, ao vê-la passar comentavam: “Um dia destes a
Estrelinha vai-se perder…”.
Certa noite, Estrelinha, concentrada só nas suas piruetas, saltinhos e correrias, voltou a afastar-se dos seus pais
e da sua querida casinha sem que ninguém se desse conta.
Enquanto corria, e já tarde para o evitar, Estrelinha foi
chocar contra o Senhor Cometa. Ainda atordoado pelo
choque, o Senhor Cometa reconheceu Estrelinha, caída no
chão e ajudou-a a levantar. Logo a seguir, e com cara de
zangado, perguntou:
- “Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste
lado do céu, tão longe da via láctea?” E continuou - “Ai, ai…
Podias ter-te magoado à séria”.
Estrelinha, envergonhada e algo confusa, pediu desculpa ao Senhor Cometa, ao mesmo tempo que olhava à sua
volta. Como não conseguia reconhecer onde estava, disse-lhe choramingando: - “Eu acho que estou perdida… e não
sei como voltar para casa”.
- “Pois não me admira nada Estrelinha, estás tão longe
de casa! – Ralhou o Senhor Cometa, e Estrelinha começou
a chorar.
- “Vá… Limpa essas lágrimas desse teu rosto bonito e
vem comigo que eu levo-te de volta a casa. E acrescentou: Mas assim que chegarmos, terás de prometer aos teus pais
que não voltarás mais a fugir”.
Estrelinha, já mais animada, concordou imediatamente
e juntos seguiram rumo a sua casa.
Assim que os pais de Estrelinha a viram, suspiraram de
alívio, pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha.
Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os, pedindo-lhes desculpa e prometendo-lhes daqui para a frente
nunca mais voltar a fugir.
A Senhora e o Senhor Estrela, com o sorriso de volta às
suas caras, pediram desculpa ao Senhor Cometa pelo incómodo e, como agradecimento por ter trazido a sua filha de
volta, convidaram o Senhor Cometa a jantar em sua casa,
servindo-lhe um delicioso ensopado estelar!
Autora: Tania Santos
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Alfaiate uma profissão
em extinção
SAÍDA DE ROMERO JUCÁ PODE TER SIDO
COMBINADA COM MICHEL TEMER

O senador Romero Jucá (MDB-RR) deixou nesta segunda-feira (27) o cargo de Líder do Governo
no Congresso Romero alegando divergências sobre o tratamento da questão dos venezuelanos em
seu Estado. Fontes do Planalto garantem que foi
tudo combinado com o presidente Michel Temer, a
quem Jucá é muito ligado, com o objetivo de fazê-lo melhorar nas pesquisas: ele está em terceiro lugar no Ibope.

TEMA PREDOMINANTE

Jucá quer falar mal do governo, durante sua campanha, para tentar recuperar terreno sobretudo na polêmica envolvendo venezuelanos.

RUIM PRA TODO MUNDO

A governadora Suely Campos (PP), adversária de
Jucá, também está mal: bem atrás nas pesquisas e com
a maior rejeição.

ÂNGELA LIDERA

Pesquisa registrada no TRE (nº RR-03241/2018)
e TSE (BR-01235/2018) indica liderança de Ângela
Portela (PDT) em Roraima.

MANDATO SOB RISCO

Senador desde 1995, Romero Jucá está em 3º lugar
no Ibope, com 25%, atrás de Mecias de Jesus, do PRB,
com 26%.

‘ATRAVESSADORAS’ AMEAÇAM
RETALIAR QUEM PRODUZ

As distribuidoras de combustíveis, “atravessadoras” que aumentar o preço final, sentiram que
o reinado se aproxima do fim, e reagem com desespero, ameaçando retaliar produtores de etanol
que lutam pela venda direta aos postos. Alexandre
Lima, presidente da Feplana, a federação dos plantadores do Brasil, denunciou que produtores de vários Estados têm recebido recados ameaçadores de
distribuidoras.

ENTIDADES NA LUTA

Alexandre Lima e Renato Cunha, presidente do
Sindaçúcar-PE estão na liderança nacional do movimento pela venda direta de etanol.

VENDA DIRETA É INEVITÁVEL

Recomendada pelo Cade, órgão que combate os
cartéis, a venda direta já foi aprovada no Senado e será
votada na Câmara.

RETALIAÇÃO DIRETA

Entre as ameaças das distribuidoras/atravessadoras
está a de não comprar etanol das usinas que lideram a
luta da venda direta.

GRANDE PEREIRA DA SILVA

Completa 163 anos nesta terça (28) a brido
do deputado Pereira da Silva com os colegas, em
1855, por achar excessivos 95 funcionários para
uma Câmara com 103 deputados. Hoje são quase
9 mil para 513.

MUDOU DE IDEIA

Não é nova a ideia de jerico da aliança PT-PSDB,
que os petistas usaram para demonstrar que são todos
farinha do mesmo saco. FHC criticou em 2006 “união”
de partidos proposta pelo petista Tarso Genro.

ELES ESTÃO NO PODER

Réu desde 2015, após tornar sigilosos documentos
sobre a atuação do Lula em favor da Odebrecht no exterior, João Pedro Correa Costa é hoje o terceiro mais
poderoso diplomata na hierarquia do Itamaraty.

GASTOS REVISITADOS

O secretário de Comunicação, Marcio de Freitas,
nem o presidente Temer sabiam ou foram consultados
sobre o projeto milionário da Caixa de alterar sua marca, atualizada há um ano. A Caixa confirmou o projeto,
nas “não há, ainda, nenhuma decisão” sobre sua adoção.

PARECE ATÉ ESTATAL

A voadeira Azul criou o serviço Azulbox, onde se
pode fazer compras nos Estados Unidos com a garantia de entrega no Brasil, mas parece que a empresa não
consegue dar conta. Um leitor comprou 90 dólares em
medicamentos e nunca os recebeu. Nem o telefone
funciona.

LIVROS DISPENSÁVEIS

Imagens no site Diário do Poder mostram um garoto
assaltado e agredido por quatro bandidos, ao chegar no
prédio onde mora, em Brasília. Levaram o que puderam,
inclusive a inocência do menino, mas deixaram os livros.
Faz sentido: para quê os bandidos roubariam livros?

INDÚSTRIA DE INDENIZAÇÕES

Projeto do deputado Augusto Carvalho (SD-DF)
pretende criar o “dano à imagem presumido”, dispensando a necessidade de se comprovar na Justiça o dano
moral efetivo, no caso de uso indevido de imagem.

TRABALHAR PRA QUÊ?

Há quatro reuniões de comissões previstas na Câmara, esta semana, mas sem votações. Um dos temas é
o plano de saúde de funcionários de estatais. Interesse
do contribuinte que paga a farra, talvez em 2019.

PERGUNTA NO PALÁCIO

Agora que não é mais líder do governo no Senado,
Romero Jucá vai também devolver os cargos que ele
preencheu no Executivo?

LULA, QUEM DIRIA, PODE
VIRAR O ‘TRUMP BRASILEIRO’

Preso por corrupção, Lula aparecia em pesquisas
de maio com 25% e pulou agora para 39%, diz o Datafolha. Lembra a eleição presidencial americana e o
que mais preocupava partidários de Hillary Clinton,
em 2016: os “closet Trump supporters”, eleitores que
não admitiam publicamente votar no republicano, mas
acabariam votando nele. O mesmo pode acontecer
com os seguidores “envergonhados” de Lula.

LULISTAS NO ARMÁRIO

No caso de Lula, seriam os “petistas envergonhados”, ou “lulistas no armário”, segundo o presidente
do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo.

Tradição e elegância, produzidas pelas
mãos dos alfaiates, em
Manhuaçu fomos conversar com o Sr. Gessy Isaias Miguel, ele
começou aos 17 anos
como aprendiz e concluiu depois de 12 meses, porém continuou
trabalhando por mais
um ano e dois meses
para pagar o aprendizado. Já com alguma experiência Gessy compra
uma máquina de costura
e começa sua trajetória
na profissão de alfaiate trabalhando em sua
casa na roça que ficava
distante cinco Km da cidade de Santana do Manhuaçu.
“Tínhamos um pedacinho de terra e eu
trabalhava alguns dias
na roça e cuidava também de umas criaçãozinhas, pois na época só
a costura não dava para
sustentar, fiquei na roça
até aos 42 anos de idade e resolvi mudar para
Manhuaçu e no inicio
aluguei um cômodo na
casa do Sr. Nagib Geisel
e ali trabalhei um ano e
dois meses, depois passei para José Venâncio
(Leãozinho) e ali fiquei 24 anos e depois
com a diminuição dos
serviços, resolvi mudar
para um salão de minha
propriedade na minha
residência à Rua Salazar e trabalho até hoje.
No tempo que ainda não
tínhamos a tecnologia
de hoje, para comprar
um terno só sobre encomenda em uma alfaiataria, no auge da grande procura, Manhuaçu

possuía várias alfaiatarias. Eu usava o corte de
13 e depois passou na
loja um baiano e propôs
me ensinar um corte de
7 que uso até hoje, sei
também outros cortes
e com a experiência a
gente aprende e modifica também os cortes
aperfeiçoando”. Diz.
O Sr. Gessy falando sobre sua clientela,
“em Manhuaçu já fiz
ternos para várias pessoas, juízes, promotores
e vários advogados, há
alguns dias esteve aqui
pegando uma calça, o
Paulo Carvalho que há
mais de 20 anos é nosso
freguês e alguns advogados fregueses ilustres
Dr. Milton, Xodó, Paulo Hott que são fregueses antigos, ainda hoje
tenho uma boa freguesia, alguns até de fora
de Manhuaçu, gente de
Belo Horizonte, Caratinga, Mutum, Manhumirim, Santana, Santa
Margarida, Valadares,
Matipó, Simonésia, em
Lajinha tinha um grande freguês o Sr. Antônio
Alvim no auge da Galeria Antônio Alvim sempre fazia grandes encomendas, só de uma vez
entreguei 35 ternos para
sua loja”. Diz.
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OS TRÊS PODERES ESTÃO CORROMPIDOS E A DEPRAVAÇÃO
SE AVANÇA SOBRE A REPÚBLICA E AMEAÇA A NAÇÃO.
Ives Gandra incita as Forças Armadas a tomar o poder.
O Estado e o Governo
estão ameaçando a Nação.
A preservação e a segurança da Nação e sua instabilidade são problemas
que dizem respeito as Forças Armadas. Logo....
O Judiciário Brasileiro está desmoralizado
por conta da Constituição
Federal de 1988 por ter
sido usurpada pelas decisões arbitrárias e comunistas do Supremo Tribunal Federal(STF). Com o
atropelamento do judiciário pelo governo corrupto
de Dilma Rousseff/PT, as
instituições passaram a
não funcionar dentro da
Lei e da Ordem.
Isto se deve à corrupção sistêmica implantada
pelo Foro de São Paulo,
onde Lula e o ditador Fidel Castro são os cabeças.
A operação Lava Jato revelou que o Executivo
Federal assumiu a posição

de corrupto e corruptor,
aliciando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário,
além de arrastar as demais
instituições do Brasil.
E o pior de tudo, colocar os Generais das Forças
Armadas sob o comando
de eminentes réus na operação Lava Jato, a citar, os
comunistas Jaques Vagner/PT-BA, da Casa Civil,
e Aldo Rebelo/PC do B/
SP, da Defesa. Esta mais
que provado que os Três
Poderes estão à serviço
de um Partido Político de
ideologias esquerdistas,
e não da nação conforme
manda a LEI.
Portanto, os Três Poderes perderam a sua legitimidade constitucional,
passando a ser promotores
dos planos comunistas de
perpetuação no poder pelo
poder. Diante deste quadro de extrema gravidade
para o Brasil, o programa

Direito e Justiça em Foco
entrevistou os jurista Dr.
Ives Gandra Martins e
o Dr. Carlos Henrique
Abrão.
Na entrevista, Ives
afirma que cabe às FORÇAS ARMADAS restabelecer a LEI e a ORDEM
do Brasil, e não voltar ao
poder como em 64. Ives
incita as FORÇAS ARMADAS à tomarem o
PODER CENTRAL para
que o Brasil tenha a possibilidade de restabelecer
a LEI e a ORDEM, já
que os Três Poderes estão
corrompidos, usurpados e
sem legitimidade jurídica.
Ele relembra que o
nome da presidente comunista Dilma Rousseff/
PT, foi citado 11 vezes na
Operação Lava em delações dos réus já presos,
que o presidente do senado Federal, o senador Renan Calheiros/PMDB-AL,
está sendo investigado por
crimes de Lavagem de Dinheiro, Peculato, Falsidade Ideológica, Utilização
de Documentos Falsos, o
qual teve a quebra do sigilo bancário e fiscal autorizados pelo STF.
Já o deputado Eduardo Cunha/PMDB-RJ,

presidente da câmara dos
Deputados Federais, foi
citado inúmeras vezes na
Operação Lava Jato com
acusações de manter conta
secreta no exterior, envolvimento direto nos esquemas de corrupção dentro
da Petrobrás e liderar uma
quadrilha de corruptos.
Duas casas legislativas
tem seus presidentes citados no maior esquema de
corrupção da história do
mundo; o STF demonstra
claramente que existe para
servir as ordens do Partido
dos Trabalhadores(PT),
por conta de ser formado
por 8(oito) Ministros indicados pelo ex-presidente
Lula/PT-SP.
E para piorar, a presidente comunista Dilma
Rousseff/PT, se apresenta como um mero objeto de uso político para o
Brahma(Luiz Inácio Lula
da Silva).
Ives reafirma que o artigo 142 da Constituição
Federal respalda as FORÇAS ARMADAS à agirem imediatamente para
frear o avanço da corrupção sistêmica no Brasil,
de forma que os generais
do Exército Brasileiro devem anunciar a tomada

do PODER CENTRAL
DO PAÍS para cumprir a
LEI, protegendo os valores da Pátria e o restabelecimento da ORDEM
entre os poderes constituidos.
Já no artigo 49, inciso
11 da Constituição Federal, Ives alerta que:
É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da
atribuição normativa dos
outros Poderes;
Esse artigo responde a
invasão de direitos legais
do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados
Federais, exercida pelo
STF(Supremo Tribunal
Federal), que desacatou a
constituição e o regimento interno das Casas Legislativas, em detrimento
de benesses ao PT e aos
acusados na Operação
Lava Jato.
Ou seja, Ives alerta
que devemos repudiar a
invasão que o STF impõe à competência da
União, amesquinhando
a Câmara dos Deputados, tornando-a uma
casa inferior em relação

ao Senado Federal, de
forma que o senado passou a não mais julgar os
atos de improbidade da
presidente da república,
mas da própria câmara,
tornando-se poderes banalizados.
E neste contexto, o
desembargador Dr. Carlos Henrique Abrão alerta
que o judiciário do Brasil
entrou num sistema de
“banalização da judicialização no país”. “Tudo
hoje passa nas mãos dos
tribunais em primeira e
segunda instância, e isto
não é bom. Pois devemos
preservar os princípios da
separação dos poderes.
E mais do que tudo,
nos temos que olhar que
o estado “babá”, que cria
benefícios sociais não vai
transformar a cidadania
em uma cidadania babaca. Então o Brasil precisa
reagir, precisa viver em
um estado de indignação, para remover todo
este entulho, este lixo que
não é reciclável. E se não
houvesse uma mobilização pela sociedade civil,
nos correríamos o risco
de viver o maior retrocesso em 2016.” pontou.
Pode-se perceber que
os juristas em todo o
Brasil se mobilizam pelo
DESPERTAR DA LUTA
PATRIÓTICA,
como
recomendou o NOBRE
GENERAL MOURÃO,
demitido do comando do
Exército no Sul do País,
apenas por dar esta declaração à sociedade.
CURTA NOSSA PÁGINA: https://www.facebook.
com/Politicamente-Irado-1397388943838…/
CURTA NOSSO GRUPO:
https://www.facebook.com/
roups/851548761546071/
http://www.portaldocentro.
com/…/juristas-acendem-a-chama-da…
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Inaugurada creche no Distrito da Prata Lajinha
A prefeitura Municipal de Lajinha inaugurou no dia 18 de maio de
2018, no endereço Rua
José Ferreira Vita Neto,
304 (sentido ao loteamento Hélio Ker) a creche
Municipal “Maria AnisiaHermisdorff”. (foto ao
lado) O nome é em homenagem a uma dedicada professora do Distrito,
onde lecionou na Escola
Estadual, posteriormente
se transferiu para a Escola
Estadual Joaquim Knupp
em Luisburgo e depois
para a Escola Estadual
Renato Gusman em Manhuaçu, deixando saudades por onde passou.
A instituição de ensino
servirá de apoio às famílias trabalhadoras que há
muito tempo cobravam
esse benefício. A creche receberá cerca de 70
crianças de três meses a
três anos.
A solenidade contou
com a presença do prefeito João Rosendo o vice-prefeito João Dutra, familiares de Maria Anísia,
dentre eles a irmã Elza e
Kaêsa uma das filhas da
homenageada e diversas
autoridades e moradores.
Por Devair G. OLiveira

Vice-prefeito João Dutra, Elza, Giovane, Kaêsa e o prefeito João Rosendo

Maria Anisia Hermisdorff

Maria Helena Fialho, Kaêsa Hermisdorff, Elza e o Secretário de
Educação Ronaldo Justo Ribeiro.

