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Editorial
O Melhor Momento
As oportunidades, os compromissos,
o trabalho e outras situações rotineiras,
exigem decisões e agilidade de atuação.
Decisões sugerem participação e acima
de tudo envolvimento, e não há como
dissociar essas relações.
Participamos e nos envolvemos com
o movimento cooperativista, com sua
filosofia, e ainda que à distância, vimos
crescer nas pessoas a necessidade de que
esse segmento ganhasse corpo e assim,
o respeito e participação de muitos.
Tivemos a oportunidade de evoluir e
crescer no conhecimento da organização
e da própria cooperativa atuando como
conselheiros de administração.
Foi enriquecedora a convivência com
entidades e associações que integram
o segmento cooperativista, com os
dirigentes e empreendedores que as
administram e com os cooperados.
É importante destacar também o

aprendizado com muitas pessoas,que ainda
não tendo a possibilidade de se associar,
nos procuraram para conhecer e entender
a realidade da cooperativa em especial a
do Sicoob Coopercredi-SP, e dessa forma
nos fizeram
o da
conhecimento
Mesaaprofundar
de trabalhos
assembleia
e nos tornaram admiradores do nosso
Sicoob Coopercredi-SP, de seus dirigentes
e colaboradores.
Feliz por participarmos dessa missão,
por termos avançado no cooperativismo e
feliz pelo grupo de amigos que formamos
para administrar e gerenciar a organização.
Na atuação pelo Conselho de
Administração procuramos conhecer,
referendar, amparar e recuperar as diversas
decisões da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, no intuito de estimular,
convalidar e proteger a organização e seus
caminhos. Em nenhum momento existiu
a ingerência nas decisões de seu corpo
diretivo, mas o acompanhamento e a

administração dessas soluções.
Viver o Sicoob Coopercredi-SP é antes
de tudo um grande prazer, pois ele é hoje
uma empresa crescente em todas as faces
e aspectos, quer na amplitude de sua área
de ação, quer nos negócios que oferece,
ou seja, nos empréstimos que realiza e
no capital que administra, mas acima de
tudo no respeito que não empresta, mas
oferece a todos que a integram.
É o momento de parabenizarmos o
Sicoob Coopercredi-SP por mais esse
ano de vida que completa e agradecer
a DEUS por nos ter dado O MELHOR
MOMENTO de decidir pela participação
na vida dessa COOPERATIVA.
Abraços.
Paulo Galdino
Coelho
Conselheiro

Finanças no Divã
Pergunta do cooperado:
Tenho uma dívida de quase R$ 5 mil no cartão de crédito,
onde sempre acabo fazendo o pagamento do mínimo. Sei
que a taxa de juros ao mês é de 14% o que dá em reais
um total de R$ 700 todo mês. Não estou encontrando
uma saída. O pagamento que faço não cobre nem o juros!
O que fazer?
Ismael - CET

Mande suas dúvidas sobre dívidas, finanças, planejamento, investimento
e muito mais através do e-mail: comunicacao@coopercredi-sp.org.br

Resposta do consultor:
Ismael, atualmente a taxa de juros do cartão de crédito é a mais
cara do mercado. A solução mais indicada na sua situação, caso
não tenha disponibilidade de receita para quitar esta dívida à
vista, é buscar um crédito com uma taxa de juros mais vantajosa, ou seja trocar uma dívida cara por uma mais
barata. Exemplo: Trocar a dívida do cartão
de crédito por um crédito pessoal consignado da cooperativa. Nessa troca,
considerando que a taxa média
do cartão de crédito é de 13%
a.m., a redução seria de aproximadamente 10,40% de juros.
Isso porque a taxa no crédito pessoal
é bem mais vantajosa (abaixo de
3% a.m.). O importante é rever seus
gastos para evitar um novo endividamento no cartão.
Dúvida respondida pelo analista de crédito Rafael Oliveira da Silva.

