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EDITORIAL

DR. SIDON MENDES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE INTERINO

 Este  ano, em continuidade ao legado do nosso eterno 
presidente Dr. Elie Lebbos, reassumimos o compromisso 
de atuar com ética, segurança e rentabilidade, premissas 
presentes desde nossos primórdios. Tal atuação nos permite 
ser hoje uma das cooperativas de maior segurança e 
credibilidade do país.

 Pensando no cenário econômico atual, o cooperativismo 
é um formato que agrega muito valor aos seus associados. 
Ser associado tem vantagens, tais como: isenção de taxas; 
a distribuição de sobras na proporção do ato cooperativo; 
juros sobre o capital pagos bimestralmente em dinheiro, 
direto na conta do cooperado; entre outros – disponibilizamos 
alternativas eficientes, que geram rentabilidade e segurança 
aos nossos cooperados.

 A principal importância de nossa cooperativa é criar 
fomento ao cooperado, na forma de empréstimos, para 
reformas e compras de imóveis, aquisição de equipamentos e 
outras promoções de diversas despesas, como o pagamento 
de impostos (IPTU e IPVA).

 Há 20 anos atuando de forma responsável e transpa-
rente, a Greencred mantém seus valores e o mesmo ideal, 
buscando sempre o crescimento de nossos associados. Em 
breve, o Dr. Rubens Valarini, novo presidente eleito em janeiro 
pela Assembleia Geral Extraordinária, deverá ser homologado 
pelo Banco Central, passando a assumir oficialmente o cargo.

 Por fim, para comemorar os 20 anos de sucesso, esta 
edição também traz uma matéria especial sobre a nossa 
trajetória. 

Um bom ano a todos e boa leitura!
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REÚNE 
COOPERADOS E É MARCADA PELA COMEMORAÇÃO 
DOS 20 ANOS DA GREENCRED

ESPECIAL

      A noite da segunda-feira, 26 de feve-
reiro, foi marcada pela realização da tradi-
cional Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) 
da Greencred – a primeira após o faleci-
mento de seu presidente, Dr. Elie Lebbos, 
que esteve à frente desta cooperativa por 
17 anos. Seu nome e seu legado foram 
lembrados em vários momentos do even-
to, por várias pessoas, sempre com muito 
respeito. Em nome da diretoria e dos con-
selhos desta cooperativa, nossa homena-
gem e nossos sinceros agradecimentos 
pelo zelo e sabedoria dedicados à Green-
cred e aos seus cooperados. 

 Desta forma, nas dependências do 
Bourbon Curitiba Hotel & Tower, pontual-
mente às 20h, Dr. Sidon Mendes de Olivei-
ra, presidente em exercício do Conselho 
de Administração, convocou os coopera-
dos presentes para o início da assembleia. 
Como não poderia deixar de ser, afirmou 
em seu breve discurso de abertura que a 

Evento anual da cooperativa tem como objetivo prestar contas aos associados, 
que também elegem o novo Conselho Fiscal

“cooperativa é uma grande família e conti-
nuará sendo. Os conceitos de integridade, 
ética e segurança deixados pelo Dr. Elie 
continuarão presentes em nossas ações e 
no dia a dia da Greencred”. 
 Dr. Sidon convidou Dr. José Maurício 
Frehse, diretor institucional desta coope-
rativa, para falar sobre os 20 anos da Gre-
encred, comemorados este ano. Dr. José 
Maurício fez um retrospecto histórico, que 
você confere em matéria especial neste in-
formativo. Além do marco dos 20 anos, a 
A.G.O. teve também as seguintes pautas:

- Eleição     dos membros do Conselho Fis-
cal para o exercício de 2018, com o man-
dato até a A.G.O./2019; 
- Deliberar sobre a prestação de contas do 
exercício de 2017;
- Deliberar sobre a destinação das sobras 
do primeiro e segundo semestre de 2017;
- Fixação do valor dos honorários da ad-
ministração da cooperativa e do valor da 

cédula de presença para os integrantes 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
- Apresentação das Metas e Programa de 
Trabalho da cooperativa para o ano de 2018.

 O Dr. Antonio Carvalho Leme Neto 
foi escolhido como secretário da A.G.O. e 
esteve presente no cargo do início ao fim 
da assembleia. 