Servidores da Creche.
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ENTRETENIMENTO

Piadas do Joãozinho
A professora chega para o
Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um
homem fiel?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!
Vovó repreende o neto
A vovó repreende o neto:
- Joãozinho, por que você
atirou uma pedra na cabeça
do teu primo?
- Ele me beliscou!!!
- E por que você não me
chamou?
- Pra quê? A senhora não
iria acertar…

100 Mulheres
Chegaram 100 mulheres
no céu e Deus disse:
- Quem já mexeu no celular do marido escondido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres
se aproximaram, só uma ficou.
E Deus disse:
- Traga a surda também!

Gêmeos (21/05 - 20/06)
Desafios no trabalho e nos empreendimentos financeiros serão vistos de
maneira mais positiva. Um pouco de
distanciamento ampliará sua visão dos
negócios e viabilidades. Você encontrará
um plano “B” ou alternativas que facilitem seu cotidiano.

O leite e a força
Dizem que se tomar leite
dá muita força. Tomei! Tentei empurrar uma parede e
nada.
Chateado, bebi um litro
de pinga. Sabe o que aconteceu?? A parede se moveu
sozinha.

Câncer (21/06 - 22/07)
Sentimentos positivos e novo ambiente social atrairão o amor. Alguém se
encaixará nos seus sonhos! Aprofunde
uma relação importante ou curta uma
aventura romântica se você estiver livre.
Leão (23/07 - 22/08)
Domingo animado em família. Invente uma programação gostosa, uma
comida diferente e expresse seu carinho
de maneira divertida. Ponha mais sentimento em tudo que fizer!

10 Alimentos que soltam o seu
intestino e você não sabia.

1 - Brócolis - O brócolis é rico
em fibras e adiciona volume nas
fezes. Isso pode ajudar a induzir as
evacuações. Quando são consumidos
crus, o brócolis aumenta a quantidade
de fibra consumida e isso melhora a
regularidade do seu intestino.
2 - Aveia - A aveia é muito boa para
digestão. A fibra insolúvel acrescenta
volume nas fezes e ajuda os alimentos a passarem mais rapidamente
pelo estomago e intestinos. Enquanto
isso, a fibra solúvel se dissolve na
água e forma um material parecido
com gel. Mas os dois tipos de fibras
trabalham juntos para aumentar o
volume das vezes, facilitando sua
passagem.
3 - Espinafre - Da próxima vez que
você for comer algo pesado, considere
fazer espinafre para acompanhar.
Uma xícara de espinafre, por exemplo, tem 4 gramas de fibra e contém
também magnésio. Esse último citado
é um mineral que ajuda bastante quem
tem intestino preso. Sabia disso?
4 - Pêra - A pêra, caros amigos,
é uma fonte maravilhosa de água e
fibra. Uma boa maneira de combater seu problema é comendo pera e
outras frutas, como maçã e ameixa.

5 - Pipoca - Essa é novidade para
você? A pipoca, caros amigos, é um
lanche delicioso e dependendo da
maneira como é feita pode ser muito
calórica também. Mas a boa notícia
é que a pipoca tem bastante fibra.
Nossa matéria com os 7 benefícios
da pipoca que pouca gente conhece
pode te esclarecer mais coisas sobre
a pipoca.
6 - Iogurte - É claro que não é
todo iogurte que traz benefícios, na
verdade, alguns deles até pioram a
situação. Mas os iogurtes ‘orgânicos’,
sem aquelas grandes quantidades
de açúcar, pode não ter um gosto
muito doce, mas ajuda a regular seu
intestino.
7 - Abacate - Se você está procurando estimular a função saudável
de seus órgãos digestivos, o abacate
é uma boa escolha. Apenas um abacate tem muito betacaroteno, que é
um composto repleto de vitamina
A, essencial para a saúde do trato
digestivo.
8 - Batata doce
Em geral, as batatas ajudam a
aliviar a constipação, mas a batata
doce, além de deliciosa, tem um terço
da ingestão diária recomendada de
fibras. Sendo assim, você pode preparar batatas doces de várias maneiras.

Áries (21/03 - 20/04)
Há coisas para esquecer e outras
para serem lembradas. Palavras carinhosas e imagens de momentos felizes
esquentarão o clima na relação íntima.
Exerça seu poder de sedução e resgate a
intensidade no amor!
Touro (21/04 - 20/05)
A confiança nos planos da vida a
dois sustentará decisões importantes
sobre o futuro. Dia de muita conversa
e histórias para contar. Clima carinhoso
com amigos, irmãos e parceiros de vida
criará um ambiente acolhedor.

CURIOSIDADES

O intestino preso, também conhecido como prisão de ventre, é
uma doença provocada principalmente pelo consumo insuficiente de
fibras. Mas outros aspectos também
são importantes para manter um
bom funcionamento intestinal,
evitando essa e outras doenças de
origem gastrointestinal.Uma das
formas mais fáceis de combater o
intestino preso é se alimentando
de forma adequada. Sendo assim,
resolvemos fazer essa lista com os
10 alimentos que soltam o seu intestino e você não sabia, confiram.

HORÓSCOPO

Virgem (23/08- 22/09)
Encontro com amigos baterá fundo
no coração. Encontre as palavras certas e
emocione alguém especial. Uma paixão
poderá mexer com sua cabeça. Ótimo
momento para conversar sobre amor,
sonhos e coincidências. Sintonia com
pessoas estrangeiras.

SETE ERROS

Libra (23/09 - 22/10)
Pense em como administrar melhor
seus bens, patrimônio e carreira. Planeje
investimentos no seu desenvolvimento,
conforto e construção do futuro. Dinheiro será um tema importante. Faça planos.
Determine metas.
Escorpião (23/10 - 21/11)
Os sonhos inspirarão novos planos.
Caminho aberto para viajar, dar um passo adiante na formação acadêmica ou
buscar inspiração numa prática espiritual. Aumente a sintonia com os sentimentos positivos.
Sagitário (22/11 - 21/12)
Hora de apostar em mudanças, exercer sua criatividade e inovar o trabalho.
Se as contas não estão batendo, não perca tempo. Pense em ações mais concretas. Com a Lua em seu signo, empatia e
carisma facilitarão entrevistas e contatos
profissionais. Visualize caminhos de expansão e parta para a ação!
Capricórnio (22/12 - 20/01)
Encontros sedutores, conversas estimulantes e mais prazer darão um sabor
intenso a este domingo. Aceite convites
de amigos para uma programação animada e descubra novos prazeres. Fase
de perdoar o passado e renovar os sentimentos. Amor em alta!

9 - Kiwi
Se você tem problemas ao ir no
banheiro, caro amigo, coma kiwi.
Claro que a fruta não vai te curar
totalmente, mas é nutritiva e te ajudar
a ficar aliviado.

Aquário (21/01 - 19/02)
Futuro mais atraente com novos
planos! Aposte nos sonhos e enriqueça
sua bagagem com estudos e leituras. Em
breve, haverá mais segurança numa nova
atividade. Você fará bons acordos. Mais
harmonia e entusiasmo no amor!

10 - Melancia
Além de refrescar, a melancia
hidrata muito bem. Tudo bem que
essa fruta não é muito rica em fibra,
mas os 92% de água estimulam o
movimento intestinal.

Peixes (20/02 - 20/03)
Otimismo, sintonia com o amor e
mais ligação com a sabedoria espiritual
anunciam um domingo alegre e divertido. Crie e desenvolva ideias. Novo empreendimento financeiro ganhará forma.
Sonhe alto!
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Biel apaga todas fotos do Instagram Tatá Werneck agradece presença de Não tá fácil pra ninguém! Famosos
e anuncia novidade
amigos em seu aniversário
que caíram em contradição em 2018
Após se envolver em
várias polêmicas, finalmente o cantor Biel voltará ao Brasil. O motivo
na realidade é o lançamento de um novo trabalho.
O artista estará de
volta ao país em setembro.
Biel desiste do funk?
O cantor ficou conhecido por causa de
seus funks de sucesso.
No entanto, ao que tudo
indica resolveu mudar
um pouco seu estilo. De
acordo com informações
da repórter Andrea Corazza, que recentemente
estreou um novo quadro
no TV Fama intitulado
‘Em Cima da Hora’, Biel
se lançará como cantor
de rap.
Parece que depois
tantas polêmicas, o artista decidiu de vez mudar
sua imagem do passado.
Como prova disso, ele
apagou de sua conta no
Instagram todas as fotos,
deixando apenas uma
que divulga diretamente
seu novo trabalho.

Novo estilo
Ainda segundo a jornalista, Biel abandonou
de vez o funk e seu estilo
de MC para se dedicar ao
rap. Ele vai começar do
zero deixando para trás
todos os escândalos envolvendo seu nome. Outra curiosidade é que o
artista cantará apenas em
inglês e espanhol.
No próximo mês,
ele deve passar por São
Paulo, Santa Catarina e
Minas Gerais. O intuito
é apresentar o seu novo
projeto musical e depois disso retornar a Los
Angeles, onde o cantor
continua residindo atualmente.

Tatá Werneck vem
agradecendo os amigos
que participaram da sua
festa de aniversário, no
último domingo (26).
De um jeito bem humorado, ela fez um post
no Instagram, onde compartilhou alguns momentos da comemoração.
“Alguns dos meus amigos amados que vieram,
alguns descobri que vieram depois que vi as fotos. Eu mesma não sabia
se tinha vindo“, brincou.
Em outro post, ela
agardeceu a presença
de Luciano Huck e Angélica na festa. “No dia
seguinte achei que tinha
sonhado. Mas aí vi que
eu tava dormindo com
um presente da Gucci em
meus braços, que nem eu
nem meus amigos temos

O ano ainda não acabou, mas muitos famosos já
viveram saias-justas em virtude de alguns posicionamentos conflitantes; relembre alguns casos

condições de ter acesso.
Era verdade. Eles foram.
Obrigada“, agradeceu a
atriz, que marcou o casal em seguida. “@lucianohuck e @angelicaksy
por ter ido na festa bagaceira“, finalizou. Nos
comentários, o produtor
Léo Fucks, que também
aparece na foto com o
casal, corrigiu Tata. “Era
verdade, mas o presente
da Gucci quem deu fui
eu”, divertiu-se.

Anitta muda completamente o
visual para gravações do
The Voice mexicano

Anitta mudou completamente o visual para
participar das gravações
desta terça-feira (28) do
The Voice mexicano, reality no qual é jurada.
A cantora compartilhou em seu Stories do
Instagram, imagens em
que aparece com o cabelo
completamente encaracolado, bem diferente do liso
habitual adotado por ela.
Além disso, Anitta literalmente se vestiu dos
pés à cabeça com a grife
italiana Gucci. A funkeira
apareceu com um conjunto de calça e moletom floridos, com as listras verde
e vermelha, marca registrada da grife.
Nos pés, ostentou uma
sandália de salto alto e,

para finalizar o look,
adornou o novo cabelo
com uma tiara da mesma
marca.
O visual nada básico escolhido por Anitta,
segundo informações do
UOL, pode chegar a custar US$ 5 mil, algo em
torno de R$ 20 mil.

Famosos que caíram em contradição: de Julio Cocielo a Antonia Fontenelle, eles mostram a verdadeira
face quando menos se espera
Sendo pessoas públicas, os famosos ficam
bem mais suscetíveis a
cair em contradição, seja
por mudar um posicionamento sobre um tema,
seja por esquecer a resposta correta para encobrir uma opinião ou até
mesmo por ter conteúdo
vazado que vá contra o
princípio que a celebridade em questão defenda.

Nem os famosos ficam
fora das trollagens da internet
Está difícil lembrar os
famosos que caíram em
contradição ? Que tal Angélica, Dado Dolabella ou
até mesmo Roberto Carlos? Pensando nisso, e em
tudo que essas personalidades conseguem mover,
compilamos celebridades
que foram pegas na contradição em 2018.

Pavanelli revela a Carlinhos Maia
que Kevinho desmaiou em banho
Kevinho
desmaiou
no primeiro banho que
tomou com Flavia Pavanelli. Os dois entregaram
o episódio durante jantar
com o Calinhos Maia,
nesta segunda-feira (27),
em São Paulo.
Em clima descontraído, Maia anunciou no
Instagram que Flavia faria uma revelação sobre
o namorado.
Na sequência, a blogueira contou detalhes
do ocorrido e explicou
que a princípio não o
levou a sério porque o
funkeiro dava muita risada.
Eu tomo banho muito quente. Muito quente.
E aí ele não quis falar

nada. Ele falou assim:
‘Eu estou passando um
pouco mal’. E colocou
a mãozinha no rosto e
começou a dar risada.
Quando ele colocou a
mão no rosto não deu
para ver que ele estava
branco. Aí eu peguei
e falei: ‘Você está de
brincadeira’. E ele continuou a dar risada. Ele
só não quebrou o box,
porque o box estava um
pouco aberto.

