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EDITORIAL
Prezados cooperados,
Mais um ano se inicia com a nossa gestão na

expressivo resultado que obtivemos nesse

Greencred. Estamos vivendo um período de

período.

incertezas e adversidades em decorrência da
pandemia da Covid-19. Quando estávamos

Não poderia deixar de prestar uma homenagem

animados com o avanço da vacinação e

aos colegas e cooperados que perdemos nesse

esperançosos com a queda do número de

período tão difícil. Em nome da Greencred,

infectados, com expectativa de que iniciaríamos

desejamos

um período de calmaria, para que houvesse a

sentimentos a todos os familiares e dizer que a

retomada da recuperação da economia e

Greencred estará sempre de portas abertas para

crescimento

recebê-los e auxiliá-los em todos os momentos.

em

vários

setores,

fomos

externar

nossos

sinceros

surpreendidos por uma nova cepa do vírus, com
maior poder de disseminação, porém, com

Teremos muito trabalho para o ano de 2022,

menor efeito letal, felizmente. Portanto, isso

principalmente no sentido de melhorar nossa

signiﬁca que poderá causar algum efeito negativo

tecnologia, para oferecer ao nosso cooperado

no ambiente econômico que já vinha sofrendo

todos os recursos disponíveis nesse setor, que

desde o início da pandemia.

no

momento

encontra-se

deﬁciente.

Dependemos da melhora da tecnologia para
Não estamos observando a curto prazo uma

concentrar nossos esforços na busca de um

estabilidade nas taxas de juros e da inﬂação, pois

crescimento

não vemos o governo tomando medidas eﬁcazes

cooperativa. Continuaremos realizando nosso

nesse sentido. Para diﬁcultar ainda mais, teremos

trabalho com muita responsabilidade, segurança

um ano eleitoral, período em que as prioridades

e dedicação, para que isso se traduza em

são deixadas de lado.

resultados cada vez mais robustos. Ao longo de

mais

expressivo

da

nossa

sua existência, a Greencred nunca deixou de
Atravessamos o ano de 2021 com muitas

exercer os princípios cooperativistas, com o

diﬁculdades, mas também, com muito trabalho

pensamento sempre voltado em beneﬁciar seus

de todos que fazem parte da nossa cooperativa,

cooperados, que acreditam e conﬁam na

aos quais quero externar meus agradecimentos,

cooperativa, principalmente em momentos

especialmente aos colaboradores que não

difíceis, tal como este pelo qual estamos

mediram esforços, em meio à pandemia, para

atravessando.

que a continuidade dos trabalhos se realizasse
da melhor forma possível, o que se traduziu no

Dr. Rubens Valarini
Presidente

Um excelente ano a todos.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Anualmente, até o ﬁnal do mês de abril, a Greencred realiza sua Assembleia Geral Ordinária
para prestação de contas aos cooperados.
Desta forma, no dia 22 de março, a AGO foi iniciada pontualmente às 20h pelo Presidente da
cooperativa, Dr. Rubens Valarini, que agradeceu a presença dos cooperados, os quais
participaram online (em virtude da covid-19).
Dr. Antonio Sergio Momesso foi o Secretário da AGO.

Na AGO, foram discutidas as seguintes pautas:
• Deliberação sobre a prestação de contas do exercício de 2021;
• Deliberação sobre a destinação das sobras do primeiro e segundo semestre de 2021;
• Fixação do valor dos honorários do Presidente e Vice-presidente do Conselho de
Administração, e do valor da cédula de presença para os integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal;
• Fixação da verba anual para os gastos com a remuneração da Diretoria Executiva;
• Apresentação de Projeto e Programa de Trabalho da cooperativa para o ano de 2022.

Conﬁra em detalhes como transcorreu a AGO 2022.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2021

O contador Lucimar Afonso Moreira apresentou aos cooperados toda a parte de prestação
de contas, explicando os valores e contextualizando com o momento econômico sobre os
ativos, passivos e demonstração de resultados. “Os números dos balanços nos mostram a
solidez com que a Greencred opera”, diz.
Dr. Rubens Valarini complementa a fala do contador e aﬁrma: “A cooperativa continua sólida,
com reservas crescentes, mantendo o conceito de segurança que sempre foi a premissa da
nossa Greencred”.

COMPARATIVOS 2017 - 2021
Patrimônio Líquido

Depósitos

Empréstimos

Sobras
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APROVAÇÃO DAS CONTAS

Dr. Marlus Volney de Morais assumiu como Presidente Ad hoc e conduziu o reajuste dos
honorários e cédula de presença, bem como a verba aprovada para o ano. A proposta do
Conselho de Administração e Diretoria foi rapidamente aprovada.
Dr. Valarini conduziu sobre a destinação das sobras e a proposta da administração foi
aprovada por unanimidade.

Sobras
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PARECER DOS CONTROLES INTERNOS

Leonel Pedro Cerutti fez a leitura do Parecer dos Controles Internos e aproveitou para
agradecer pela participação, disse ser uma alegria participar mais uma vez da AGO. Explicou
que a auditoria é realizada por meio de metodologia que avalia a capacidade da cooperativa
de se manter ativa, baseada em 4 pilares:
1.

Qualidade dos Ativos;

3.

Rentabilidade e custos;

2.

Capitalização e liquidez;

4.

Controles Internos e Auditoria.

Cerutti ressaltou que “o rei dos indicadores é ter liquidez. A rentabilidade mostra o retorno e
a eﬁciência operacional da Greencred”. Também falou da pontuação e do conceito “baixo
risco no médio prazo”.

INFORMATIVO GREENCRED
MARÇO 2022

6

PARECER DA AUDITORIA EXTERNA

Marcelo Machado de Andrade (Sacho Consultores), fez a leitura do Parecer da Auditoria
Externa.
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PROGRAMA DE TRABALHO PARA 2022

Dr. Rubens Valarini apresentou o Programa de Trabalho para este ano. Entre as propostas
estão:
• Filiação a uma Central de Cooperativa de Crédito
• Avanços em tecnologia
• Trabalho para aumentar a carteira de crédito
• Campanhas de marketing e endomarketing
• Oferecer soluções ﬁnanceiras diferenciadas para nossos cooperados
Durante a AGO, o Dr. Valarini agradeceu a todos que ajudam (e que são ajudados) pela
cooperativa, e aos colaboradores e terceiros pela dedicação à Greencred e desejou a todos
um ano de muita saúde e prosperidade.
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