A cooperativa é uma grande 
família e continuará sendo. 
Os conceitos de integridade 
e ética deixados pelo Dr. Elie 

continuarão presentes em 
nossas ações
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DEPÓSITOS

PATRIMÔNIO

EMPRÉSTIMOS

SOBRAS

 O contador da Greencred, Lucimar 
Moreira, foi convidado pelo Dr. Sidon para 
apresentar a prestação de contas do exer-
cício de 2017. “É uma honra apresentar os 
resultados de 2017. Esta parte era sempre 
feita pelo Dr. Elie e me sinto honrado em 
mostrar aos presentes que sua adminis-
tração, que eu chamo de régua de recursos 

financeiros, é preservada”, disse o contador.

 Em sua fala, Lucimar apresentou o 
balanço patrimonial (ativo e passivo) e a 
demonstração dos resultados do exercí-
cio de 2017, em comparativos desde 2013, 
mostrando sempre a evolução e o cresci-
mento da Greencred. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONFIRA OS GRÁFICOS APRESENTADOS NA A.G.O.:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017
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PRESIDENTE ELEITO

 Dr. Rubens Valarini, presidente elei-
to em 29 de janeiro deste ano, cuja ho-
mologação está em vias de ocorrer pelo 
Banco Central, foi convidado a apresentar 
gráficos contábeis e explicar com mais de-
talhes aos presentes sobre a influência da 
queda da taxa da Selic nas receitas e apli-
cações da Greencred. 
 Antes disso, agradeceu aos presen-
tes a confiança depositada em seu trabalho 
e explanou sobre suas expectativas para 
este ano: dar continuidade aos trabalhos 
de implantação do sistema de tecnologia 
da informação e a manutenção dos valo-
res de ética, segurança e rentabilidade tão 
presentes no legado do presidente Dr. Elie 
Lebbos.

PARECER DOS CONTROLES INTERNOS

 Leonel Pedro Cerutti, auditor dos 
controles internos, explicou aos presentes 
como funciona a análise dos fatores de ris-
co em uma cooperativa, com parâmetros 
que mostram a qualidade dos ativos e os 
valores de liquidez. “A Greencred não está 
boa, está excelente, na medida em que tem 
sobra de recursos”, disse o auditor, que 
também participou do Comitê de Controles 
Internos, composto pelos seguintes mem-
bros na realização deste trabalho: Dr. Ade-
mir Antonio Rau, Dr. Airton Seiji Yamada, 

Dr. Antonio Sergio Momesso, Dr. Ernes-
to Emir Kugler Batista Junior e Dr. Paulo 
Maurício Piá de Andrade. 

 A Greencred, no exercício de 2017, 
obteve a pontuação demonstrada no qua-
dro abaixo. Desta forma, pode-se afirmar 
que a cooperativa apresenta como conceito 
Baixo Risco no Médio Prazo. 

PERÍODO NOTA CONCEITO

1º SEMESTRE 83,38

82,03

82,71

2º SEMESTRE

TOTAL/MÉDIA

Baixo Risco no Médio Prazo

Baixo Risco no Médio Prazo

Baixo Risco no Médio Prazo 

PARECER DA AUDITORIA EXTERNA

 Reginaldo Bescorovaine, auditor da 
Müller & Prei Auditores Independentes S/S, 
foi convidado a informar aos presentes o 
resultado do trabalho realizado. Segundo o 
parecer emitido: “Em nossa opinião, as de-
monstrações financeiras estão adequadas, 
em todos os aspectos relevantes, à posição 
patrimonial e financeira da Greencred Co-
operativa de Crédito dos Médicos, Demais 
Categorias Afins e Professores de Ensino 
Superior de Curitiba, Região Metropolitana 
e Litoral, em 31 de dezembro de 2017, o 
desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil – BACEN”. O 
documento original emitido pela Müller & 
Prei Auditores Independentes S/S está à 
disposição para consulta em nossa sede. 

RESULTADO DO PARECER DOS CONTROLES INTERNOS:
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

    O Dr. Cláudio José Trezub, membro 
do Conselho Fiscal, foi convidado a fazer 
a leitura do parecer emitido pelo Conse-
lho. Na ocasião, explicou que o Conselho 
é formado por três membros efetivos e 
por três suplentes, mas que, na prática, 
são igualitariamente atuantes. 