10
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Homenagem a José Guimarães de Oliveira

Hoje, 25/08/2018 dia
do soldado lembramos
com saudades do nosso pai que nasceu em
25/08/1915 e faleceu em
10/12/1999, ele marcou
sua trajetória pelos feitos
realizados em sua vida.
Ele nasceu no distrito de
Piraúba Comarca de Rio
Pomba/MG, veio ainda
menino com seus pais
Eduardo de Oliveira Duque e Maria Castorina de
Oliveira.
Não sei muito de meu
avô Eduardo, mas segundo o que soube de meu
pai, ele e um parente vieram para a Zona da Mata,
o parente da família Prata,
se estabeleceu em Manhuaçu, onde comprou
uma Sesmaria de terra,
hoje seus descendentes
mantêm comércios de autopeças lojas Calpen, já
meu avô Eduardo Duque
de Oliveira seguiu com a
família para Mutum.
Meu pai trabalhou
desde criança como era
costume da época, em
Mutum meu pai vendia
quitanda feita por minha
vó Castorina e estudou
até a terceira série do primário, para continuar os
estudos só nas grandes
cidades muito distante
de Mutum. Aos 22 anos
casou-se no distrito de Penha do Capim/MG no dia
15/09/1938 às 14 horas
com Rita Maria de Jesus,
que passou assinar Rita
Maria de Oliveira, depois
de casado ainda trabalhou
na roça por um tempo e
continuou estudando por
correspondência, fez os
seguintes cursos: relojoeiro especializado nos
relógios de paredes os
‘chamado Cuco’, fez mecânica e também o famoso curso Instituto Rádio
Técnico Monitor S/A Cx.
Postal 1795 São Paulo,
muito divulgado na Radio Globo de São Paulo,
Rádio Nacional e grandes jornais, mais tarde foi
trabalhar com seu primo
Dércio Rodrigues Costa
na Casa Costa, esta loja
funcionava em frente ao
que é hoje a Escola Estadual Hermínia Ribeiro.
O que guardava de especial essa loja na verdade, era peculiar todo o seu
conjunto de mercadorias,
ou melhor, o seu estilo de
funcionamento. Havia de
tudo. Do alfinete a ferragens. Os balcões as prateleiras, as gaveta, tudo

armazenava:
agulhas,
bordados, cosméticos, tecido, chapéus — lá se encontravam! Para ter uma
ideia, a comercialização
abrangia: produtos de armarinho, ferragens, peças
de jardinagem, panelas,
talheres, louças, chapas
variadas para fogões a
lenha, lamparinas, lampiões, e lógico o querosene,
que chegavam em uma
embalagem de madeira
um caixote com duas latas em cada embalagem,
que era muito usado para
medir milho, café e feijão,
rolos de arame farpado,
No balcão dos secos
e molhados, farinha, açúcar, sal, bolachas, vinagre, azeite. Entre outras
mercadorias,
vendiam
se também soda, sabão,
cartuchos com pólvora,
pólvoras e chumbos munições de carabina 12,
projétil (balas) 22, 38, 44
e 45, interessante que neste tempo muitas pessoas
possuíam porte de armas
e os índices de homicídios eram muito menores
que hoje, não existia drogas, o que às vezes alguma pessoa abusava era da
cachaça.
O que mais? Perguntávamos aos fregueses
da loja, após apresentar
em sua lista de compras.
As opções eram vastas:
tecido dos mais variados,
como linho, Seda, algodão, lã, Gabardine, Casemiro, fique, Opalina,
pilotis, a novidade volta
ao mundo; mosqueteiro; chapéu masculino,
como Prada e Cury este
fabricado em Campinas;
até material para fabricar caixões, pois quando
morria alguém as pessoas compravam utensílios
para fabricar o caixão,
não existiam prontos para
comprar.
As Lojas se abasteciam de mercadoria para
suprir as necessidades dos
moradores, já que as estradas eram precárias e os
meios de transportes eram
muito difíceis, por isso,
era comum ver em todas
as comunidades uma loja
de variedades, além de
muitos profissionais que
não existem mais, por
exemplo, no distrito da
Prata havia o Sr. Manoel Seleiro que fabricava
utensílios para animais,
Ferraria, alfaiates, parteiras, sapateiro, amansador
de animais de carga.

Com os cursos meu
pai desenvolveu outras
atividades, pois era bem
informado, assinava as
revistas: Cruzeiro e Seleções montou seu próprio
rádio para concluir o curso e foi o primeiro radio
que apareceu no povoado,
costumava ir muitas pessoas em nossa casa para
conhecer a novidade da
caixa que transmitia as
notícias. Outro fato interessante foi a montagem
feita pelo S.r. José Duque
do primeiro gerador de
energia do povoado da
Prata, que foi instalado
junto a cachoeira e distribuído para o povoado que
era ligado todos os dias
ao anoitecer e desligado
pela manhã, e assim algum tempo depois quase
todas as casas possuíam
um radio, neste tempo o
povoado ainda era pequeno composto apenas por
cinco ruas que recebiam
a energia, mas nem todos
tinham a ligação em suas
residências.
Neste período de evolução meu pai também
ajudou montar as duas
primeiras máquinas de
beneficiamento de café
e arroz, elas foram montadas na propriedade do
Dercio Costa próximo a
cachoeira, era tocada pela
força da água retirada da
cachoeira, com isto, além
de trabalhar na loja, era
meu pai que manuseavam
as máquinas para beneficiar café e arroz e o trabalho era bastante puxado
de 7horas as 19horas.
Com o crescimento do
povoado passando para
subdistrito meu pai foi escolhido e convidado para
ser o Escrivão de Paz, e
ele continuou ainda trabalhando na Casa Costa
e no Cartório por algum
tempo, depois se dedicou somente ao cartório
e o serviço voluntario que
gostava.

Até dezembro de 1999
o distrito não tinha correio
e em 1960, José Duque
adquiriu uma caixa postal
nos correios de Lajinha
e por ser muito conhecido e amigos de todas, as
pessoas começaram pedir
para ele escrever cartas e
sempre as cartas vinham
no seu endereço da caixa postal. Nos anos 50 e
60 centenas de famílias
mudaram para o Paraná e
sempre as correspondências vinham no endereço
da caixa postal de nº 44 e
toda semana uma a duas
vezes meu pai ia a Lajinha, ou pedia alguém para
pegar as correspondências
e ele bondosamente entregava de casa em casa,
serviço que ele gostava de
fazer e fez até seu falecimento em dezembro de
1999. Daí as correspondências foi por poucos
meses entregue pela sua
filha, Maria de Lourdes
e seu genro Pedro Justo
Ribeiro, já nesta ocasião o
movimento já era enorme.
Com a grande demanda
o prefeito Ilmar Sathler
criou o Correio do Distrito e foram nomeados dois
funcionários para cuidar
do correio do distrito, na
inauguração do correio
estiveram presente chefias dos correios de BH e
região, José Guimarães de
Oliveira foi homenageado
com uma placa em seu
nome.
Nos discursos, varias
personalidades que conheceram José Duque
usaram da palavra enaltecendo os bons serviços
prestados por ele, por
quase 40 anos de serviços voluntário prestado
ao distrito, usaram da palavra: Sr. José Garcia o
mais antigo ex-vereador
do distrito, já falecido, vereador Arlindo Vita, os representantes dos correios
um deles o funcionário
do correio de Lajinha Tarcísio que conviveu com
ele desde o inicio, outras
autoridades se pronunciaram e finalizando falou
o prefeito Ilmar Sathler,
todos enalteceram a grande contribuição dada aos
moradores do distrito por
José Guimarães de Oliveira.
Sinto saudades dele
e de minha mãe, mas
lembro com orgulho e
de dever cumprido, pois
não fui omisso, em vida
pude demonstrar o quan-

to os amavam, hoje penso
que poderia ter abraçado
mais, conversado mais, o
tempo não para, e a vida
passa como um conto ligeiro. Ficam os ensinamentos as recordações e
as boas ações. Quando
criança nos alegrou nos
deu todo o carinho e sempre que podia passeavam
conosco, criança alegra
por tão pouco, às vezes
até um huá! Do pai era
motivo para cairmos na
gargalhada, um pequeno
passeio, ou até mesmo
um brinquedinho feito de
madeira com o canivete,
um carrinho de carretel
de linha, uma manivela
para soltar papagaio, ou
uma improvisada folha
de coco para servir de
prancha para escorregar
no morro, podemos dizer
com muito orgulho que tivemos uma infância feliz
e maravilhosa.
Uma vez nosso pai nos
levou para tomar banho
no rio, estávamos na roça
na casa de nossos tios em
São Sebastião da Vala
(Rosca Seca) Município
de Aimorés, meus irmãos
Dejair, Daniel e Devair
‘eu’, nesta época deveria
ter pouco mais de seis
anos, mas aquele dia foi
marcante em minha vida,
pelas brincadeiras que
nosso pai nos ensinou: pegar lambari com uma garrafa com furo no fundo,
na beira rio, meu pai cortou um talo de planta que
não sei o nome, de maneira que enfiava uma varinha de madeira no miolo
do talo e quando saia do
outro lado toda prensada
ia se desenrolando e se
esticando parecendo um
bichinho vivo e isso me
divertia muito, outra coisa que me traz lembrança
era as vezes que ele nos
levava para as matas para
caçar e pescar ou andar de
bote no rio.
Como diz, não basta
ser pai, seria simples demais, mas todo pai sabe
disso, melhor amigo, anjo
da guarda e defensor. Pai
é tudo e mais um pouco,
a primeira referência de
homem, herói que o filho tem. Pai que é pai fica
acordado até altas horas
da noite para saber se o filho chegou em segurança.
Aqui relembro um poema
de um poeta que tive a
oportunidade de conhecê-lo e de ser seu amigo,
Gioia Júnior: um dos pri-

meiros deputados federais evangélicos. Poema
‘Oração da Maçaneta’. O
poema fala da mais bela
música que é o ruído da
maçaneta da porta quando o filho volta da rua, da
vasta noite, da madrugada
de estranhas vozes, e o ruído da maçaneta e o gemer
do trinco, o bater da porta
que novamente se fecha o
tilintar inconfundível do
molho de chaves são um
doce acalanto, uma suave
cantiga de ninar. Qual o
pai que nunca passou por
momentos destes.
Dia 25 de agosto deste
ano se meu pai estivesse vivo completaria 103
anos, este é centésimo
terceiro ano de nascimento de José Guimarães de
Oliveira, nascido no dia
25/08/de 1915, nós filhos
temos a obrigação de reconhecer as virtudes dos
pais e refletir seus ensinamentos, mas façamos justiça de incluir aqui aqueles que se tornam pai,
sem os laços sanguíneos,
homenagem aqueles de
espírito bondoso capaz de
amar mesmo que não tenha sido provido pela sua
hereditariedade.
Ser pai é saber que
há uma continuidade,
que sua descendência
está sendo multiplicada. É amar um ‘Projeto
de Deus’ que repercutirá
suas características, suas
orientações, e que será
amado genuinamente. Ser
pai é muito especial.
Ser pai é ser sempre
lembrado, viver múltiplas
vidas, por homens anônimos importantíssimos,
fundamentais nos grupos
familiares. É um coração
se dividindo entre muitos
e abarcando pessoas ilimitadamente.
O amor de pai não
tem cor, raça, credo ou
classe social. É homogêneo e não vê limites.
Homenageio aos super-heróis do cotidiano. Um
grande e afetuoso abraço
aos meus filhos e todos
os papais e os aniversariantes de 25 de agosto
dia do soldado.
Orgulho-me de meus
filhos, Gleison, Fabyo,
Halyne e Keila que hoje
todos são pais e mães.
Somos ao todo cinco irmãos todos vovôs: Dejair,
Daniel, Devair, Maria de
Lourdes e Demerval.
Devair G. Oliveira
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
Relatório da Administração

como muitos outros manuais, pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central.

Senhores Associados,

Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos o Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Administração, o Regimento do Conselho Fiscal, o Regulamento Eleitoral.

Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do semestre findo em 30/06/2018 da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF na forma da
Legislação em vigor.
1.

Política Operacional

Em 2018 o SICOOB CREDICAF completa 30 anos, mantendo sua vocação de instituição voltada para
fomentar o crédito para seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus cooperados se dá
principalmente através da concessão de empréstimos e captação de depósitos.
2.

Avaliação de Resultados

No 1º semestre de 2018, o SICOOB CREDICAF obteve um resultado de R$ 2.961.398,90 (desconsiderando os juros ao capital) representando um retorno sobre o Patrimônio Líquido de 5,73%.
3.

Ativos

Os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$ 80.372.525,55. Por sua vez a carteira
de créditos representava R$ 199.499.054,25.
A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:
Carteira Rural
R$ 62.856.464,45 31,51%
Carteira Comercial R$ 136.642.589,80 68,49%

A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de ter uma
política de remuneração de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos e salários que
contempla a remuneração adequada, a separação de funções e o gerenciamento do desempenho de
todo o seu quadro funcional.
Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos associados
e à sociedade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas pela instituição.
8.

Conselho Fiscal

Eleito a cada 02 (dois) anos na AGO, com mandato até a AGO de 2020, o Conselho Fiscal tem função
complementar à do Conselho de Administração. Sua responsabilidade é verificar de forma sistemática
os atos da administração da Cooperativa, bem como validar seus balancetes mensais e seu balanço
patrimonial anual.
Todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal participaram de um curso de formação ministrado pelo SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, com o objetivo de detalhar as responsabilidades dos
conselheiros fiscais e as formas de exercê-las.
9.

Código de Ética

Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 30/06/2018 o percentual de 12,33% da
carteira, no montante de R$ 24.597.779,29.

Todos os integrantes da equipe do SICOOB CREDICAF aderiram, por meio de compromisso firmado,
ao Código de Ética e de Conduta Profissional proposto pela Confederação Nacional das Cooperativas
do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO e todos os novos funcionários, ao ingressar na Cooperativa,
assumem o mesmo compromisso.

4.

10.

Captação

As captações, no total de R$ 152.615.350,03, apresentaram uma evolução em relação ao mesmo período
do exercício anterior de 9,40%.
As captações encontravam-se assim distribuídas:
Depósitos à Vista R$ 55.379.381,49
Depósitos a Prazo R$ 97.235.968,54

36,29%
63,71%

Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 30/06/2018 o percentual de 13,01% da
captação, no montante de R$ 19.857.350,90.
5.

Patrimônio de Referência

O Patrimônio de Referência do SICOOB CREDICAF era de R$ 46.117.951,85. O quadro de associados
era composto por 15.611 cooperados.
6.

Política de Crédito

A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de alçadas
pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas as consultas cadastrais e com análise do Associado através do “RATING” (avaliação por pontos), buscando assim garantir
ao máximo a liquidez das operações.
O SICOOB CREDICAF adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682/99, havendo uma concentração de 91,43% nos níveis
de “A” a “C”.
7.

Governança Corporativa

Sistema de Ouvidoria

A Ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados, dispõe de
diretor responsável pela área e de um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por meio do Sistema
de Ouvidoria do SICOOB, composto por sistema tecnológico específico, atendimento via DDG 0800 e sítio
na internet integrado com o sistema informatizado de ouvidoria tendo a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos direitos dos usuários de nossos produtos, além de atuar como canal
de comunicação com os nossos associados e integrantes das comunidades onde estamos presentes.
No 1º semestre de 2018, a Ouvidoria do SICOOB CREDICAF registrou 08 (oito) manifestações de cooperados sobre a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa. Dentre elas, havia reclamações, pedidos de esclarecimento de dúvidas e solicitações de providências relacionadas principalmente a
atendimento, conta corrente, cartão de crédito e operações de crédito.
Das 08 (oito) reclamações, (02) duas foram consideradas procedentes e resolvidas dentro dos prazos
legais, de maneira satisfatória para as partes envolvidas, em perfeito acordo com o previsto na legislação
vigente.
11.

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop

De acordo com seu estatuto, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito- FGCoop tem por objeto
prestar garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 mil por associado, bem como contratar operações de assistência,
de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou
resolução que estabelece a forma de contribuição das instituições associadas ao Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito (FGCoop), ratifica também seu estatuto e regulamento. Conforme previsto na
Resolução nº 4.150, de 30.10.2012, esse fundo possui como instituições associadas todas as cooperativas singulares de crédito do Brasil e os bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo (SNCC).

Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem aos
associados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua continuidade,
os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão.

Conforme previsto no artigo 2º da Resolução/CMN nº 4.284, de 05/11/2013, a contribuição mensal ordinária das instituições associadas ao Fundo é de 0,0125%, dos saldos das obrigações garantidas, que
abrangem as mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos dos bancos, o FGC, ou
seja, os depósitos à vista e a prazo, as letras de crédito do agronegócio, entre outros.

Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, que é a reunião de todos os
associados, o poder maior de decisão.

As contribuições ao FGCoop pelas instituições a ele associadas tiveram início a partir do mês de março de
2014 e recolhidas no prazo estabelecido no § 4º do art. 3º da Circular 3.700, de 06/03/2014.

A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções. Cabem
ao Conselho de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos negócios da
Cooperativa no seu dia a dia.

Ainda nos termos de seu estatuto, a governança do Fundo será exercida pela Assembleia Geral, pelo
Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, e está estruturada de modo a permitir a efetiva
representatividade das associadas, sejam elas cooperativas independentes ou filiadas a sistemas cooperativistas de crédito, sendo o direito de voto proporcional às respectivas contribuições ordinárias.

A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisionado diretamente pelo SICOOB
CENTRAL CREDIMINAS que, por sua vez, faz as auditorias internas.

Agradecimentos

Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao conhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e fiscalizados pelo
Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência de fiscalizar a Cooperativa.

Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e colaboradores
pela dedicação.

Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota ferramentas de gestão. Para exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota o Manual de Crédito, aprovado,

Conselho de Administração e Diretoria

Lajinha, 28 de agosto de 2018.
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
SICOOB CREDICAF
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos reais – R$)
ATIVO
30/06/2018
Circulante
Nota
206.483.913,77
Disponibilidades
2.101.021,85
Relações Interfinanceiras
5
80.406.613,77
Correspondentes
34.088,22
Centralização Financeira - Cooperativas
80.372.525,55
Operações de Crédito
6
123.082.368,19
Operações de Crédito
135.385.214,51
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
(12.302.846,32)
Outros Créditos
7
734.061,55
Créditos por Avais e Fianças Honrados
352.770,10
Rendas a Receber
356.421,12
Diversos
304.260,24
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
(279.389,91)
Outros Valores e Bens
8
159.848,41
Outros Valores e Bens
2.254,00
Despesas Antecipadas
157.594,41
Realizável a Longo Prazo
Operações de Crédito
Operações de Crédito
Outros Créditos
Diversos

6
7

Permanente
Investimentos
Participações em Cooperativas
Outros Investimentos
Imobilizado em Uso
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)

9
10

TOTAL DO ATIVO
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
SICOOB CREDICAF
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos reais – R$)
PASSIVO
Circulante
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Recursos Letras Imob, Hipotec, Créd Similares
Relações Interfinanceiras
Repasses Interfinanceiros
Correspondentes
Relações Interdependências
Recursos em Trânsito de Terceiros
Obrigações Por Empréstimos
Empréstimos no País - Outras Instituições
Outras Obrigações
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
Exigível a Longo Prazo
Relações Interfinanceiras
Repasses Interfinanceiros
Outras Obrigações
Diversas
Patrimônio Líquido
Capital Social
De Domiciliados no País
(Capital a Realizar)
Reserva de Lucros
Sobras Acumuladas
TOTAL
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
SICOOB CREDICAF
DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos reais – R$)
30/06/2017
157.132.701,60
2.577.201,37
64.040.456,18
21.819,22
64.018.636,96
89.439.783,99
97.390.142,24
(7.950.358,25)
912.777,54
325.373,42
526.768,44
273.716,18
(213.080,50)
162.482,52
162.482,52

65.290.574,05
64.113.839,74
64.113.839,74
1.176.734,31
1.176.734,31

61.782.760,23
60.667.840,08
60.667.840,08
1.114.920,15
1.114.920,15

15.912.655,93
9.237.908,00
8.797.949,86
439.958,14
6.674.747,93
3.629.356,11
7.587.011,44
(4.541.619,62)

14.211.095,72
7.876.181,67
7.502.565,28
373.616,39
6.334.914,05
3.629.356,11
6.428.842,30
(3.723.284,36)

287.687.143,75

233.126.557,55

30/06/2018

30/06/2017

18.650.342,46
18.650.342,46

15.733.076,34
15.733.076,34

(10.603.729,90)
(3.631.119,29)
(1.723.100,15)
(5.249.510,46)

(9.710.660,52)
(6.178.568,52)
(1.154.047,04)
(2.378.044,96)

Resultado Bruto Intermediação Financeira

8.046.612,56

6.022.415,82

Outras Receitas / Despesas (Ingressos / Dispêndios) Operacionais
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços
Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias
Despesas (Dispêndios) de Pessoal
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas
Despesas (Dispêndios) Tributárias
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais

(4.435.911,18)
2.167.319,40
465.417,91
(5.627.511,89)
(4.485.436,57)
(194.019,97)
1.966.144,89
2.103.255,12
(831.080,07)

(1.591.528,69)
1.346.149,75
369.225,21
(4.666.384,96)
(4.150.460,20)
(116.523,94)
4.146.198,25
1.958.863,35
(478.596,15)

3.610.701,38

4.430.887,13

15.297,41

1.358,72

Resultado Antes da Tributação/Participações

3.625.998,79

4.432.245,85

Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos
Participação no Lucro (Sobra)

(203.882,32)
(145.761,97)
(314.955,60)

(102.012,53)
(77.099,25)
(162.190,30)

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO

2.961.398,90

4.090.943,77

534.395,31

822.865,39

2.427.003,59

3.268.078,38

Nota

Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses
Provisão para Operações de Créditos

19
20

Resultado Operacional
Resultado Não Operacional

21

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

18

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO APÓS O JUROS AO CAPITAL
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota
11
12
13
14
13
15

13
15
17

30/06/2018
220.637.700,64
152.615.350,03
55.379.381,49
97.235.968,54
4.505.131,95
4.505.131,95
45.880.004,45
45.879.942,78
61,67
1.024.371,82
1.024.371,82
7.033.682,81
7.033.682,81
9.579.159,58
201.385,58
5.632.948,28
468.112,81
3.276.712,91

30/06/2017
174.544.846,20
139.499.643,78
33.470.856,22
106.028.787,56
26.257.303,93
26.257.279,17
24,76
294.774,45
294.774,45
8.493.124,04
111.095,84
5.317.940,56
407.859,19
2.656.228,45

15.350.284,05
13.521.457,51
13.521.457,51
1.828.826,54
1.828.826,54

14.588.595,03
12.927.743,61
12.927.743,61
1.660.851,42
1.660.851,42

51.699.159,06
29.381.992,75
29.558.069,73
(176.076,98)
19.890.162,72
2.427.003,59

43.993.116,32
25.105.197,82
25.298.368,02
(193.170,20)
15.619.840,12
3.268.078,38

287.687.143,75

233.126.557,55

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
SICOOB CREDICAF
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos reais – R$)
Reservas de Sobras
Capital
Sobras ou
Eventos
Perdas
Capital a
Legal
Capital Subscrito
Acumuladas
Realizar
Saldos em 31/12/2016

24.097.353,81

(157.660,75)

Totais

14.553.843,23

1.653.075,40

40.146.611,69

1.065.996,89
-

(50.000,00)
(1.065.996,89)
(535.417,76)
(1.660,75)

(50.000,00)
(1.660,75)

Destinação de Sobras Exercício Anterior:
Outros Fundos
Constituição de Reservas
Ao Capital
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização
Por Devolução ( - )
Sobras ou Perdas Líquidas
Provisão de Juros ao Capital
Saldos em 30/06/2017

1.316.277,16
(650.680,71)
25.298.368,02

(35.509,45)
(193.170,20)

15.619.840,12

4.090.943,77
(822.865,39)
3.268.078,38

1.280.767,71
(650.680,71)
4.090.943,77
(822.865,39)
43.993.116,32

Saldos em 31/12/2017

26.912.570,28

(131.288,97)

19.590.162,72

1.985.161,30

48.356.605,33

300.000,00
-

(300.000,00)
(30.000,00)
(1.649.514,37)
(5.646,93)

(30.000,00)
(5.646,93)

19.890.162,72

2.961.398,90
(534.395,31)
2.427.003,59

1.433.413,33
(482.216,26)
2.961.398,90
(534.395,31)
51.699.159,06

535.417,76
-

Destinação de Sobras Exercício Anterior:
Constituição de Reservas
Em Conta Corrente do Associado
Ao Capital
1.649.514,37
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados
Movimentação de Capital:
Por Subscrição/Realização
1.478.201,34
Por Devolução ( - )
(482.216,26)
Sobras ou Perdas Líquidas
Provisão de Juros ao Capital
Saldos em 30/06/2018
29.558.069,73
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

(44.788,01)
(176.076,98)

através da ajuda mútua da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e
(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação
de recursos, concessão de créditos, prestação
de garantias,
prestação de serviços, formalização
acesse:
www.jm1.com.br
de convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro,
inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de
compra da moeda e remunerar os recursos.
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Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda
SICOOB CREDICAF
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E
DE 2017
(Valores expressos reais – R$)
DESCRIÇÃO

30/06/2018

2.

As demonstrações contábeis são de responsabilidades da Administração da Cooperativa e foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consideradas as alterações
exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, adaptadas às peculiaridades da legislação
cooperativista e às normas e instruções do Banco Central do Brasil – BACEN, bem como
apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Desta forma, as demonstrações contábeis foram revisadas e aprovadas pela administração, em
sua reunião datada de 28/08/2018.

30/06/2017

Atividades Operacionais
Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação

3.625.998,79

4.432.245,85

IRPJ / CSLL
Provisão para Operações de Crédito
Depreciações e Amortizações
Participação dos Funcionários nos Lucros
Provisão de Juros ao Capital

(349.644,29)
3.276.046,83
433.592,09
(314.955,60)
(534.395,31)
6.136.642,51

(179.111,78)
702.522,21
387.914,75
(162.190,30)
(822.865,39)
4.358.515,34

Aumento (Redução) em Ativos Operacionais
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

(26.789.577,74)
81.774,93
(118.152,81)

(31.546.632,97)
634.735,17
(108.761,82)

Aumento (Redução) em Passivos Operacionais
Depósitos a Vista
Depósitos sob Aviso
Depósitos a Prazo
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Outras Obrigações
Relações Interdependências
Relações Interfinanceiras
Obrigações por Empréstimos e Repasses

23.469.616,21
190.937,36
(14.549.021,11)
3.228.269,82
779.316,30
719.837,41
10.239.500,40
7.033.682,81

(236.349,19)
87.684,24
(13.837.272,96)
559.911,06
196.753,08
5.744.773,90
-

Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais

10.422.826,09

(34.146.644,15)

Atividades de Investimentos
Inversões em Imobilizado de Uso
Inversões em Investimentos
Baixa Imobilizado

(334.575,42)
(1.010.440,74)
10.850,71

(368.975,43)
(863.640,40)
4.829,87

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos

(1.334.165,45)

(1.227.785,96)

1.433.413,33
(482.216,26)
(5.646,93)
(30.000,00)
-

1.280.767,71
(650.680,71)
(1.660,75)
(50.000,00)

915.550,14

578.426,25

Atividades de Financiamentos
Aumento por novos aportes de Capital
Devolução de Capital à Cooperados
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados
Destinação de Sobras Exercício Anterior Outros Fundos
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades

10.004.210,78

(34.796.003,86)

Modificações em Disponibilidades Líquida
No Início do Período
72.503.424,84
No Fim do Período
82.507.635,62
Variação Líquida das Disponibilidades
10.004.210,78
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

101.413.661,41
66.617.657,55
(34.796.003,86)

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF
CNPJ - 25.395.435/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
SEMESTRES FINDOS EM 30/06/2018 e 30/06/2017
(Valores expressos em reais, exceto quando especificado)
1.

Contexto operacional
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda - SICOOB CREDICAF é uma
cooperativa de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada em 19/08/1988, filiada
à Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS e
componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB
CONFEDERAÇÃO, em conjunto com outras cooperativas singulares e centrais. Tem sua
constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e
as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/71, que define a Política
Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/09, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/15, do Conselho Monetário
Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de cooperativas de crédito.

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para
contabilizar determinados ativos e passivos entre outras transações. As demonstrações contábeis
da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação
duvidosa, à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, às provisões necessárias para
causas judiciais, entre outras. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às
estimativas utilizadas.

Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade, algumas
Normas e suas Interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
as quais serão aplicadas às instituições financeiras quando aprovadas pelo Banco Central do
Brasil. Nesse sentido, os Pronunciamentos Contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil
são: CPC Conceitual Básico (R1) - Resolução CMN nº 4.144/12; CPC 01(R1) - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos - Resolução CMN nº 3.566/08; CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de
Caixa - Resolução CMN nº 3.604/08; CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas Resolução CMN nº 3.750/09; CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações - Resolução CMN nº
3.989/11; CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. –
Resolução CMN nº 4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução CMN nº 3.973/11; CPC
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Resolução CMN nº 3.823/09, CPC
26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis – Resolução CMN nº1.376/11, CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados – Resolução CMN nº4.424/15, CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas
taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis - Resolução CMN nº 4.524/16, CPC 04
(R1) - Ativo Intangível - Resolução CMN nº 4.534/16 e CPC 27 - Ativo Imobilizado - Resolução
CMN nº 4.535/16.
Em consonância com a Resolução CMN 4.434/15 inciso II do artigo 45, não é mais objeto da
auditoria externa a revisão das demonstrações contábeis relativas ao 1º semestre das cooperativas
singulares, consequentemente as demonstrações contábeis estão sendo publicadas/divulgadas
sem a opinião dos auditores externos.
3.

Resumo das principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/2008, incluem as rubricas caixa,
depósitos bancários e as relações interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco
insignificante de mudança de valores e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
b) Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro,
retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas a
valor presente, calculadas por critério "pro rata temporis", com base na variação dos respectivos
indexadores pactuados.
c) Provisão para operações de crédito
É constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na
realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em aberto,
as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador
do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, além da conjuntura econômica.
A Resolução CMN nº 2.682/99 estabeleceu os critérios para classificação das operações de crédito
definindo regras para constituição da provisão para operações de crédito, as quais estabelecem
nove níveis de risco, sendo AA o risco mínimo e H o risco máximo.
d) Depósitos em garantia
Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou
ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia
da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a
caracterização da liquidação do passivo.

O SICOOB CREDICAF possui 8 Postos de Atendimento (PA’s) nas seguintes localidades:
DURANDE - MG, MARTINS SOARES - MG, MUTUM - MG, CONCEIÇÃO DE IPANEMA - MG,
IPANEMA - MG, POCRANE - MG, CHALÉ - MG, TAPARUBA - MG.

e) Investimentos

O SICOOB CREDICAF tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo
como finalidade:

São representados substancialmente por quotas do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS e ações do
Bancoob, avaliadas pelo método de custo de aquisição.

(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;

f) Imobilizado

(ii) Oferecer formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo,
através da ajuda mútua da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e
(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação
de recursos, concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços, formalização
de convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro,
inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de
compra da moeda e remunerar os recursos.
2.