Aproveite suas férias...
...sem comprometer o orçamento.
Não importa se é praia ou montanha, frio ou calor, mar, rio ou cachoeira. O ideal é encaixar a viagem que
sempre sonhou dentro da sua realidade financeira. E pode acreditar: não é nada difícil! Para lhe auxiliar nessa
tarefa o Sicoob Coopercredi-SP trouxe as sugestões de dois especialistas no assunto: Leonardo Gazini Facchini
e Ricardo Pereira. Prepare-se, pois a sua próxima viagem começa agora!
Gastos com lazer: Você planeja?
Provavelmente não, acertei? Isso porque, segundo o educador financeiro Ricardo Pereira, o brasileiro não tem o hábito
de planejar a vida financeira, muito menos os custos com lazer. O que significa que gastos com cinema, teatro, passeios e
viagens são feitos, muitas vezes, sem pensar e, consequentemente, consomem boa parte do orçamento destinado a outras
despesas, causando endividamento.
Leonardo Gazini Facchini, consultor financeiro, lembra que
as pessoas que vivenciaram o período crítico da inflação brasileira, em que era preciso gastar o quanto antes, pois no dia
seguinte já não se podia comprar a mesma coisa com o mesmo
valor, podem ter dificuldade quando o assunto é planejar o orçamento, mas com a mudança do cenário econômico, mudase também o jeito de lidar com o próprio dinheiro.
Por isso, se quer colocar o pé na estrada nas suas próximas
férias comece a se planejar agora mesmo: decida o quanto
pretende gastar e de onde virá o dinheiro. “Para evitar o endividamento, poupe o valor necessário com antecedência,
reservando, mensalmente, uma parte, que depois de um período será utilizado integralmente na viagem desejada”, aconselha Leonardo. Mas, se a vontade de viajar foi maior que a de
poupar, a viagem pode ser financiada. “O ideal é, com honestidade, identificar se o valor das parcelas caberá no orçamento
e não se esquecer de contar com imprevistos”, alerta.
Comece a se organizar
Falta um ano para suas férias? Ótimo. Para Ricardo o ideal é
começar a se organizar com um ano ou mais de antecedência.
O primeiro passo é conhecer e visualizar seu padrão e hábitos
de consumo, anotando todas as despesas diárias ao longo do
mês e analisando o dinheiro gasto. Precisou usar o cheque especial? Então é necessário adequar a sua receita ao padrão de
vida que tem. Se sobrou, maravilha: nada de deixar o valor parado na conta corrente. Facchini dá a dica: “Para viagens em
curto prazo, até um ano, a caderneta de poupança é o melhor
investimento pela facilidade e isenção de imposto. Já para as
de longo prazo, superior a um ano, procure alternativas mais
rentáveis como títulos do Tesouro ou fundos de renda fixa”,
ou como o RDC da cooperativa.
Mesmo que não consiga acumular 100% do valor da viagem, já terá uma boa quantia em mãos para pleitear descontos
com passagens, passeios e hospedagens, por exemplo.

Despesas de viagem
Papel e caneta na mão? Então vamos lá: estipule um valor
como no exemplo abaixo. Nesse caso a pessoa vai viajar com
uma amiga para Salvador em abril de 2012. Ela já pesquisou
preços e anotou todos os gastos individuais, o valor diário
e total, considerando passar cinco dias na capital baiana.
#Passagens: Com exceção das promoções de última hora, o
preço das passagens aumentam conforme a proximidade da
data de embarque. Ou seja, quanto antes comprar, melhor.
Vai viajar de carro ou de ônibus? Leonardo lembra que há
outros fatores, além do financeiro, que se deve considerar
para não comprometer a viagem: como segurança, conforto, tempo, as condições do trajeto, o stress, entre outros.
Dica: no site www.mapeia.com é possível calcular quanto
vai custar sua viagem de carro, com o valor do combustível
e dos pedágios.

Nesse exemplo, o custo total da viagem, ou seja o valor a ser
poupado, ficaria em R$1.670,00.

#Hospedagem:Caso possa, programe-se para sair nas épocas de baixa
temporada, pois o preço dos pacotes
ficam entre 15% e 20% mais baratos.
A dica de Ricardo Pereira é pesquisar
bastante e buscar indicação de amigos
que conheçam o lugar. “É fundamental
negociar: não tenha vergonha de ligar
e se o pagamento for feito à vista peça
desconto”, recomenda.
Para os mais aventureiros, a alternativa são os albergues, em que normalmente a diária é mais barata, mesmo
assim, é preciso verificar se o custo x
benefício compensa. O consultor Leonardo lembra que “Ficamos muito pouco dentro do hotel, por isso um lugar
limpinho e com um bom colchão muitas vezes é o suficiente”.
#Alimentação:Se o objetivo é passear, não vale a pena fechar todas as refeições no hotel, apenas o café da manhã. Sendo assim, planeje-se para esses
custos e, principalmente, contabilize os
pequenos gastos como sorvete, doces e
outros alimentos típicos da região.
#Passeios: Viajando por conta ou fechando pacote, pagar por passeios é
algo inevitável. Leonardo Facchini sugere formar um grupo para conhecer
um mesmo lugar e negociar os valores.
#Presentes: Se para você é importante, a dica de Leonardo é não comprar presentes caros: “faça uma lista das
pessoas que vai presentear e estipule um
valor máximo para cada um”. Ricardo
completa: “não comprometa a saúde financeira gastando mais do que se pode”.
#Imprevistos: Considere levar uma
quantia para os imprevistos, que podem acontecer. No entanto, faça como
o exemplo e estabeleça um valor diário
para seus gastos, evitando os imprevistos. “Realizando esse controle não haverá surpresas desagradáveis e gastos
exorbitantes”, afirma Ricardo.
Pós-férias
Uma pesquisa da Isma-BR, organização brasileira de pesquisa, prevenção e
tratamento do stress, revela que 6% das
pessoas que voltam de férias retornam