 Nesta A.G.O. o trabalho foi reali-
zado pelo Conselho em exercício (gestão 
2017), composto pelos seguintes mem-
bros: Dr. Cláudio José Trezub, Dr. Emir 
de Sá Riech, Dr. Lauro Toshiharu Araki, 
Dr. Mauricio Martins, Dr. Pedro André Ko-
wacs e Dr. Rubens Celso Miecznikowski. 
Confira os nomes dos conselheiros elei-
tos para a gestão 2018 na página seguinte 
deste informativo. Veja o resultado do pa-

recer: “Com base nos documentos exami-
nados, nas análises e nos esclarecimen-
tos apresentados por representantes da 
Greencred, e tendo em conta o relatório e 
parecer sem ressalvas da auditoria exter-
na Müller & Prei Auditores Independen-
tes S/S, é de parecer que os citados do-
cumentos estão em conformidade com as 
prescrições legais e refletem adequada-
mente a posição patrimonial e econômi-
co-financeira da cooperativa no referido 
período, razão pela qual opinam favora-
velmente à aprovação de tais documentos 
pela Assembleia Geral de Cooperados”. 

OUVIDORIA

 O Dr. Fausto Rohnelt Durante foi con-
vidado a falar sobre a Ouvidoria que, como 
de praxe, tem poucas chamadas acionadas. 

 Desta vez, pediu a colaboração dos 
cooperados durante a implementação do 
sistema bancário contratado da Totvs, que 
será excelente e trará grandes benefícios ao 
dia a dia, mas que, durante sua implantação, 
poderá apresentar alguma instabilidade.

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS

 O presidente Ad hoc eleito para apro-
vação e discussão das contas de 2017 foi o 
Dr. Ruddy César Facci. Dr. Ruddy registrou 
um agradecimento pela honra e confiança 
de tantos anos e em especial à amizade do 
Dr. Elie. 

 Na sequência, foram aprovadas as 
propostas da administração para o rateio e 
distribuição das sobras, na seguinte propor-
ção: 45% com base nas aplicações financei-
ras, 45% com base nos juros dos emprésti-
mos e 10% com base nos depósitos à vista. 
Também foram discutidos e aprovados os 
honorários e valores da cédula de presença 
dos membros da diretoria e conselhos. 

 A novidade este ano é que os hono-
rários do presidente e do vice-presidente 
foram equalizados, valorizando a dedicação 
de ambos à Greencred. 

Sobre o parecer, 
nenhuma situação 
de anormalidade 

foi encontrada nas 
análises realizadas

   O parecer assinado pelos Conselhei-
ros fica à disposição dos associados para 
consulta na sede da Greencred. 
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ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2018

 A comissão eleitoral, composta pelo 
coordenador Dr. Everson Albergue Buchi, 
Dr. Antonio Sergio Momesso e Dr. Luiz Cel-
so Cordeiro Kern, acompanhou todo o pro-
cesso de eleição do Conselho Fiscal reali-
zado durante a A.G.O. 

 Com 68 presenças, 01 voto em bran-
co e 67 votos válidos para a chapa Green-
cred Forte, temos o novo Conselho Fiscal 
eleito: 

METAS E PROGRAMA DE TRABALHO PARA 2018

 Na parte final da A.G.O., o Dr. Sidon 
Mendes de Oliveira expôs aos cooperados 
as expectativas em relação à implementa-
ção do sistema Totvs, que vai representar 
um grande avanço tecnológico a todos os 
cooperados em suas operações. 

 Além disso, pediu aos presentes 
para indicarem a Greencred aos seus cole-
gas e, desta forma, colaborarem para a ex-
pansão desta, dentro das normas de ética, 
segurança e rentabilidade. 

 Por fim, o Sr. Gilson Carlos Balliana, 
contratado para ser o responsável pela im-
plantação e acompanhamento da Política 
de Conformidade – Compliance, expôs aos 
presentes o que representa este trabalho, 
que é um canal de atendimento para resol-
ver questões éticas e aspectos de confor-
midade desta cooperativa. 

 Após o cumprimento das pautas da 
noite, os cooperados foram recepcionados 
com um jantar de confraternização.