Apresentação das demonstrações contábeis

Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis são de responsabilidades da Administração da Cooperativa e foram

Os equipamentos de processamento de dados, os móveis, os utensílios entre outros
equipamentos, as instalações, as edificações, os veículos, as benfeitorias realizadas em imóveis
de terceiros e os softwares são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear para reduzir o custo de cada ativo a
seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas em nota específica abaixo, que levam
em consideração a vida útil econômica dos bens.
g) Ativos contingentes
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seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas em nota específica abaixo, que levam
em consideração a vida útil econômica dos bens.

q) Eventos subsequentes

28 de agosto / 2018

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de
autorização para a sua emissão. São compostos por:

• eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na database das demonstrações contábeis; e

g) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem
mais recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes
com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados em notas
explicativas às demonstrações contábeis.

• eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na
data-base das demonstrações contábeis.
Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 30 de
junho de 2018.

h) Valor recuperável de ativos – "impairment"
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda,
quando o valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu
valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas
no resultado do período em que foram identificadas.

4.

O caixa e equivalente de caixa compreendem:

As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos
recursos, que são os líquidos dos custos da transação. Em seguida, os saldos dos empréstimos
tomados são acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido, assim como das
despesas a apropriar referentes aos encargos contratados até o fim do contrato, quando
calculáveis.
j) Demais ativos e passivos
São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, até a data do
balanço. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias
incorridas.
k) Provisões
São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como
resultado de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para

saldar uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
l) Passivos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma
provável saída no futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos
forem mensurados com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas
divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota de
perda não são divulgadas.
m) Obrigações legais
São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei
ou de outro instrumento fundamentado em lei, aos quais a Cooperativa tem por diretriz.

30/06/2018
2.101.021,85
80.372.525,55
82.473.547,40

Caixa e depósitos bancários
Relações interfinanceiras – centralização financeira
Total

Em 30 de junho de 2018 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos
ativos não financeiros.
i) Obrigações por empréstimos e repasses

Caixa e equivalente de caixa

5.

30/06/2017
2.577.201,37
64.018.636,96
66.595.838,33

Relações interfinanceiras
Em 30 de junho de 2018 e 2017, as aplicações em Relações Interfinanceiras estavam assim
compostas:

Descrição
Correspondentes
Centralização Financeira – Cooperativas (a)
Total

30/06/2018
34.088,22
80.372.525,55
80.406.613,77

30/06/2017

21.819,22
64.018.636,96
64.040.456,18

(a) Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da cooperativa, depositadas
junto ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, conforme determinado no art. 24, da Resolução CMN
nº 4.434/15.
6.

Operações de crédito
a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Modalidade

30/06/2018
Não
Circulante

Circulante

Adiantamento a Depositante
Cheque Especial / Conta Garantida
Empréstimos
Financiamentos
Títulos Descontados
Financiamento Rural Próprio
Financiamento Rural Repasses
( - ) Provisão para Perda com Op. de
Crédito
Total

270.364,65
10.461.351,56
42.172.654,12 21.801.629,47
24.209.561,68 28.901.980,41
8.825.047,91
2.681.005,91
974.893,92
46.765.228,68 12.435.335,94
(12.302.846,32)

30/06/2017

Total
270.364,65
10.461.351,56
63.974.283,59
53.111.542,09
8.825.047,91
3.655.899,83
59.200.564,62

404.577,75
9.775.646,19
46.070.960,53
48.124.241,37
8.659.650,64
5.768.076,28
39.254.829,56

- (12.302.846,32)

(7.950.358,25)

123.082.368,19 64.113.839,74 187.196.207,93 150.107.624,07

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução
CMN nº 2.682/1999:
Nível / Percentual de Risco
/ Situação

Total em
30/06/2018

Provisões
30/06/2018

Total em
30/06/2017

Provisões
30/06/2017

AA

-

Normal

1.595.527,36

-

768.839,56

-

n) Segregação em circulante e não circulante

A

0,50%

Normal

16.502.183,57

(82.510,92)

18.564.446,52

(92.822,27)

B

1%

Normal

136.399.305,03

(1.363.993,05)

103.119.142,42

(1.031.191,80)

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 365 dias estão classificados no
circulante, e os prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

B

1%

Vencidas

562.166,51

(5.621,67)

229.505,94

(2.295,06)

C

3%

Normal

25.863.745,05

(775.912,35)

22.180.863,61

(665.426,15)

o) Apuração do resultado
Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de
competência.
p) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado
em operações consideradas como atos não-cooperativos. O resultado apurado em operações
realizadas com cooperados é isento de tributação.
q) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de
autorização para a sua emissão. São compostos por:
• eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na database das demonstrações contábeis; e

C

3%

Vencidas

1.474.670,44

(44.240,11)

1.853.715,58

(55.611,49)

D

10%

Normal

2.380.367,17

(238.036,72)

3.128.258,11

(312.825,93)

D

10%

Vencidas

1.013.477,16

(101.347,72)

670.016,10

(67.001,63)

E

30%

Normal

1.709.345,49

(512.803,65)

1.472.488,57

(441.746,73)

E

30%

Vencidas

1.047.590,05

(314.277,02)

743.986,05

(223.195,90)

F

50%

Normal

1.261.258,24

(630.629,12)

168.132,29

(84.066,18)

F

50%

Vencidas

535.840,94

(267.920,47)

280.368,32

(140.184,21)

G

70%

Normal

1.092.689,79

(764.882,85)

98.972,99

(69.281,12)

G

70%

Vencidas

2.867.449,75

(2.007.214,83)

48.454,95

(33.918,48)

H

100%

Normal

2.147.033,40

(2.147.033,40)

2.314.154,59

(2.314.154,59)

H

100%

Vencidas

3.046.404,30

(3.046.404,30)

2.416.636,72

(2.416.636,72)

Total Normal

188.951.455,10

(6.515.802,06)

151.815.298,66

(5.011.514,76)

Total Vencido

10.547.599,15

(5.787.026,10)

6.242.683,66

(2.938.843,49)

Total Geral

199.499.054,25

(12.302.828,16)

158.057.982,32

(7.950.358,25)

Provisões

(12.302.846,32)

(7.950.358,25)

Total Líquido

187.196.207,93

150.107.624,07

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento (em dias):
Descrição

Sem

Até 90

De 91 a 360

Acima de 360

Total

H

100%

Vencidas

3.046.404,30

(3.046.404,30)

2.416.636,72

(2.416.636,72)

Total Normal

188.951.455,10

(6.515.802,06)

151.815.298,66

(5.011.514,76)

Total Vencido

10.547.599,15

(5.787.026,10)

6.242.683,66

(2.938.843,49)

199.499.054,25

(12.302.828,16)

158.057.982,32

(7.950.358,25)

Total Geral
28 de agosto
/ 2018
Provisões

(12.302.846,32)

(7.950.358,25)

Total Líquido

187.196.207,93

150.107.624,07

Devedores por Depósito e Garantia (b)
1.176.734,31
Títulos e Créditos a Receber (c)
39.040,32
Devedores Diversos (d)
265.219,92
(-) Provisão para Outros Créditos (e) acesse: www.jm1.com.br
(279.389,91)
Total
1.910.795,86

(a) Em Rendas a Receber estão registrados: receita sobre saldo mantido na Centralização
Financeira do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (R$342.998,42), rendas a receber da
previdência social - INSS (R$1.413,51), rendas de tributos federais, estaduais e municipais
(R$10.375,54) e outras (R$1.633,65);

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento (em dias):
Descrição
Empréstimos
Títulos Descontados
Financiamentos
Financiamentos Rurais
Adiantamento a Depositantes
Cheque Especial / Conta Garantida
Total

Sem
Vencimento

Até 90

270.364,65
10.461.351,56
10.731.716,21

30.613.259,45
8.029.807,75
4.465.878,83
37.943.691,02
81.052.637,05

De 91 a 360

Acima de 360

11.559.394,67
795.240,16
19.743.682,85
11.502.543,57
43.600.861,25

21.801.629,47
28.901.980,41
13.410.229,86
64.113.839,74

Total
63.974.283,59
8.825.047,91
53.111.542,09
62.856.464,45
270.364,65
10.461.351,56
199.499.054,25

(b) Em Devedores por Depósito em Garantia estão registrados depósitos judiciais para: COFINS
sobre Atos Cooperativos (R$1.094.278,32) e INSS sobre cédula de presença de conselhos
(R$82.455,99);
(c) Em Títulos e Créditos a Receber estão registrados os valores a receber de tarifas
(R$39.040,32);

d)
d) Composição
Composição da
da carteira
carteira de
de crédito
crédito por
por tipo
tipo de
de produto,
produto, cliente
cliente ee atividade
atividade econômica:
econômica:
Atividade Econômica
Econômica
Atividade

Conta
Conta
Corrente
Corrente

Credito Rural
Rural Empréstimo
Empréstimo
Credito

Títulos
Títulos
Descontados
Descontados

(d) Em Devedores Diversos estão registrados os adiantamentos de férias aos colaboradores
(R$49.678,66), impostos e contribuições a compensar (R$19.298,45), pendências a
regularizar (R$39.014,80) e diferenças de compensação a receber do BANCOOB
(R$48.290,54) e outros (R$108.937,47);

Total Geral
Geral
Total

3.032.486,37 62.856.464,45
62.856.464,45 88.673.772,21
88.673.772,21 1.957.113,79
1.957.113,79 156.519.836,82
156.519.836,82
Pessoa Física
Física
3.032.486,37
Pessoa
771.722,78
2.652.515,93
704.155,27 4.128.393,98
4.128.393,98
Set. Priv.
Priv. Atv.
Atv. Emp.
Emp. Agropecuária
Agropecuária
771.722,78
-- 2.652.515,93
704.155,27
Set.
4.544.279,32
17.614.335,09
4.311.101,19
26.469.715,60
Set.
Priv.
Atv.
Emp.
Comércio
4.544.279,32
- 17.614.335,09 4.311.101,19 26.469.715,60
Set. Priv. Atv. Emp. Comércio
431.055,39
827.888,96
387.941,94 1.646.886,29
1.646.886,29
Set. Priv. Atv. Emp. Indústria
431.055,39
-827.888,96
387.941,94
Set.
Priv. Atv. Emp. Indústria
1.739.907,10
- 6.766.283,08
1.413.229,26 9.919.419,44
Set. Priv. Atv. Outros Serviços
1.739.907,10
- 6.766.283,08 1.413.229,26 9.919.419,44
Set. Priv. Atv. Outros Serviços
9,45
98.868,52
98.877,97
Set. Priv. Ent. Filantrópica
9,45
98.868,52
98.877,97
Set. Priv. Ent. Filantrópica
207.493,92
305.109,55
44.976,56
557.580,03
Set. Priv. I. M. S. Soc. Capital
207.493,92
305.109,55
44.976,56
557.580,03
Set. Priv. I. M. S. Soc. Capital
2.647,41
125.405,32
128.052,73
Set. Priv. Entidades Religiosas
2.647,41
125.405,32
128.052,73
Set.
Priv.
Entidades
Religiosas
2.114,47
1.479,93
6.529,90
10.124,30
Set. Priv. I. M. S. Ent. Ab. P. Priv.
2.114,47-1.479,93
6.529,9010.124,30
Set.
M. S. Ent.
Ab. P. Priv.
20.167,09
20.167,09
Set. Priv.
Pub.I.Outros
Serviços
20.167,09
20.167,09
Set.
Outros Serviços
10.731.716,21- 62.856.464,45- 117.085.825,68
8.825.047,91- 199.499.054,25
TotalPub.
Geral
10.731.716,21 62.856.464,45 117.085.825,68 8.825.047,91 199.499.054,25
Total Geral
e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

(e) A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa foi apurada com base na classificação
por nível de risco, de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999, conforme demonstrado a
seguir:
Nível / Percentual
de Risco
E
30%
F
50%
G
70%
H
100%
Total Geral
Provisões
Total Líquido

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

Descrição
Saldo Inicial
Descrição
Constituições/Reversões
no período
Saldo
Inicial
Transferência
para
Prejuízo
no período
Constituições/Reversões no período
Total

Transferência para Prejuízo no período
Total

f) Concentração dos Principais Devedores:

f) Concentração dos Principais Devedores:
Descrição

Maior Devedor
Descrição
10 Maiores
Devedores
Maior
Devedor
50 Maiores
Devedores

30/06/2018

30/06/2018

9.026.799,49
30/06/2018
5.215.940,42
9.026.799,49
(1.939.893,59)
5.215.940,42
12.302.846,32
(1.939.893,59)
12.302.846,32
% Carteira Total

4.009.686,40
2,01%
30/06/2018
Total
17.060.378,10 % Carteira8,55%
4.009.686,40
2,01%
38.267.574,07
19,19%

10 Maiores Devedores
17.060.378,10
8,55%
g) Maiores
Movimentação
de Créditos Baixados
Como Prejuízo: 19,19%
50
Devedores
38.267.574,07
Descrição
g) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:
Saldo inicial
Valor das operações transferidas no período
Descrição
Valor das
Saldo
inicialoperações recuperadas no período
Valor dos descontos concedidos nas operações recuperadas
Valor das operações transferidas no período
Total

Valor das operações recuperadas no período
Valor
dos descontos concedidos nas operações recuperadas
h) Receitas de Operações de Crédito:
Total

Rendas de Operações de Crédito
h) Receitas de Operações de Crédito:
Rendas de Adiantamentos a depositantes
Rendas de Empréstimos
Rendas de Operações de Crédito
Rendas de Títulos Descontados
Rendas
Rendas de
de Adiantamentos
Financiamentosa depositantes
Rendas
de
Empréstimos
Rendas de Financ. Rurais - Aplic. Livres
Rendas
Rendas de
de Títulos
Financ.Descontados
Rurais - Aplic. Repassadas e Refinanciadas
Rendas
de Financiamentos
Recuperação
de Créditos Baixados como Prejuízo
Rendas
- Aplic.
Livres Honrados
Rendas de
de Financ.
CréditosRurais
por Avais
e Fianças
Total dedeOperações
de Crédito
Rendas
Financ. Rurais
- Aplic. Repassadas e Refinanciadas

Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo
Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honrados
Total de Operações de Crédito

30/06/2017

7.247.836,04
30/06/2017
2.394.158,26
7.247.836,04
(1.691.636,05)
2.394.158,26
7.950.358,25
(1.691.636,05)
7.950.358,25

30/06/2017

30/06/2018
7.163.483,29
1.939.893,59
30/06/2018
(662.101,90)
7.163.483,29
(112.535,98)
1.939.893,59
8.328.739,00

(662.101,90)
(112.535,98)
8.328.739,00

9,30%
21,91%

30/06/2017
5.085.989,31
1.691.636,05
30/06/2017
(327.782,19)
5.085.989,31
(30.042,47)
1.691.636,05
6.419.800,70

(327.782,19)
(30.042,47)
6.419.800,70

30/06/2018
30/06/2017
110.957,04
90.223,55
8.744.160,44 7.373.414,39
30/06/2018
30/06/2017
1.261.103,27 1.195.949,47
110.957,04
90.223,55
5.650.869,82 4.860.785,86
8.744.160,44
7.373.414,39
484.946,18
695.511,15
1.261.103,27
1.627.685,13 1.195.949,47
1.163.958,01
5.650.869,82
765.216,56 4.860.785,86
353.233,91
484.946,18
695.511,155.404,02
18.650.342,46
1.627.685,13 15.733.076,34
1.163.958,01

765.216,56
353.233,91
5.404,02
18.650.342,46 15.733.076,34

Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas no país, conforme demonstrado:
30/06/2018
352.770,10
356.421,12
1.176.734,31
39.040,32
265.219,92
(279.389,91)
1.910.795,86

30/06/2017
325.373,42
526.768,44
1.114.920,15
24.532,85
249.183,33
(213.080,50)
2.027.697,69

(a) Em Rendas a Receber estão registrados: receita sobre saldo mantido na Centralização
Financeira do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS (R$342.998,42), rendas a receber da

Avais e Fianças
Honrados
85.516,99
8.533,55
30.838,51
227.881,05
352.770,10
(279.389,91)
73.380,19

Provisões
30/06/2018
(25.655,12)
(4.266,79)
(21.586,95)
(227.881,05)
(279.389,91)

Total em
30/06/2017
137.430,28
25.927,24
10.427,27
151.588,63
325.373,42
(213.080,50)
112.292,92

Provisões
30/06/2017
(41.229,11)
(12.963,67)
(7.299,09)
(151.588,63)
(213.080,50)

Outros valores e bens
Descrição
Material em Estoque
Despesas Antecipadas
Total

% Carteira Total

7. Outros créditos

Descrição
Créditos por Avais e Fianças Honrados
Rendas a Receber (a)
Devedores por Depósito e Garantia (b)
Títulos e Créditos a Receber (c)
Devedores Diversos (d)
(-) Provisão para Outros Créditos (e)
Total

8.