ao mesmo nível de estresse e 2% ficam
ainda mais estressados. Você não quer se
encaixar nesse quadro, não é?! Por isso
não deixe que o fantasma do endividamento te assombre nesse período. “Se o
planejamento é realizado de forma eficiente, o retorno não será um problema”, afirma Ricardo.
No entanto...
Se optar pelo financiamento do pacote, verifique se haverá condições de honrar com todas as parcelas, pois quando
voltar ainda terá a conta do cartão de
crédito, as outras contas do dia-a-dia e
o restante das prestações para pagar. “O
melhor é sair com a viagem quitada e
o dinheiro das outras despesas reservado”, diz Leonardo.
Fora isso, preste atenção nos detalhes do
contrato para não sofrer posteriormente.
“Verifique tudo minuciosamente, como o
tipo de hotel, transporte, se há traslado
para o aeroporto ou rodoviária, seguro
saúde, entre outras coisas”, ressalta Leonardo. “No momento de fechar o pacote,
a emoção é tanta que não nos atentamos
aos pequenos detalhes que vão garantir o
sucesso da viagem.”, explica.
Viagem em Família
Inclua todos no planejamento: “Eles
precisam saber o quanto está sendo gasto e o quanto vão precisar economizar
para que tudo saia como o previsto”,
comenta Ricardo. Caso a ideia seja
viajar com filhos pequenos,“programe
passeios que garantam a infraestrutura
necessária para os pequenos. Muitos
hotéis oferecem serviços especiais para
que os pais possam usufruir da viagem
com mais tranquilidade, nesse caso, o
custo dessa comodidade deverá estar
presente no planejamento”, finaliza.
Pensou, pensou e vai deixar a
viagem para uma próxima vez? Ok!
Assim sendo, aproveite para descansar,
ler, se aprimorar e conhecer os pontos
históricos que estão pertinhos de você,
na sua própria cidade!

Cooperado da Subprefeitura de São Miguel,
Jairo Galera, de férias em Itiúba-BA

Só boas lembranças
Jairo Galera, não tem problema para
planejar: já foi para Maceió, Brasília,
Foz do Iguaçu, Buenos Aires e mais recentemente para Itiúba, Bahia.
Embora com pouco tempo, fez tudo
direitinho: pesquisou muito, fez os cálculos necessários, usou o empréstimo
da cooperativa para os imprevistos e
foi embora.
“Parcelei a passagem em 10 vezes,
aluguei um carro para ir de Salvador
até Itiúba e não precisei pagar nada de
hospedagem, pois fiquei na casa de um
amigo”, conta. E dá a dica: “Se você se
programa não compromete o orçamento. Tem que ser assim”.

Leonardo Facchini é consultor financeiro,
palestrante,
ministra cursos
e treinamentos
sobre finanças e
investimentos.

Ricardo Pereira
é educador financeiro, palestrante
e autor do livro
“Dinheirama”.

Ele é seu sócio...Voce Sabia?

Quem?

Antônio Rogério Castelo,47, palmeirense, torcedor da mancha verde,
fã da diversidade gastronômica de São
Paulo, apaixonado por sua esposa Sandra e seus três filhos e louco pela sua
cidade: São Caetano do Sul.

O que faz?

Formado em Engenharia Civil pela
FEI - Faculdade de Engenharia Industrial, ingressou como engenheiro de
transportes na CET como gestor1 de
rua na GET1, depois foi para a GET6,
passou pela área de Transportes Especiais e em janeiro foi promovido a gestor2 do Pat Band.

Como faz?

Responsável por uma equipe de 130
funcionários, Castelo é o elo entre a
GET e a operação, que presta apoio ao
trânsito da Marginal Pinheiros e da Av.
Dos Bandeirantes.
“Eu tenho que dar condições para
que a equipe possa operar através da
administração de viaturas, ou seja, revisões de problemas mecânicos e de
acidentes em que elas se envolvem, e
administração dos materiais de sinalização: cones, cavaletes e conões que
são danificados ou roubados”.

Por que faz?

Sicoob Coopercredi-SP”, brinca.

O que é mais difícil?

“Sim.Vejo a procura do pessoal pelo
posto de atendimento, certamente resolve o problema de muita gente.”, explica.

“Para ter a possibilidade de auxiliar
mais pessoas no trânsito, ajudando a
operação a ajudar o munícipe.”

