RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Cooperados,
É com grande satisfação que nos dirigimos a vocês para prestação de contas do ano de
2018, que, assim como os anos anteriores, foi um ano de muito trabalho e dedicação.
Apesar dos problemas do nosso país, da crise política e moral, das incertezas das
eleições, a Cretovale novamente teve um ano positivo.
Conseguimos manter nossas taxas de juros, beneficiando os cooperados, e mantendo a
nossa competitividade em relação às taxas do mercado.
Mesmo com esse cenário a Cretovale teve um resultado positivo, apresentando Sobras
Brutas de R$345.531,21. Esse resultado possibilitou a remuneração do capital dos
cooperados em 4,0%, percentual acima da inflação, representando um ganho real para
todos os nossos cooperados.
Outros destaques de 2018:
1 – Continuidade dos investimentos em capacitação dos colaboradores, dirigentes e
cooperados, com participação em treinamentos, seminários, cursos e congressos; e
investimentos no parque tecnológico da cooperativa e a implantação do portal do
cooperado;
2 – Disponibilização de convênios novos para os cooperados;
3 – Realização de eventos sociais e esportivos para os cooperados, dentre eles:
Apoio aos cooperados participantes de Corridas de Rua;
Sessão de Cinema em Comemoração ao Dia das Crianças;
Confraternização em datas comemorativas nas agências (Dia dos Pais, Dia das Mães,
Páscoa, Dia Internacional da Mulher, aniversário da Cretovale...);
4 – As campanhas Capitalize ou Indique um Novo Sócio e ganhe um kit praia foram um
sucesso de adesão. As camisas da Copa do Mundo também tiveram uma adesão forte,
quase duzentos cooperados capitalizaram e ganharam uma linda camiseta.
Fechamos mais um ano com sensação de dever cumprido, sabendo da nossa
responsabilidade, e com vontade de realizar muito mais em prol da nossa cooperativa.
Seguiremos firmes no propósito de continuar trabalhando para a evolução e a perenidade
da Cretovale.
Agradecemos a confiança em nosso trabalho e a oportunidade de contribuir para o
crescimento da Cretovale.
Conselho de Administração