3.442.673,63
2,17%
30/06/2017
% Carteira9,30%
Total
14.736.682,10
3.442.673,63
2,17%
34.709.965,39
21,91%

14.736.682,10
34.709.965,39

1.114.920,15
24.532,85
249.183,33
15
(213.080,50)
2.027.697,69

30/06/2018
2.254,00
157.594,41
159.848,41

30/06/2017
162.482,52
162.482,52

Registram-se no grupo, as despesas antecipadas, no montante de R$ 157.594,41, referentes a
prêmios de seguros, processamento de dados, contribuição cooperativista e sindical, contribuições
ao Fundo de Ressarcimento de Valores – FRV e IPVA.
9.

Investimentos
O saldo é representado, substancialmente, por quotas do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS e
ações do BANCOOB, conforme demonstrado:
Movimentação dos investimentos
Descrição
Saldos em 31/12/2016
Investimentos
Saldos em 30/06/2017
Saldos em 31/12/2017
Investimentos
Saldos em 30/06/2018

SICOOB CENTRAL
BANCOOB
CREDIMINAS
6.690.347,27
322.194,00
812.218,01
51.422,39
7.502.565,28
373.616,39
7.842.337,89
955.611,97
8.797.949,86

385.129,37
54.828,77
439.958,14

Total
7.012.541,27
863.640,40
7.876.181,67
8.227.467,26
1.010.440,74
9.237.908,00

10. Imobilizado de uso
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são
calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado
conforme abaixo:
Descrição
Imobilizações em Curso
Terrenos
Edificações
Móveis e Equipamentos
Sistema de Processamento de Dados
Sistemas de Comunicação
Sistema de Transportes
Sistema de Segurança
TOTAL
Depreciação acumulada
TOTAL

Taxa de
Depreciação a.a.
(*)
4%
10%
20%
10%
20%
10%

30/06/2018

30/06/2017

530.573,37
278.000,00
3.351.356,11
3.434.419,64
2.476.645,67
145.653,34
614.942,55
384.776,87
11.216.367,55
(4.541.619,62)
6.674.747,93

421.715,33
278.000,00
3.351.356,11
2.790.997,79
2.141.085,44
132.403,29
602.352,55
340.287,90
10.058.198,41
(3.723.284,36)
6.334.914,05

(*) As imobilizações em curso serão alocadas em grupo específico após a conclusão das obras e
efetivo uso, quando passarão a ser depreciadas.

Sistema de Transportes
20%
Sistema de Segurança
10%
TOTAL
16 Depreciação acumulada
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TOTAL

614.942,55
384.776,87
11.216.367,55
(4.541.619,62)
6.674.747,93

602.352,55
340.287,90
10.058.198,41
(3.723.284,36)
6.334.914,05

(*) As imobilizações em curso serão alocadas em grupo específico após a conclusão das obras e
efetivo uso, quando passarão a ser depreciadas.

30/06/2018
134.561,01
1.588.539,14
1.723.100,15

30/06/2017
43.512,39
28 1.110.534,65
de agosto / 2018
1.154.047,04

14. Relações Interdependências
Os recursos de terceiros que estão com a cooperativa são registrados nessa conta para posterior
repasse aos associados, por sua ordem:

11. Depósitos
É composto de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, denominado de depósitos a
vista, portanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos
recursos fazê-lo conforme sua necessidade.
É composto também por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré estabelecidos,
denominados depósitos a prazo, os quais recebem atualizações por encargos financeiros
É
composto também
poravalores
pactuadosempara
em prazos
pré estabelecidos,
remuneratórios
conforme
sua contratação
pós disponibilidade
ou pré fixada. Suas
remunerações
pós fixadas
denominados
depósitos
a
prazo,
os
quais
recebem
atualizações
por
encargos
financeiros
são calculadas com base no critério de pro rata temporis, já a remunerações pré fixadas
são
remuneratórios conforme a sua contratação em pós ou pré fixada. Suas remunerações pós fixadas
calculadas o prazo final da operações, tendo o valor futuro, a data do demonstrativo contábil,
são calculadas com base no critério de pro rata temporis, já a remunerações pré fixadas são
apresentado em conta redutora.
calculadas o prazo final da operações, tendo o valor futuro, a data do demonstrativo contábil,
apresentado em conta redutora.

Descrição
Depósito à Vista
Descrição
Aviso
Depósito àSob
Vista
a Prazo
Depósito Sob
Aviso
Depósito a Prazo
Total

30/06/2017
33.470.856,22
30/06/2017
3.644.566,41
33.470.856,22
102.384.221,15
3.644.566,41
102.384.221,15
139.499.643,78

30/06/2018
55.379.381,49
30/06/2018
4.051.048,43
55.379.381,49
93.184.920,11
4.051.048,43
93.184.920,11
152.615.350,03

Total

152.615.350,03

139.499.643,78

Os depósitos, até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ, estão garantidos pelo Fundo Garantidor do
Os
depósitos, atéde
o limite
de R$
250 mil por
CPF/CNPJ,
estão garantidos
peloCMN
Fundon°Garantidor
Cooperativismo
Crédito
(FGCoop),
constituído
conforme
Resoluções
4.150/12 doe
Cooperativismo
de Crédito
(FGCoop),
constituído
conforme
Resoluções
CMN de
n° crédito
4.150/12
4.284/13. Este fundo
tem como
instituições
associadas
as cooperativas
singulares
e ose
4.284/13.
Este fundo integrantes
tem como instituições
cooperativas
singulares
de crédito
e os
bancos cooperativos
do Sistemaassociadas
Nacional deasCrédito
Cooperativo
(SNCC).
Este fundo
bancos
integrantes
de Crédito
Cooperativo
Esteou
fundo
tem porcooperativos
objeto prestar
garantiadodeSistema
créditosNacional
nos casos
de decretação
de (SNCC).
intervenção
de
tem
por objeto
prestardegarantia
de associada.
créditos nos
casos de decretação
de intervenção
ou de
liquidação
extrajudicial
instituição
A contribuição
mensal ordinária
das instituições
liquidação extrajudicial de instituição associada. A contribuição mensal ordinária das instituições
associadas ao Fundo é de 0,0125% dos saldos das obrigações garantidas, que abrangem as
associadas ao Fundo é de 0,0125% dos saldos das obrigações garantidas, que abrangem as
mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito dos bancos, o FGC, que
mesmas modalidades protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito dos bancos, o FGC, que
considera,
considera, os
os depósitos
depósitos àà vista
vista ee aa prazo,
prazo, as
as letras
letras de
de crédito
crédito do
do agronegócio,
agronegócio, de
de acordo
acordo com
com aa
Resolução
CMN
nº
4.150/12.
Resolução CMN nº 4.150/12.
Além das
Além
das garantias
garantias prestadas
prestadas pelo
pelo FGCoop,
FGCoop, oo SICOOB
SICOOB SISTEMA
SISTEMA CREDIMINAS
CREDIMINAS possui
possui seu
seu
próprio Fundo
próprio
Fundo Garantidor
Garantidor de
de Depósitos
Depósitos do
do Sicoob
Sicoob Sistema
Sistema Crediminas
Crediminas –– FGD,
FGD, que
que tem
tem por
por
finalidade efetuar o saneamento econômico-financeiro e/ou fortalecimento patrimonial, bem como
prestar garantias de crédito nos termos e limites do Estatuto Social e Regulamento próprio.
Despesas com Operações de Captação de Mercado:
Descrição
Descrição
Despesas de
de Depósitos
Depósitos de
de Aviso
Aviso Prévio
Prévio
Despesas
Despesas
de Depósitos
Depósitos aa Prazo
Prazo
Despesas de
Despesas de Letras de Crédito do Agronegócio
Despesas de Letras de Crédito do Agronegócio
Despesas Contribuição ao Fundo Garantidor
Despesas Contribuição ao Fundo Garantidor
Total
Total

30/06/2018
30/06/2018
259.238,24
259.238,24
3.168.878,91
3.168.878,91
93.862,46
93.862,46
109.139,68
109.139,68
3.631.119,29

30/06/2017
30/06/2017
239.654,93
239.654,93
5.830.091,97
5.830.091,97
108.821,62
108.821,62
6.178.568,52

3.631.119,29

6.178.568,52

12. Recursos de aceite e emissão de Títulos

12. Recursos de aceite e emissão de Títulos
Descrição

Descrição
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio
Obrigações
por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio
Total
Total

30/06/2018
30/06/2018
4.505.131,95
4.505.131,95

4.505.131,95

30/06/2017

30/06/2017 -

As letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são títulos de emissão da Cooperativa que conferem
direito
de penhor
sobre
direitos creditórios
do agronegócio
a elas vinculados
(Lei nºque
11.076/04).
As
letras
de Crédito
doosAgronegócio
(LCA) são
títulos de emissão
da Cooperativa
conferem

direito de penhor sobre os direitos creditórios do agronegócio a elas vinculados (Lei nº 11.076/04).
13. Relações interfinanceiras / Obrigações por empréstimos e repasses

13. Relações interfinanceiras / Obrigações por empréstimos e repasses

São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos
captados junto a outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas

São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos
captados junto a outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas

modalidades e Capital de Giro. As garantias oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos
associados beneficiados.
Instituições
BANCOOB
Sicoob Central Crediminas
Total

Instituições
Sicoob Central Crediminas
BANCOOB
Total

Taxa
De 2 % Até 11,5 % a.a.
De 0,58 a.m % Até 9,5 % a.a.

Vencimento
Até 06/2023
Até 11/2018

30/06/2018
57.109.022,88
9.326.060,22
66.435.083,10

30/06/2017
36.823.770,68
2.361.252,10
39.185.022,78

Despesas das relações interfinanceiras / obrigações por empréstimos e repasses
Instituições
Sicoob Central Crediminas
BANCOOB
Total

30/06/2018
134.561,01
1.588.539,14
1.723.100,15

30/06/2017
43.512,39
1.110.534,65
1.154.047,04

14. Relações Interdependências
Os recursos de terceiros que estão com a cooperativa são registrados nessa conta para posterior
repasse aos associados, por sua ordem:

Descrição
Concessionários de Serviços Públicos
Outros Recebimentos em Trânsito de Terceiros
Total

30/06/2018
114.145,49
910.226,33
1.024.371,82

30/06/2017
101.409,96
193.364,49
294.774,45

15. Outras Obrigações
15.1 Sociais e Estatutárias
Descrição
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (a)
Cotas de capital a pagar (b)
Participações nas Sobras (Lucros) (c)
Juros ao Capital (d)
Outras obrigações
Total

30/06/2018
30/06/2017
3.991.921,28 3.806.973,83
774.666,99
487.218,46
251.479,86 153.944,07
534.395,31
822.865,39
80.484,84
46.938,81
5.632.948,28 5.317.940,56

(a) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados,
seus familiares e empregados da cooperativa, sendo constituído pelo resultado dos atos não
cooperativos e 10% das sobras líquidas, conforme determinação estatutária. A classificação
desses valores em contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
(b) Refere-se ao valor de cota capital a ser devolvida para os associados que solicitaram o
desligamento do quadro social.
(c) Consubstanciada pela Lei 10.101/00, e convenção coletiva, a cooperativa constituiu provisão
a título de participação dos empregados nos resultados, com o pagamento previsto para ser
efetivado em 2019.
(d) A Cooperativa provisionou juros ao capital próprio, visando remunerar o capital do associado.
Os critérios para a provisão obedeceram a Lei Complementar 130, artigo 7º, de 17 de abril de
(d) A Cooperativa provisionou juros ao capital próprio, visando remunerar o capital do associado.
2009.
A remuneração foi limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de
Os critérios para a provisão obedeceram a Lei Complementar 130, artigo 7º, de 17 de abril de
Liquidação
e de Custódiafoi– limitada
SELIC. Aaoreferida
demonstrada
na Demonstração
2009. A remuneração
valor provisão
da taxa foi
referencial
do Sistema
Especial de
de
Sobras
ou
Perdas
–
DSP
e
na
Demonstração
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
– DMPL,
Liquidação e de Custódia – SELIC. A referida provisão foi demonstrada na Demonstração
de
conforme
2.739/1997.
Sobras
ouCircular
PerdasBACEN
– DSP enºna
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL,

conforme Circular BACEN nº 2.739/1997.
15.2 Fiscais e previdenciárias
15.2 Fiscais e previdenciárias
As obrigações fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações
estão
assim compostas:
As obrigações
fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações
estão assim compostas:
Descrição
30/06/2018
30/06/2017
Descrição
30/06/2018
30/06/2017
Impostos e Contribuições
sobre Lucros a Pagar
72.215,29
98.399,45
Lucros a Pagar
98.399,45
72.215,29
Impostos e Contribuições asobre
Recolher
335.643,90
369.713,36
Impostos e ContribuiçõesTotal
a Recolher
369.713,36
335.643,90
407.859,19
468.112,81
Total
468.112,81
407.859,19

15.3 Diversas
15.3 Diversas
Descrição
Descrição
Despesas de Pessoal
Despesas
de Pessoal
Outras
Despesas
Administrativas (a)
Outras
Despesas
Administrativas
(a)
Cheques
Descontados
(b)
Cheques
Descontados
(b)
Credores Diversos – País (c)
Credores para
Diversos
– País
(c)
Provisão
Passivos
Contingentes
(d)
Provisão
(d)
Provisõespara
paraPassivos
GarantiasContingentes
Prestadas (e)
Provisões
para
Garantias
Prestadas
(e)
Total
Total

30/06/2018
30/06/2018
1.659.300,63
1.659.300,63
389.962,69
389.962,69
71.999,82
71.999,82
390.312,53
390.312,53
1.828.826,54
1.828.826,54
765.137,24
765.137,24
5.105.539,45
5.105.539,45

30/06/2017
30/06/2017
1.429.717,84
1.429.717,84
267.161,50
267.161,50
328.560,16
328.560,16
397.418,70
397.418,70
1.660.851,42
1.660.851,42
233.370,25
233.370,25
4.317.079,87
4.317.079,87