NOVO CONSELHO FISCAL: RUBENS CELSO MIECZNIKOWSKI, LAURO TOSHIHARU ARAKI, FERNANDO GERALDO DEMARIO, 
PAULO EDUARDO CARNEIRO DA SILVA, RODRIGO STROBEL E ANTONIO LEVI AFONSO HIRT

TITULARES

Dr. Lauro Toshiharu Araki
Dr. Paulo Eduardo Carneiro da Silva
Dr. Rubens Celso Miecznikowski

SUPLENTES

Dr. Antonio Levi Afonso Hirt
Dr. Fernando Geraldo Demario
Dr. Rodrigo Strobel
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NERLAN TADEU GONÇALVES DE CARVALHO, NEUSA TOSHIE KUWAKI, JOSÉ MAURÍCIO FREHSE, SIDON MENDES DE OLIVEI-
RA E RUBENS VALARINI

MARGO VENEIDE DE MORAIS

PAULO SERGIO MATSCHINSKE GILLIATT HAUER QUEIROZ TELLES JARBAS ACCIOLY RODRIGUES DA 
COSTA

NERLAN TADEU GONÇALVES DE 
CARVALHO

SIDNEY MANO JUNIOR
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VICTOR JULIO CANET DE MEDEIROS LUCAS DE AZEREDO ZAMBON ALICE TOCHIKO OKAMURA YAMADA

LUIZ CARLOS WOELLNER CRISTIAN CARLA APARECIDA VOLSKI CASSI

ASSEMBLEIA GREENCRED 2018
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JOSÉ MAURICIO FREHSE FALA SOBRE A TRAJETÓRIA 
DA GREENCRED E SEUS 20 ANOS

PARTICIPANTES DA ASSEMBLEIA 2018

SIDON MENDES DE OLIVEIRA E ANTONIO CARVALHO 
LEME NETO (SECRETÁRIO DA A.G.O.)

PRESENTES SE REÚNEM PARA OUVIR A APRESENTAÇÃO 
DE LEONEL CERUTTI SOBRE OS CONTROLES INTERNOS

CLAÚDIO JOSÉ TREZUB (COORDENADOR DO CONSELHO 
FISCAL EXPLANANDO O PARECER)

LUCIMAR AFONSO MOREIRA (CONTADOR APRESENTANDO O 
BALANÇO 2017) E ANTONIO CARVALHO LEME NETO
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FAUSTO ROHNELT CITANDO SOBRE A OUVIDORIA ANTONIO CARVALHO LEME NETO E RUDDY CESAR 
FACCI

OS PRESENTES VOTANDO DURANTE A ASSEMBLEIA DE 2018

EVERSON ALBERGE BUCHI INFORMANDO A TODOS A 
CONTAGEM DOS VOTOS

GILSON MARCOS BALLIANA EXPLICANDO SOBRE 
CONFORMIDADES
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

PERFILDR. HAROLDO HIROSHI 
YAGUESHITA 

 Sua abertura de conta na Greencred 
data de 25/09/1998 e, desde então, o Dr. 
Haroldo Hiroshi Yagueshita vem utilizan-
do muitos produtos da cooperativa, como 
CDC, empréstimos para reformas e cheque 
especial. 

 Proprietário da Policlínica Capão 
Raso, o cooperado destaca ainda outras 
vantagens: “Aqui nós recebemos as sobras 
e não pagamos taxas bancárias, o que via-
biliza nossas operações.” E finaliza: “está 
muito bom se associar, recomendo”. COOPERADO DA GREENCRED HÁ QUASE 20 ANOS, 

O PEDIATRA RECONHECE O VALOR DO COOPERATIVISMO

FOTO: INTERNET
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GREENCRED APRIMORA TECNOLOGIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS E AUTOMATIZA 
PROCESSOS
Implementação de novo sistema trará mais segurança e comodidade aos 
cooperados

 Em 2016, a Greencred começou a 
buscar um novo parceiro para realizar mu-
danças em sua tecnologia de processa-
mento de dados. Após vários contatos com 
diferentes empresas do ramo, e o auxílio 
de consultores especializados, optou-se 
pela contratação da empresa Totvs, prove-
dora global de software de gestão, plata-
forma e consultoria.

 A Totvs é uma empresa multinacio-
nal de capital aberto, que atua em diversos 
ramos do mercado. Entre seus principais 
clientes do setor financeiro estão bancos 
como Bradesco, Paraná Banco e Prima-
credi. Para a Greencred, essa parceria está 
trazendo muitas vantagens, como uma 
base de dados e programas mais atualiza-
da, maior segurança (criptografia), auto-

matização de cerca de 30% dos processos, 
interface de acesso feita via Web (acesso 
ao sistema de qualquer parte do mundo) 
e fácil customização e inserção de novas 
tecnologias e softwares. 