Para quem o conhece, pode não parecer, mas a maior dificuldade de Castelo é a administração de conflitos, lidar
com perfis totalmente diferentes é um
desafio constante em seu trabalho.

Acidentes acontecem?

“Sim. Há muito tempo estava entre
as avenidas do Estado e Santos Dumont quando um caminhão passou no
sinal vermelho e bateu com tudo numa
Kombi cheia de crianças . Graças a Deus
ninguém morreu, mas foi trágico ver as
crianças gravemente feridas”, relembra.

Uma viagem inesquecível?

Para Camboriú em Santa Catarina. “O
pacote dava direito a duas entradas no
parque do Beto Carrero, mas minha
filha gostou tanto que fui obrigado a
comprar mais”, conta.

E a próxima viagem?

Provavelmente um cruzeiro em
janeiro.“Vou pedir um empréstimo no

A parceria com a cooperativa, dá
certo?

Seu projeto de vida:

Quem entra em sua sala logo se depara
com uma Bíblia tamanho família em cima
da mesa de apoio, católico fervoroso, ele
ajuda uma comunidade carente em São
Caetano, promovendo eventos sociais na
Paróquia Nossa Senhora das Graças.
“Muita gente da CET e do Pat Band
também ajudam com a participação ou
doação”, conta.

Um conselho para os colegas?

Logo que passou no concurso, há 15
anos, Castelo e um amigo foram chamados para a entrevista no RH. “Quando
foi dito que teríamos que usar uniforme, meu amigo pegou a malinha dele,
disse: `Aonde se viu: engenheiro usando
uniforme?! ` e foi embora.”
Castelo resolveu seguir em frente e está
na CET até hoje. O conselho? “Tem que
gostar do que faz, vestir o uniforme e esquecer os problemas pessoais; gostar do
contato com o munícipe!”.

Quer que outros cooperados conheçam você? Então mande seu nome e dados para contato pelo e-mail: comunicacao@coopercredi-sp.org.br

Crônica
Roteiros
Fazia tanto tempo que Francisco nem lembrava da última vez que pode gozar dos
seus 30 dias de descanso remunerado.
No mínimo três anos sem férias.
Mas amanhã tudo mudaria.
Francisco estava ansioso para o primeiro
dia do resto de suas férias. Mal conseguiu
dormir, ficou revendo seu pequeno roteiro,
fazendo contas, imaginando o que encontraria em cada um dos destinos que planejava conhecer.
Por onde iria começar? Museus? Parques?
Festas? Comércio? Restaurantes?
Não sabia. A única certeza era de que já
havia passado tempo demais sem conhecer as maravilhas do mundo.
Precisava sair da mesmice. Queria mais do
que comer, amar e rezar.
Com o nascer do sol vem também o desespero de Chico.
Dentro dele uma voz ecoa:
“Senhores passageiros, por favor, compareçam ao portão de embarque.”
- Cadê a Solange que não aparece? – indaga Chico.
Chico e sua amiga combinaram de se encontrar exatamente às 9h no portão. Mas
cadê ela que não aparece?
De repente, lá vinha Solange com botas
pretas até o joelho, uma calça jeans desbotada, uma blusa de malha roxa e uma
mochila enorme. Dentro dela um par de
chinelos Havaianas, uma capa de chuva,
uma blusa regata, um casaco, um gorro,
luvas, uma garrafa de água e uma máquina fotográfica.
- Só Deus sabe o que vamos encontrar né

Por Raphaela Borges

Chico? – diz Solange, sorridente.
- Estava preocupado. Está quase na hora do
nosso embarque! – diz Chico aliviado.
- Para quê a pressa? Se perdermos esse,
embarcamos no próximo, bobinho.
- Tem razão. É que estou ansioso. Faz
muito tempo que não faço isso.
- Posso ver o roteiro?
- Claro. Veja: primeiro vamos ao Japão conhecer sua cultura, seus costumes, suas
comidas...
- Ah, Chico...queria tanto começar pela
França, vendo as obras de Van Gogh,
Gauguin e Modigliani.
- Calma querida. Está tudo certo. Vamos ao
Japão e depois à França, pode ser?
- Tudo bem, desde que terminemos o dia
assistindo um Stand Up dentro de um bar
bem nova-iorquino.
Os dois estavam tão empolgados que nem
perceberam que a multidão ao redor deles,
esperando pelo embarque, estavam atônitos com aquela conversa.
Um casal comentou baixinho:
- Que loucura. Onde já se viu? Acho que
eles não batem bem.
Outros riam sem parar.
O ônibus chega.
- Venha Sol! Vamos viajar pelo fantástico
mundo de São Paulo!
Eles embarcam. Próxima parada:
Liberdade. Bairro da Liberdade.
Segunda parada: Av. Paulista - MASP.
Última parada do dia: R. Augusta - Comedians Comedy Club.
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