(a) Refere-se a provisão para pagamento de despesas com aluguéis (R$6.249,42), processamento
(a) Refere-se
a provisão parapromoções
pagamentoede
despesas
com aluguéis
(R$6.249,42),
processamento
de dados (R$41.009,00),
relações
públicas
(R$23.717,15),
segurança
e vigilância
de
dados (R$41.009,00),
e relações
públicas
e vigilância
(R$49.706,72),
transportepromoções
(R$48.845,13),
plano de
saúde(R$23.717,15),
(R$23.208,95),segurança
contribuições
a pagar
(R$49.706,72), transporte (R$48.845,13), plano de saúde (R$23.208,95), contribuições a pagar
(R$54.693,32), seguro prestamista (R$77.913,16) e outras (R$64.619,84);
(R$54.693,32), seguro prestamista (R$77.913,16) e outras (R$64.619,84);
(b) Refere-se a cheques depositados, relativo a descontos enviados a compensação, porém não
(b) Refere-se a cheques depositados, relativo a descontos enviados a compensação, porém não
baixados até a data-base de 30/06/2018;
baixados até a data-base de 30/06/2018;
(c)
(c) Referem-se
Referem-se aa Contas
Contas Salário
Salário de
de empresas
empresas conveniadas
conveniadas aa pagar
pagar (R$272.818,78),
(R$272.818,78), diferença
diferença de
de
caixa
(R$12.719,08),
diferenças
de
compensação
a
acertar
com
o
BANCOOB
(R$8.065,25),
caixa (R$12.719,08), diferenças de compensação a acertar com o BANCOOB (R$8.065,25),
valores
valores aa repassar
repassar ao
ao SICOOB
SICOOB CENTRAL
CENTRAL CREDIMINAS
CREDIMINAS pela
pela prestação
prestação de
de serviços
serviços
(R$75.083,91)
e
outros
(R$21.625,51);
(R$75.083,91) e outros (R$21.625,51);
(d)
(d) Considerando
Considerando aa avaliação
avaliação dos
dos consultores
consultores jurídicos
jurídicos quanto
quanto às
às chances
chances de
de êxito
êxito em
em
determinados
questionamentos
fiscais
e
trabalhistas
em
que
a
cooperativa
é
parte
envolvida;
determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida;

(c) Referem-se a Contas Salário de empresas conveniadas a pagar (R$272.818,78), diferença de
caixa (R$12.719,08), diferenças de compensação a acertar com o BANCOOB (R$8.065,25),
valores
a repassar
28 de
agosto
/ 2018ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS pela prestação de serviços
(R$75.083,91) e outros (R$21.625,51);
(d) Considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito em
determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida;
(e) Refere-se à provisão para garantias financeiras prestadas, apurada sobre o total das
coobrigações concedidas pela singular, conforme Resolução CMN nº 4.512/2016. Em 30 de
junho de 2018, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas,
referentes a aval prestado em diversas operações de crédito de seus associados com
instituições financeiras oficiais. A provisão para garantias financeiras prestadas é apurada com
base na avaliação de risco dos cooperados beneficiários, de acordo com a Resolução CMN nº
2.682/1999, conforme demonstrado a seguir:

Nível /
Coobrigações em
Percentual de
30/06/2018
Risco
AA
1.443.038,22
A
0,5%
8.324.021,81
B
1%
24.162.357,38
C
3%
3.260.742,57
D
10%
268.338,83
E
30%
111.359,62
F
50%
50.556,02
G
70%
280.965,28
H
100%
101.863,27
Total
38.003.243,00

Provisões em
30/06/2018
(41.623,70)
(241.630,90)
(97.823,60)
(26.834,06)
(33.407,91)
(25.278,10)
(196.675,70)
(101.863,27)
(765.137,24)

Coobrigações em Provisões em
30/06/2017
30/06/2017
4.616.488,68
22.563.805,31
3.522.377,00
333.442,37
20.645,87
22.032,41
8.466,02
9.958,14
55.435,79
31.152.651,59

(112.824,72)
(35.228,33)
(10.003,31)
(2.064,61)
(6.609,73)
(4.233,06)
(6.970,70)
(55.435,79)
(233.370,25)

16. Instrumentos financeiros
O SICOOB CREDICAF opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para
disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, relações interfinanceiras, operações de
crédito, depósitos a vista e a prazo, empréstimos e repasses.
Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores
contábeis, os quais se aproximam dos valores justos.
Nos semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017 a cooperativa não realizou operações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
17. Patrimônio líquido
a) Capital Social
O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado
por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em um voto,
independente do número de suas cotas-partes.
Descrição
Capital Social
Associados

30/06/2018
29.381.992,75
15.611

30/06/2017
25.105.197,82
15.702

b) Reserva Legal
Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 60%, utilizada para
reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades.
c) Sobras Acumuladas
As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do
Brasil e posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do
BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/06, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social – FATES é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina,
conforme a Lei nº 5.764/71.
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Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 13 de março de 2018, os cooperados deliberaram
pela distribuição das sobras do exercício de 2017, conforme abaixo:
- R$300.000,00 – destinação para Fundo de Reservas;
- R$1.655.161,30 – distribuídos em conta capital para associados ativos e desligados;
- R$30.000,00 - destinação para Associação de Proteção Ambiental Águas das Matas de Minas –
ECOÁGUAS.
18. Pagamento de Juros ao Capital
A Cooperativa provisionou juros ao capital próprio, remunerando o capital do associado. Os
critérios para a provisão obedeceram a Lei Complementar 130/09. A remuneração foi limitada ao
valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. A referida
provisão foi demonstrada na Demonstração de Sobras ou Perdas – DSP e na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, conforme Circular Bacen nº 2.739/97.
19. Outros ingressos/rendas operacionais
Descrição
Recuperação de Encargos e Despesas (a)
Reversão de Outras Provisões Operacionais
Rendas de Repasses Interfinanceiros
Atualização de Depósitos Judiciais
Rendas de Cartões
Dividendos
Distribuição de Sobras da Central
Outras Rendas Operacionais
Total

30/06/2018
107.695,80
37.501,69
182.141,10
36.247,96
1.293.097,41
54.824,37
328.589,17
63.157,62
2.103.255,12

30/06/2017
190.506,45
68.836,76
129.875,14
59.261,67
994.527,33
51.417,80
423.979,49
40.458,71
1.958.863,35

(a) Refere-se a devolução de recursos do Fundo de Ressarcimento de Valores – FRV (R$
62.822,09), ressarcimento de seguros (R$ 13.170,60) e outros (R$ 31.703,11).
20. Outros dispêndios/despesas operacionais
Descrição
Despesas de descontos Concedidos
Cancelamento de Tarifas Pendentes
Contribuições ao Fundo Garantidor de Depósitos
Outras Despesas Operacionais (a)
Provisão para Passivos Contingentes
Provisão para Passivos Trabalhistas
Despesas com Correspondentes Cooperativos
Provisão para Garantias Prestadas (b)
Contrib. ao Fundo Ressarc. Fraudes Externas
Contrib. ao Fundo Ressarc. Perdas Operacionais
Contrib. ao Fundo Tecnologia da Informação
Total

30/06/2018
(148.524,41)
(22.476,70)
(4.651,90)
(122.778,52)
(91.510,24)
(39.713,91)
(262.907,09)
(4.662,26)
(1.454,63)
(132.400,41)
(831.080,07)

30/06/2017
(74.135,88)
(19.025,40)
(4.300,86)
(49.775,09)
(116.768,18)
(1.122,74)
(34.847,46)
(42.594,83)
(136.025,71)
(478.596,15)

(a) Refere-se a contribuições ao Fundo de Ressarcimento de Valores - FRV (R$ 19.986,91),
estorno de tarifas e encargos (R$ 50.535,41) e outras despesas (R$ 52.256,20);
(b) Refere-se a provisão para garantias prestadas em operações de Coobrigações conforme
Resolução CMN nº 4.512/2016.
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Empréstimos
Financiamento
Aplicação Financeira - Pré Fixada
Aplicação Financeira - Pós Fixada
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21. Resultado não operacional
Descrição
Ganhos de Capital
Rendas de Aluguéis
Outras Rendas Não Operacionais
Total de Receitas Não Operacionais
Perdas de Capital
Total de Despesas Não Operacionais
Resultado Líquido

30/06/2018
9.916,85
6.000,00
0,89
15.917,74
(620,33)
(620,33)
15.297,41

30/06/2017
7.754,48
1.500,00
9.254,48
(7.895,76)
(7.895,76)
1.358,72

22. Partes Relacionadas
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade
de planejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais
pessoas.
As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas
atribuições estabelecidas em regulamentação específica.
As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações
da cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de
operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais
como movimentação de contas correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.
As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias,
caução e alienação fiduciária.
Montante das operações ativas e passivas no 1º Semestre de 2018:
Montante das Operações Ativas

Valores

P.R. – Vínculo de Grupo Econômico

35.610,32

% em Relação à
Carteira Total
0,02%

Provisão de
Risco
2,00

P.R. – Sem vínculo de Grupo Econômico

2.111.907,86

1,47%

5.918,90

TOTAL

2.147.518,18

1,49%

5.920,90

683.722,22

0,82%

Montante das Operações Passivas

Operações ativas e passivas – saldo no 1º Semestre de 2018:
Natureza da Operação de
Crédito

Valor da Operação de
Crédito

PCLD (Provisão para % da Operação de
Crédito de
Crédito em Relação à
Liquidação Duvidosa)
Carteira Total
333,37

1%

Crédito Rural

20.343,45
807.646,60

8.076,47

1%

Empréstimo

56.656,88

566,56

0%

Financiamento

398.239,91

4.266,65

1%

Títulos Descontados

169.669,73

848,36

2%

Cheque Especial

Depósitos a Vista

94.166,49

% em Relação à
Carteira Total
0,17%

Depósitos a Prazo

1.617.805,39

1,59%

Natureza dos Depósitos Valor do Depósito

Taxa Média - %
0%
0,49%

Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque
especial, conta garantida, cheques descontados, crédito rural – RPL, crédito rural – repasses,
empréstimos, dentre outras, à taxa/remuneração relacionada no quadro abaixo, por modalidade:
Natureza das Operações Ativas e
Passivas
Desconto de Cheques
Empréstimos
Financiamento
Aplicação Financeira - Pré Fixada
Aplicação Financeira - Pós Fixada

Taxas Aplicadas em Relação
às Partes Relacionadas
1,84%
1,45%
1,78%
0,52%
95,62%

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À CARTEIRA GERAL MOVIMENTAÇÃO

1,45%
1,78%
0,52% 28 de agosto / 2018
95,62%

PERCENTUAL EM RELAÇÃO À CARTEIRA GERAL MOVIMENTAÇÃO
NO 1º SEMESTRE DE 2018
0,07%
Empréstimos e Financiamentos
1,33%
Títulos Descontados e Cheques Descontados
As garantias oferecidas pelas partes relacionadas em razão das operações de crédito são: avais,
garantias hipotecárias, caução e alienação fiduciária.
Natureza da Operação de Crédito

Garantias Prestadas

Crédito Rural
Empréstimos e Financiamentos
Títulos Descontados

1.481.000,44
1.357.382,21
269.739,76

No 1º Semestre de 2018 os benefícios monetários e legais destinados às partes relacionadas
foram representados por honorários e custeio parcial de plano de saúde, apresentando-se da
seguinte forma:
Benefícios monetários e encargos no
Exercício (R$)

Descrição
Honorários
Gratificações da Administração
Conselheiros de Administração
FGTS Diretoria
INSS Diretoria/Conselhos
Plano de Saúde
Total

30/06/2018
240.306,53
80.631,80
204.055,97
19.893,79
99.834,07
2.092,80
646.814,96

23. Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda.
O SICOOB CREDICAF em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Cooperativa
Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, que representa o
grupo formado por suas afiliadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais
e entidades privadas.
O SICOOB CENTRAL CREDIMINAS é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a
organização em comum em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de
suas filiadas (cooperativas singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma
autônoma e independente, através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e normas
exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços,
para consecução de seus objetivos.
Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS a
coordenação das atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a
orientação e aplicação dos recursos captados, a implantação e implementação de controles
internos voltados para os sistemas que acompanhem informações econômico-financeiras,
operacionais e gerenciais, entre outras.
O SICOOB CREDICAF responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB
CENTRAL CREDIMINAS perante terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que
subscrever, proporcionalmente à sua participação nessas operações.
Saldos das transações da Cooperativa com o SICOOB CENTRAL CREDIMINAS:
Descrição
Ativo circulante - Relações interfinanceiras centralização financeira (nota 5)
Ativo Permanente - Investimentos (nota 9)
Passivo circulante e não circulante - Relações
interfinanceiras (nota 13)
Passivo circulante e não circulante - Obrigações por
empréstimos e repasses (nota 13)

30/06/2018

30/06/2017

80.372.525,55

64.018.636,96

8.797.949,86
2.292.377,41

7.502.565,28
2.361.252,10

7.033.682,81

-

As demonstrações contábeis do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, em 31 de dezembro de 2017,
foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria sobre as
demonstrações contábeis, datado de 27 de fevereiro de 2018, com opinião sem modificação.
24. Gerenciamento de Risco

empréstimos e repasses (nota 13)

7.033.682,81

estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das
Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório
disponível no sítio www.sicoob.com.br.

-

As demonstrações contábeis do SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, em 31 de dezembro de 2017,
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O gerenciamento de capital centralizadoacesse:
consiste em
um processo contínuo de monitoramento do
capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:

demonstrações contábeis, datado de 27 de fevereiro de 2018, com opinião sem modificação.

a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob
estão sujeitas;

24. Gerenciamento de Risco
24.1

Risco Operacional

b)
planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos das
entidades do Sicoob;

As diretrizes para o gerenciamento do risco operacional encontram-se registradas na Política
Institucional de Risco Operacional que foi aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração do Sicoob Confederação, entidade responsável por prestar os serviços de gestão
centralizada do risco operacional para as entidades do Sicoob.
O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por
meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de
controle, comunicação e informação.
As perdas operacionais são comunicadas à Área de Controles Internos que interage com os
gestores das áreas e identifica formalmente as causas, a adequação dos controles implementados
e a necessidade de aprimoramento dos processos, inclusive com a inserção de novos controles.

c) adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis
mudanças nas condições de mercado.
Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de
mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.
25. Coobrigações e riscos em garantias prestadas
Em 30 de junho de 2018, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias
prestadas, no montante de R$ 38.003.243,00 (30/06/2017 - R$ 31.152.651,59), referentes a aval
prestado em diversas operações de crédito de seus associados com instituições financeiras
oficiais.
26. Seguros contratados
A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é
considerada suficiente pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de
sinistros.

Os resultados são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para
determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico
(BIA).
Em cumprimento à Resolução CMN 3.380/2006, encontra-se disponível no sítio do Sicoob
(www.sicoob.com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento do risco operacional.
24.2

27. Índice de Basiléia
O Patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa encontra-se compatível com o grau de risco da
estrutura dos ativos, apresentando margem para o limite de compatibilização de em 30 de junho de
2018.
28. Provisão para demandas judiciais

Risco de Mercado e de Liquidez

É estabelecida considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito em
determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida.
Dessa forma, são constituídas as seguintes provisões:

O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez do SICOOB CREDICAF objetiva garantir a
aderência às normas vigentes e minimizar os riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas
práticas de gestão de riscos, na forma instruída nas Resoluções CMN 3.464/2007 e 4.090/2012.

Descrição

Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.464/2007 e artigo 8 Resolução CMN
4.090/2012, o SICOOB CREDICAF aderiu à estrutura única de gestão dos riscos de mercado e de
liquidez do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda.
(Sicoob Confederação), desde novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco
Cooperativo do Brasil S.A (Bancoob), que pode ser evidenciada em relatório disponível no sítio
www.sicoob.com.br.