 Para os cooperados, também há 
muitas vantagens, como a criação de uma 
interface mobile (acesso via smartphone e 
tablet) mais atual e segura, com diversos 
tipos de consultas e operações; compati-
bilidade com os principais sistemas opera-
cionais para microcomputadores (Windo-
ws, Mac e Linux); acesso às informações 
mais rápido devido ao novo sistema de 
banco de dados e uma maior segurança no 
acesso às informações da conta corrente 
por adoção da tecnologia token.



15INFORMATIVO GREENCRED   EDIÇÃO 32 | ABRIL DE 2018

COOPERATIVISMO TRAZ FORÇA E RESULTADO 
PARA TODOS

OUTROS BENEFÍCIOS:

Confira as vantagens que a Greencred proporciona aos seus cooperados

 Investir, emprestar e obter consul-
toria financeira. Estes são alguns dos ser-
viços básicos oferecidos por uma coopera-
tiva financeira. Mas você sabe quais são as 
principais vantagens de ser cooperado? 
 Na Greencred, não cobramos tari-
fas, distribuímos sobras na proporção das 
operações e oferecemos empréstimos e fi-

nanciamentos descomplicados e com taxas 
diferenciadas. Além disso, nossas aplica-
ções financeiras são seguras e rentáveis!
 Oferecemos também crédito rotati-
vo, cartões de crédito e débito, talões de 
cheque, internet banking (pagamentos e 
transferências), domicílio bancário e má-
quina Cielo, entre outros produtos.
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NOSSA 
HISTÓRIA

VINTE ANOS DE SUCESSO

 Tudo começou em 1997, em uma 
conversa entre o Dr. José Maurício Frehse 
e o Dr. Luiz Antônio Nunes, na época pre-
sidente da Unicred de Blumenau (SC). Dr. 
Nunes sugeriu que também formássemos 
uma cooperativa de crédito e, em fevereiro 
de 1998, portanto há 20 anos, foi autorizada 
pelo Banco Central a Unicred de Curitiba. 

 Na ocasião, o Dr. José Maurício 
Frehse conversou com o então presidente 
da Unicred de Blumenau (SC), o Dr. Luiz 
Antônio Nunes, sobre a possibilidade da 
criação da cooperativa. A ideia foi passada 
ao Dr. José Pedro Pagani que, junto com 
mais vinte outros colegas médicos, abra-
çaram este desafio.

 Os sócios fundadores foram: José 
Pedro Pagani (primeiro presidente), Elie 
Lebbos (primeiro diretor financeiro), Si-
don Mendes de Oliveira (primeiro diretor 
administrativo), José Camargo Lima Filho, 
Fernando Geraldo Demario, Luiz Ange-
lo Fabiani, Aurelio Marcos Ribeiro, Carlos 
Marcel Lamoglia,  Mohty Domit Filho, Ro-
naldo da Rocha Loures Bueno, José Mau-
ricio Frehse, Dilermando Pereira de Almei-
da, Everson Alberge Buchi, Manoel Antonio 

Guimarães,  Ernani Obladen, Marcia Cris-
tina Mantovani, Odilon Ferreira Filho, Mar-
cos Rivabem Winheski, Nelson Szpeiter, 
Julio Cesar Assef e Athos Chagas Borges, 
bem como a Cooperativa Médica do Hos-
pital Evangélico de Curitiba – Cooperhec 
(que mais tarde se tornou a primeira pes-
soa jurídica cooperada). 

 Para a concretização do sonho, os 
primeiros membros precisaram fazer um 
aporte financeiro de cerca de R$ 4.250,00. 

 Na época, o Banco do Brasil cedeu 
alguns móveis e computadores e a Unicred 
de Blumenau emprestou a esta cooperati-
va o valor de R$50.000,00, para o início dos 
trabalhos.

Confira um resumo da nossa trajetória e como nos tornamos uma das cooperativas 
independentes mais sólidas do país

A ideia [criação da coopera-
tiva em Curitiba] foi passada 

ao Dr. José Pedro Pagani 
que, junto com mais vinte 
outros colegas médicos, 

abraçaram este desafio
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Confira uma linha do tempo com os acontecimentos mais marcantes da nossa cooperativa:
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ENTREVISTA

 O presidente da Associação Médi-
ca do Paraná, Dr. Nerlan de Carvalho, é 
angiologista/cirurgião vascular e coope-
rado da Greencred desde 23/02/2006. Na 
ocasião da A.G.O., contou ao informativo 
Greencred sobre as principais novidades 
da AMP para este ano. Entre elas, está 
a inauguração de um Museu de Medici-
na (com nome ainda a definir), que será 
criado na Santa Casa de Misericórdia de 
Curitiba. “Temos um acervo composto 
por mais de 50 mil itens que está sendo 
criteriosamente selecionado”, conta Dr. 
Nerlan. 