COFINS
Trabalhistas
Outras contingências
Total

c) Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez, o SICOOB
CREDICAF possui estrutura compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos
produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de liquidez
da entidade.
24.3

Risco de Crédito

O gerenciamento de risco de crédito do SICOOB CREDICAF objetiva garantir a aderência às
normas vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de
crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.
Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN nº 3.721/2009, o SICOOB CREDICAF aderiu à
estrutura única de gestão do risco de crédito do Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação
(Sicoob), desde novembro de 2017, sendo anteriormente realizado pelo Banco Cooperativo do
Brasil S.A (Bancoob), a qual encontra-se evidenciada em relatório disponível no sítio
www.sicoob.com.br.

Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes
Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes
e de operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob,
e de operações, de criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob,
além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.
além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.
Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, o SICOOB CREDICAF possui
Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, o SICOOB CREDICAF possui
estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços
estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços
oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.
oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.
24.4
24.4

Gerenciamento de Capital
Gerenciamento de Capital

A estrutura de gerenciamento de capital do SICOOB CREDICAF objetiva garantir a aderência às
A estrutura de gerenciamento de capital do SICOOB CREDICAF objetiva garantir a aderência às
normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a
normas vigentes e minimizar o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a
entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na
entidade está exposta, por meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na
Resolução CMN 3.988/2011.
Resolução CMN 3.988/2011.
Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, o SICOOB CREDICAF aderiu à
Conforme
preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, o SICOOB CREDICAF aderiu à
estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das
estrutura única de gerenciamento de capital do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das
Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório
Cooperativas
do Sicoob
Ltda. (Sicoob Confederação), a qual encontra-se evidenciada em relatório
disponível no sítio
www.sicoob.com.br.
disponível no sítio www.sicoob.com.br.
O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do
O
gerenciamento
de pelas
capitalentidades
centralizado
consiste
emobjetivo
um processo
contínuo de monitoramento do
capital,
e é realizado
do Sicoob
com
de:
capital, e é realizado pelas entidades do Sicoob com objetivo de:
a) avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob
a)
a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob
estãoavaliar
sujeitas;
estão sujeitas;

30/06/2018
Provisão para
Depósitos
Contingências
Judiciais
1.094.278,32
1.094.278,32
734.548,22
82.455,99
1.828.826,54
1.176.734,31

30/06/2017
Provisão para
Depósitos
Contingências
Judiciais
1.018.841,72
1.018.841,72
21.122,74
19.306,73
620.886,96
76.771,70
1.660.851,42
1.114.920,15

COFINS - quando do advento da Lei nº 9.718/1998, a cooperativa entrou com ação judicial
questionando a legalidade da inclusão de seus ingressos decorrentes de atos cooperados na base
de cálculo do COFINS.

a) No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de
identificação de fatores de risco, de classificação da carteira de negociação (trading) e não
negociação (banking), de mensuração do risco de mercado de estabelecimento de limites de risco,
de testes de stress e de aderência ao modelo de mensuração de risco (backtesting).
b) No gerenciamento do risco de liquidez são adotados procedimentos para identificar, avaliar,
monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez, limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa
projetado, testes de stress e planos de contingência.
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Segundo a assessoria jurídica do SICOOB CREDICAF existem processos judiciais nos quais a
cooperativa figura como polo passivo, os quais foram classificados com risco de perda possível,
totalizando R$ 591.217,09.
33.

Outros assuntos
Foi publicada, em 23 de fevereiro de 2017, a Resolução CMN nº. 4.557 que dispõe sobre as
estruturas de gerenciamento de riscos e de capital, com a consequente revogação, a partir de 24
de fevereiro de 2018, das Resoluções CMN n.º.3.380/2006, 3.464/2007, 3.721/2009, 3.988/2011 e
4.090/2012.
Em razão disso, foi criada no Sicoob Confederação, a Superintendência de Gestão de Risco e
Capitais, que vem promovendo a reestruturação administrativa e operacional para cumprimento
das exigências previstas na Resolução CMN nº. 4.557/2017, de modo a atendê-la plenamente a
partir de fevereiro de 2018.
Lajinha (MG), 28 de agosto de 2018.

João Batista Bartoli de Noronha
Presidente do Conselho

Wilian Berbert Tomaz
Diretor Superintendente de Negócios

Orlando de Carvalho Cézar
Diretor Superintendente Administrativo

André Luiz Neri
Contador – CRC/MG 075.675

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Leste de Minas Ltda. – SICOOB CREDICAF, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, relativos a 30 de junho de 2018 e 2017 declara que
os atos da administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, nas demonstrações financeiras examinadas, a posição patrimonial e financeira do SICOOB CREDICAF.
Lajinha (MG), 28 de Agosto de 2018.
Marli de Melo Regly Silva
Coordenadora do Conselho Fiscal
Cleiton Martinuzzo
Secretário do Conselho Fiscal
Lúcio Manoel da Silva
Conselheiro Fiscal Efetivo
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Homenagem póstuma ao Padre Júlio Pessoa Franco
Se hoje com toda a tecnologia é difícil montar um
jornal. Imagine em 1972,
Manhuaçu não dispunha
dos meio necessários para
fazer um jornal e que o
padre Júlio, escrevia as
matérias e precisava viajar
até Juiz de Fora e Belo Horizonte para, para naquele
tempo da tipografia era
necessário que cada letra
fosse colocada os anúncios
e fotos era necessário fazer
um clichê para no devido
local montar junto com as
letras, trabalho este de dependia de muita habilidade
dos tipógrafos das gráficas.
Talvez muitas pessoas, empresários, autoridades e políticos não sabem, ou não
dão a devida atenção aos
jornais que elevam o nome
da cidade e atrai investidores e empresas. Antigamente empresas da capital só
abriam filiais, onde tivessem meios de comunicação
para anunciar seus negócios e padre Júlio foi um
dos pioneiros da comunicação em Manhuaçu, era um
leitor de jornais, algumas
vezes vi o padre Júlio com
o nosso Jornal das Montanhas, os bons jornalistas e
editores gostam de diversificar suas leituras. Devair
Guimarães de Oliveira.
Manhuaçu - A Congregação dos Missionários
Sacramentinos de Nossa
Senhora comunicou, com
pesar, no dia 21 de julho
de 2018, o falecimento de
padre Julio Pessoa Franco,
aos 87 anos, ocorrido por
volta das 13 horas.
Natural de São Gotardo-MG, padre Júlio nasceu em 11 de setembro de
1930. Filho de Marinha
Pessoa Franco e Rivalino
de Mello Franco, teve treze
irmãos, sendo seis homens
e sete mulheres. Fez o Curso Fundamental em São
Gotardo, no Grupo Escolar
Afonso Pena e o Ginasial
no Seminário Apostólico
de Manhumirim. Em 1951,
iniciou no curso de Filosofia: 1º ano – no Seminário
Coração Eucarístico, de
Belo Horizonte; 2º ano –
Seminário São Rafael, de
Dores do Indaiá e 3º ano
– Seminário Apostólico de
Manhumirim. Em 17 de
janeiro de 1950, fez a sua
primeira profissão religiosa
e, em 19 de dezembro de
1954, fez a sua Profissão
Perpétua. No dia 5 de janeiro de 1958, foi ordenado
diácono, pelo então bispo
diocesano de Caratinga,
dom José Eugênio Corrêa

e, naquele mesmo ano, foi
ordenado presbítero. Desde
1959 está em Manhuaçu,
tendo sido pároco da Paróquia de São Lourenço por
mais de 20 anos.
De acordo com a nota
publicada pelos Missionários Sacramentinos, nos
últimos meses padre Júlio
passou por um agravamento em seu quadro de saúde,
precisando ser submetido
a uma cirurgia. “Toda a
Congregação esteve unida a ele nas orações nestes
momentos. Contou com a
companhia e o cuidado de
seus confrades e de muitos
paroquianos de Manhuaçu,
onde residiu. Hoje partiu
para a Casa do Pai, confortado com os Sacramentos”,
escreveram.
O velório acontecerá
na Matriz do Bom Pastor,
em Manhuaçu, a partir das
21h deste sábado. Houve
celebração eucarística às
22h. Neste domingo, 22 de
julho, serão celebradas missas às 9h e 14h. Às 15 será
o sepultamento.
Abaixo uma breve cronologia de padre Júlio:
1950 – Regente e professor no Seminário São
Rafael – Dores do Indaiá.
1958 - Ecônomo em
Manhumirim; Vigário Coadjutor na Paróquia Bom
Jesus e Diretor do Patronato Agrícola Santa Maria;
1959 – Professor do
Educandário Sacramentino, de Espera Feliz e Cooperador na Paróquia São
Sebastião, também em Espera Feliz.
1959 – Foi nomeado
Vigário da Paróquia de Manhuaçu. Também exerceu
os seguintes cargos: membro do Conselho Presbiterial Diocesano e Consultor
Diocesano da Diocese de
Caratinga, cargo este que
exerce até os dias atuais.
1963 – Foi Vigário-Ecônomo de São Luís de
Manhuaçu, hoje, Luisburgo.
Na Área de
Comunicação:
1960 – Assumiu a direção da antiga Rádio Sociedade de Manhuaçu
1972 – Fundou o Jornal
Tribuna do Leste.
1982 – Fundou a Rádio
Nova FM
No Setor Empresarial:
- Construiu o edifício
Expansão Cultural
- Criou a Livraria Expansão Cultural
- Fundou a Gráfica Expansão Cultural
- Construiu o edifício

Tribuna do Leste (São Vicente)
- Presidente da Fundação Expansão Cultural
- Diretor do Fundo de
Expansão Cultural
Construções Religiosas:
- Construiu a Igreja de
Reduto
- Construiu a matriz do
Bom Pastor
- Construção da capela
de São Geraldo (Bairro Petrina)
- Reformou a Igreja de
Santo Antônio
- Reformou a Igreja de
São Luiz Gonzaga (Luisburgo)
As capelas onde o Padre Júlio marcou presença
durante sua vida apostólica estão nos municípios de
Manhuaçu, Reduto e Luisburgo.
Títulos honoríficos recebidos pelo Padre Júlio:
1982 – Cidadão Honorário de Manhuaçu
1992 – Membro da
Academia Manhuaçuense
de Letras
1999 – Diploma de
Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Manhuaçu
Homenagens da sociedade civil a este grande
homem:
1976 – Homenagem da
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais – ao jornal
Tribuna do Leste, pelo Deputado João Bello
1990 – Destaque da Imprensa, pela Fundação Manhuaçuense de Cultura.
1996 – Diploma de
Honra ao Mérito – Loja
Maçônica União de Manhuaçu
2000 – Homenagem a
Rádio Manhuaçu AM/FM
pela Academia Manhuaçuense de Letras
2017 – Eleito Sacerdote
Sacramentino de Expressão – pelo site Manhuaçu
Notícias

Abaixo, na íntegra, a
nota publicada pelos Missionários Sacramentinos de
Nossa Senhora:
Prezados irmãos e irmãs em Cristo,
Os Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora comunicam, com pesar,
que o Pe. Júlio Pessoa
Franco, SDN, fez na tarde
desde sábado, 21 de julho,
sua páscoa definitiva. Nos
últimos meses passou por
um agravamento em seu
quadro de saúde, precisando ser submetido a uma
cirurgia. Toda a Congregação esteve unida a ele nas
orações nestes momentos.
Contou com a companhia e
o cuidado de seus confrades
e de muitos paroquianos de
Manhuaçu, onde residiu.
Hoje partiu para a Casa do
Pai, confortado com os Sacramentos.
Pe. Júlio foi um extraordinário propulsor do
crescimento de Manhuaçu, sendo por muitos anos
diretor da Fundação Expansão Cultural (Jornal
Tribuna do Leste, Rádio
Manhuaçu, Rádio Nova
FM). Esteve presente em
inúmeras comunidades rurais da região, celebrando
e dirigindo a construção de
capelas. Dedicava-se, com
fidelidade, ao atendimento
do Sacramento da Confissão. Marcou gerações com
sua voz grave, apresentando diariamente o programa
“Prece do Amanhecer” na
Rádio Manhuaçu.
A Igreja, nossa Congregação e a sociedade de
Manhuaçu perdem, certamente, um grande homem. Que ele possa agora
contemplar, face a face, o
Cristo pelo qual tanto trabalhou nesta terra. Pedimos aos amigos e amigas
as orações pelo descanso
de sua alma e conforto dos
que aqui ficamos.

Homenagem póstuma
a Pedro Marcelo Buzza
Nossa
homenagem
ao amigo e parceiro que
muito contribuiu com o
nosso Jornal, dedicando
seu talento de designer e
experiente diagramador
que deixou sua marca no
Jornal das Montanhas e
por onde trabalhou. Conosco foram 15 anos de
convivência. Trabalhou
no Diário do Rio Doce
e foi designer na Empresa Equipe Propaganda e
Promoções Ltda também
de Governador Valadares.
Marcelo
trabalhava
muito, diagramava vários
jornais e acredito que ele
esqueceu um pouco de si
mesmo, segundo sua irmã
Magali ele havia feito um
exame há um ano e deveria tratar uma Cardiopatia,
mas foi deixando passar
até passar mal e foi hospitalizado e veio falecer.
N a s c i m e n t o
09/09/1970 e faleceu dia
03/05/2018.
Tem muitos profissionais que trabalham muito
em seus escritórios, mas
ao sair para casa o trabalho segue consigo, dentro
do bolso.
Fica aqui o alerta, ao
contrário da expectativa,
o ser humano nunca trabalhou tanto. E essa não
é uma preocupação nova.
Em 1850 o filósofo Henry
David Thoreau já escrevia:
“A excessiva lida torna-lhe os dedos demasiado trêmulos e desajeitados
para isso. Na realidade,
o trabalhador não dispõe
de lazer para uma genuína integridade dia a dia,
nem se pode permitir a
manutenção de relações
mais humanas com outros
homens, pois seu trabalho
seria depreciado no mercado.”
Há quase 200 anos já
era observado que o excesso de trabalho prejudicava a saúde dos trabalhadores, privando-os suprir
suas necessidades humanas mais simples. Thoreau teria sérios problemas
na sociedade atual.
Pedro Marcelo Buzza,
era uma pessoa de poucas palavras, alegre, conciliador e amante da paz,
todos surpreenderam com
a noticia de sua morte e
nem os mais chegados
amigos imaginavam que
ele tinha tantas amizades
pela quantidade de coroas

e notas de pesares. Fica a
saudade Devair G. OLiveira

Quem morre?
Martha Medeiros

Morre lentamente
Quem não viaja,
Quem não lê,
Quem não ouve música,
Quem não encontra graça
em si mesmo
Morre lentamente
Quem destrói seu
amor próprio,
Quem não se
deixa ajudar.
Morre lentamente
Quem se transforma em
escravo do hábito
Repetindo todos os dias
os mesmos trajeto,
Quem não
muda de marca,
Não se arrisca a
vestir uma nova cor ou
Não conversa com quem
não conhece.
Morre lentamente
Quem evita uma paixão e
seu redemoinho de emoções, Justamente as que
resgatam o brilho dos
Olhos e os corações aos
tropeços.
Morre lentamente
Quem não vira a mesa
quando está infeliz
Com o seu trabalho, ou
amor,
Quem não arrisca o certo
pelo incerto
Para ir atrás de um sonho,
Quem não se permite,
pelo menos uma vez na
vida, Fugir dos conselhos
sensatos...
Viva hoje!
Arrisque hoje!
Faça hoje!
Não se deixe morrer
lentamente!