 Já a Universidade Corporativa da 
AMP tem um grande projeto com previ-
são de início em abril. Trata-se de uma 

plataforma EAD com conteúdo relacionado 
à área de saúde nos formatos de gratuida-
de, assinatura de conteúdos específicos ou 
cursos. “Este é um passo importante para 
levar conhecimento aos médicos que nem 
sempre podem se deslocar para participar 
de um congresso, por exemplo”, explica o 
presidente. 

 Como cooperado da Greencred, Dr. 
Nerlan destaca o quanto a cooperativa é 
bem constituída, com solidez e segurança. 
“Tivemos uma perda irreparável do Dr. Elie 
Lebbos, sempre muito presente e envolvi-
do”, diz Dr. Nerlan. E complementa: “Temos 
pessoas muito capacitadas que com certeza 
continuarão o legado deixado com muita se-
riedade e competência”.  

PRESIDENTE DA AMP FALA DOS DESAFIOS 
DA SUA GESTÃO 

DR. NERLAN DE CARVALHO FALOU SOBRE OS PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ PARA 2018

Associação Médica do Paraná pretende inaugurar em 2018 o Museu de Medicina 
e a plataforma EAD
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HOMENAGEM

HOMENAGEM DA GREENCRED AO NOSSO 
ETERNO PRESIDENTE, DR. ELIE LEBBOS

O LEGADO DO DR. ELIE 
E SEUS VALORES DE 
ÉTICA, SEGURANÇA E 
COMPROMETIMENTO 
SÃO PREMISSAS 
COTIDIANAS NA 
GREENCRED

 O dia 30 de outubro de 2017 foi mar-
cado por uma triste notícia. Familiares, 
amigos, parceiros de negócios, colegas de 
profissão e cooperados da Greencred se 
despediram do Dr. Elie Lebbos. O médico 
faleceu no Hospital Cardiológico Costanti-
ni, em Curitiba, aos 69 anos. 

 Dr. Elie formou-se médico em 1976 
pela Faculdade Evangélica de Medicina do 
Paraná. Mais tarde, concluiu especializa-
ção em Cardiologia pela UFPR, da qual 
também foi professor e chegou a compor a 
diretoria da associação de ex-alunos. 
        
 Entre os destaques da sua carreira 
foi conselheiro da Bolsa de Valores no Pa-

raná, membro do conselho de administra-
ção do banco mercantil do Brasil, profes-
sor da Faculdade Evangélica de Medicina 
do Paraná e do conselho da CEMAT. Além 
de fundador e presidente da Greencred, 
cooperativa para a qual se dedicou. Parti-
cipou também do Programa Estadual Con-
tra o Fumo, que foi instaurado no final de 
1979, e em iniciativas para conscientização 
na luta contra o tabaco. 

 Neste momento triste, reassumi-
mos o compromisso de atuar com ética e 
segurança, premissas passadas desde o 
começo pelo nosso querido Dr. Elie. Nossas 
sinceras homenagens e reconhecimento a 
esse empreendedor incansável e amigo.

Dr. Elie Lebbos esteve à frente da cooperativa Greencred por 17 anos
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COOPERADO DA GREENCRED RECEBEU 
104,20% DO CDI EM SUAS APLICAÇÕES

Confira o rendimento de aplicação de R$ 100.000,00 realizada na Greencred em 2017:

Quem aplicou em depósito a prazo na Greencred no ano de 2017 recebeu 104,20% 
do CDI acumulado

Considerando que o CDI acumulado no ano de 2017 foi de 9,9250% e o ganho total foi de 
10,3424%, nosso cooperado ganhou 104,20% do CDI.

R$ 545,00Sobras em quotas de capital 

Aplicação no início do ano R$ 100.000,00

R$ 9.433,80Rendimento RDC Greencred 

R$ 109.433,80Saldo do RDC no final de 2017 

R$ 363,65Sobras em R$ - Crédito em conta corrente 

>

>

>

>
>

>

>

>

>

Rendimento RDC Greencred 

Sobras em R$ - Crédito em conta corrente 

Total do ganho com a aplicação 

Sobras em quotas de capital 

R$ 9.433,80

R$ 363,65

R$ 545,00

R$ 10.342,45

GANHO TOTAL:


