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Ipinagkaloob ng kinatawan ng St. Martin Coop na si G. Benildo Buenaflor
kasama ang konsehal ng Antipona na si G. Raymond Zaragosa ang

katibayan ng pagtanggap sa mga benepisyaryo

NI: ALLAN EUGINE S. BAIZA

      Noong 06 Disyembre 2021, pormal nang
ipinagkaloob ang donasyong septic vaults o
poso negro para sa 64 na residente ng
Antipona sa Bocaue. Matatandaang noon
lamang nakaraang taon ay tinupok ng apoy
ang mga kabahayan sa Barangay Antipona.
Hiniling ng butihing Mayor Jonjon Santiago na
ang Community Development Fund para sa
Bocaue ay ilaan na lamang sa mga fire-victim
residents ng Antipona para makapagpagawa
din sila ng sariling poso negro at ng masiguro
din ang maayos at ligtas na drainage lalo at
malapit ito sa ilog ng Bocaue.

     Ang kopya ng komprehensibong report ay
ibinigay ni CEO Serafin M. Celestino, Jr. kay
Mayor Jonjon Santiago sa harap nila Board
Chairperson Danilo D. Esteban, Board Vice-
Chairperson Herminda Z. Valeriano, Director
Bienvenido C. De Guzman, at COO Raymond M.
Cardenas.

NI: EILEEN RUTH G. REYES

      Nitong Abril 2021, ang St. Martin Coop
ay kinilala at isinama ng Philippine Daily
Inquirer at Statista sa Philippines Growth
Champions 2021 mula sa Top 25 na mga
kumpanya/ organisasyon. 

     Ang Philippines’ Growth Champions
2021 ay isang listahan ng Top 25 na
kumpanya sa Pilipinas na nakamit ang
pinaka-mataas na porsyento ng pagla-
go ng mga kita sa pagitan ng 2016 at
2019.

      Ang Philippine Daily Inquirer ay isa sa
pinaka-maimpluwensiya at pinagka-
katiwalaang news and information
organization sa bansa. Ang Statista
naman ay isang kilala at respetadong
international market research company.
Sa hanay ng mga kooperatiba sa ating
bansa, tanging ang St. Martin Coop
lamang ang pumasok sa Top 25
companies/ organizations ng Philippines
Growth Champs sa taong ito. 

kita na hindi bababa sa ₱5,000,000 para sa
taong 2016 
kita na hindi bababa sa ₱50,000,000 para
sa taong 2019
independent o hindi subsidiary na
organisasyon o kumpanya
ang punong-tanggapan ay nasa Pilipinas
organic o internally-stimulated ang
revenue growth mula taong 2016
hanggang 2019

            Ang mga pamantayan na pinagbasehan
ay ang mga sumusunod:

   Ang prestihiyosong parangal na ito ay
nasundan pa ng isa namang pagkilala mula
sa The Financial Times kung saan ang ating
kooperatiba ay napabilang sa  top 500 high-
growth companies in the Asia-Pacific region.
Nasa 417 na pwesto ang ating kooperatiba
kung saan 20 kumpanya lamang mula sa
Pilipinas ang napabilang dito. Ang Financial
Times ay isa sa mga nangungunang
organisasyon ng balita sa mundo, na kinikilala
sa buong mundo dahil sa awtoridad,
integridad at kawastuhan nito.

kita na hindi bababa sa 100,000 USD para
sa taong 2016 
kita na hindi bababa sa 100,000,000 USD
para sa taong 2019
independent o hindi subsidiary na
organisasyon o kumpanya
ang punong-tanggapan ay nasa isa sa 13
bansa sa Asia-Pacific Region
organic o internally-stimulated ang
revenue growth mula taong 2016
hanggang 2019

     Congratulations, mga Kamay-ari! Ang lahat
ng ito ay dahil sa patuloy ninyong pagtangkilik
at suporta sa St. Martin Coop at sa patuloy na
paggabay ng Poong Maykapal. 

   Naging bahagi ito ng Nikkei group, ang
pinakamalaking pahayagan sa mundo sa
larangan ng pananalapi, noong 2015.

 Ang mga pamantayan ng parangal na ito ay
ang mga sumusunod:

Listahan ng mga kumpanya sa Pilipinas
na napabilang sa prestihiyosong Top
500 high-growth companies sa
Asia-Pacific Region
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Loan Payment Channels, Mas Pinalawig
      Ngayong kasagsagan ng pandemya, marami ang nababahalang
lumabas o makihalubilo sa iba dahil sa takot na makuha nila ang
COVID-19 virus. Mahigpit na ipinapatupad ng mga establisyemento
ang minimum health and safety protocols at limitado rin ang
transportasyon. Dahil ditto, nalimitahan ang paglabas ng mga tao. 

     Bilang tulong sa mga miyembro, naglunsad ang Kooperatiba ng
mga bagong paraan sa pag-babayad ng utang sa
pakikipagtulungan sa iba’t ibang payment platforms. Ngayon, maari
nang magbayad ng utang gamit ang GCash, PayMaya,

NI: MELISSA C. TIQUIZ
Kaya Payment Platform at CLiQQ Kiosk sa mga 7-Eleven Stores.
Makikita sa ating FB page, TV sa mga branch lobbyat flyers ang
detalyadong pamamaraan kung paano gamitin ang mga nabanggit
na payment channels. Ang mga ito ay karagdagan sa over-the-
counter payment, pagbabayad sa Banco de Oro (BDO), SM bills
payment at pagababayad sa kolektor. 

 Kaya naman, hindi na dahilan ang layo ng opisina o pandemya
para hindi mabayaran ng isang miyembro ang kanyang utang sa St.
Martin Coop at mapanatili ang magandang payment record.

https://www.ft.com/high-growth-asia-pacific-ranking-2021
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Bakunado
Ka Na Ba?
NI: ALLAN EUGINE S. BAIZA

     Gusto mo bang makatulong upang tuluyan
nang mapahinto ang paglaganap ng COVID-19 at
hindi na makakitil pa ng maraming buhay? Gusto
mo bang protektahan ang iyong sarili at ang iyong
mga mahal sa buhay? Sino nga ba ang hindi?
Ngayon ang tanong, BAKUNADO KA NA BA?

      Marami ang natatakot at nangangamba sa
COVID-19 vaccine ng dahil sa mga kung anu-
anong mga balitang lumalaganap sa social
media. Kaya dapat ay sa mga lehitimong ahensiya
at news lamang tayo maniwala.  Ayon sa World
Health Organization (WHO), ang COVID-19 vaccine
ay masusing pinag-aralan at dumaan sa
maraming clinical trials upang masigurong
epektibo at ligtas. Sa pagpapabakuna,
magkakaroon tayo ng mas malakas na proteksyon
laban sa COVID-19 at makatutulong tayo na
mapigil ang pagkalat nito. Sabi ng WHO, hindi man
100% ang bisa ng bakuna ay maiiwasan ang
grabeng sakit o maging ang pagkasawi ng buhay
sanhi ng virus.

    Sa ngayon, ang pagpapabakuna ay isang
maganda at mabisang paraan upang mapigil
natin ang paglaganap ng COVID-19 at maiwasan
ang malalang karamdaman o pagkasawi ng
buhay.Laging paalala ng WHO, matapos na
mabakunahan ang isang indibidwal ay mas
makabubuting sundin pa rin ang mga health
protocols tulad ng palaging paghuhugas ng mga
kamay, physical distancing, pagsusuot ng face
mask, pag-iwas sa mga matataong lugar,
pagpapanatili ng magandang bentilasyon sa
kwarto at opisina, at paggamit ng tissue o likod ng
siko kapag uubo o babahing. Higit sa lahat, kahit
na ikaw ay bakunado na, kung ikaw ay may
nararamdamang mga sintomas ay magpatest
upang makasiguro.

        Muli, ang tanong, BAKUNADO KA NA BA? Kung
mayroon ka nang pagkakataon upang
magpabakuna, huwag mo na itong palampasin.
Sapagkat ito ang ating proteksiyon sa ating sarili,
sa ating mahal sa buhay, sa ating kapwa at sa
buong mundo. Kaya, magpabakuna na!

Higit 500 katao, Sumailalim sa
Libreng  TB Mass Screening at
Chest X-ray

NI: EILEEN RUTH G. REYES
 

          Sa inilabas na 2020 global Tuberculosis
Report ng World Health Organization (WHO),
ang Pilipinas ang may pinakamataas na TB
incidence rate sa Asya, sa bilang na 554
kaso sa bawat 100,000 Pilipino.

     Dahil dito, ang ating Kooperatiba ay
nakipag-sanib puwersa sa Alay Buhay
Community Development Foundation, Inc.
upang makapag-bigay ng libreng Chest X-
ray sa mga close contact ng taong may TB,
senior citizen, diabetic, naninigarilyo,
alcoholic, PUJ o tricycle driver, at iba pang
maituturing na kabilang sa vulnerable
sector. Layunin ng programang TB Mass
Screening na mabigyan ng karampatang
lunas at atensyon ang mga mayroong TB.
Nakipag-ugnayan din tayo sa ilang mga
barangay sa bayan ng Bocaue upang kahit
hindi pa mga kasapi ng St. Martin Coop ay
matulungan din natin.

        Ang mga nag-positive sa TB ay agad na
tinawagan ng Alay Buhay at Bocaue Rural
Health Unit upang sumailalim sa libreng
gamutan.

St. Martin Coop:
Naghatid-tulong
Para sa
Vaccinators
         Sadyang hindi matatawaran ang sakripisyo
at dedikasyon ng ating mga medical frontliners
hindi lamang sa paggagamot sa mga tinamaan
ng COVID-19 kundi maging sa pagbabakuna sa
ating lahat upang mapigilan ang pagkalat ng
sakit na ito o ang pagkakaroon ng malubhang
sintomas.  Kaya naman ang St. Martin Coop,
bilang pakikiisa sa programa ng Bulacan
Cooperative Hall of Fame League Union, ay
naghatid ng mga food packs para sa
vaccinators sa bayan ng Bocaue. Noong ika-29
ng Oktubre 2021, personal na iniabot nila Board
Chairperson Danilo D. Esteban at CEO Serafin M.
Celestino, Jr. ang food packs para sa ating
vaccinators. Ito ay malugod na tinanggap ng
IATF-Bocaue, sa pamumuno ni Councilor at
dating Vice-Mayor Ken Valdez at ni Dr. Corazon
del Rosario, Municipal Health Officer.

    Ang food assistance na ito ay napakaliit
kumpara sa araw-araw na sakripisyong
ginagawa ng ating mga vaccinators. Saludo po
ang St. Martin Coop sa inyong lahat!

Makikita sa larawan ang mga kinatawan ng
St. Martin Coop habang ipanagkakaloob ang

mga pagkain para sa mga vaccinators.

Na-COVID ka ba?
May Ayuda ka!
   Umabot na sa 2.84 milyon ang kabuuang bilang ng mga
Pilipinong nagpostibo sa COVID-19. Mabilis makahawa ang
sakit na ito at upang maiwasan ang pagkalat nito,
kakailanganing mag-quarantine ng mga taong positibo dito.
Kaakibat nito ang pagliban sa trabaho o paghinto sa
paghahanapbuhay. Sa kadahilanang ito, nag-isip ang St.
Martin Coop ng paraan kung paano matutulungan ang ating
mga kamay-ari na pansamantalang natigil ang
pinagkakakitaan.

NI: MARYANN F. AGUSTIN

NI: FRANCIS JOHN C. ESPINOSA

        Noong ika-15 ng Hunyo 2021, inilunsad ang Ayuda sa Na-COVID-
19 - isang karagdagang benepisyong pinansyal mula P1,000.00
hanggang P3,000.00 (depende sa halaga ng saping puhunan) para
sa mga kasapi na nagpositibo sa COVID-19. Kailangan lamang na
ang miyembro ay may Active na Membership Status (hindi legal,
offset o write-off), may hindi bababa sa P5,000.00 Share Capital sa
nakalipas na anim na buwan, at kung may loan, dapat GP o kung
may palya man, ito ay hindi lampas sa tatlumpung araw. 

      Ang isang kasapi na nagpositibo sa COVID-19 at kinailangang i-
confine sa ospital ay makatatanggap din ng Hospitalization
Assistance bukod sa Ayuda sa Na-COVID-19.

   Sa pagtatapos ng taong 2021, mayroong 128 kasapi ang
nakatanggap ng Ayuda sa Na-COVID-19 na umabot sa kabuuang
halaga na P235,000.00.

       Dahil sa pabago-bagong trend sa dami ng nahahawa sa COVID-
19, minabuti ng ating Kooperatiba na i-extend ang benepisyong ito
hanggang sa 30 Hunyo 2022
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       Umabot sa 541 na mga Kamay-ari ng St. Martin Coop at ilang residente
ng Bocaue ang nabigyan ng pagkakataong makapagpa-chest X-ray ng
libre sa isinagawang TB Mass Screening at Chest X-ray noong ika-25 at 26
ng Nobyembre, 2021 na magkatuwang na inilunsad ng ating Kooperatiba,
Alay Buhay Community Development Foundation, Inc., at Bocaue Rural
Health Unit. 

Makikita sa larawan ang mga kamay-ari habang
nagpapatala sa libreng TB screening.



PAG-ASA SA
GITNA NG
PANDEMYA

EDITORIAL

G.A. ng Cooperative Finance
Cluster, Ginanap

nito, nakasaad sa Section 3 ng RA 11364 na ang SAO ay
kinikilalang organisasyon ng RCO, kabilang ang tertiary
federations at unions ng mga kooperatiba sa buong bansa na
magsisilbi bilang consultative body sa pambansang mga isyu
na makakaapekto sa kani-kanilang kinabibilangang cluster.

       Ang mga nahalal na Presidente, Bise-Presidente at isang
kahalili sa Sectoral Apex Organization ang magiging kinatawan
ng Finance Cooperative Cluster sa National Alliance of
Cooperatives (NAC). Sa prosesong ito, ang CDA ay magsisilbing
tagapagpatupad na ahensya ng gobyerno. Ang consultative
bodies mula sa mababa hanggang sa pambansang lebel ay
sadyang mahalaga dahil ito ang tumutulong at sumusuporta sa
mga rekomendasyon at mungkahi sa paggawa ng mga
memorandum circulars, regulasyon, polisiya at batas, gayundin,
ito ang tumutulong sa CDA upang maiparating naman ang mga
ito sa mga kooperatiba at mga miyembro nito.

   Makakamit ang mandato ng CDA kung lahat ay
makikipagtulungan at makikibahagi sa pamamagitan ng tuloy-
tuloy na komunikasyon upang malaman ang mga isyu at
problema na nangangailangan ng karampatang solusyon.
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Koopulungan
at Eleksyon,
Natuloy Din
NI: ANGELO H. LIBIRAN

     Hindi napigil ng pandemya ang 2021 Sequential
General Assembly (SGA) at General Election ng St. Martin
Coop para sa mga bakanteng posisyon sa Lupong
Patnugutan, Lupong Tagasuri at Lupon sa Halalan.
Dahilan sa kaluwagang ipinagkaloob ng CDA sa bisa ng
Memo Circular No. 2021-03, ang Kooperatiba ay
nakapagsagawa ng SGA at online election sa
pamamagitan ng video conferencing gamit ang Zoom
at Election Runner na ginanap mula ika-8 ng Mayo
hanggang ika-3 ng Hulyo, 2021. 

      Sa pamamagitan ng computer, cellphone at iba
pang gadget na konektado sa Internet, nakibahagi ang
mga kamay-ari sa mga pagpupulong upang alamin
ang katayuang pinansyal, mga patakarang ipinatupad,
at iba pang aktibidad na isinagawa ng Kooperatiba. 
 Nagkaroon din sila ng pagkakataong manalo sa online
games at raffle.

        Sa kabilang dako, ang halalan sa pagpili ng mga
manunungkulan bilang miyembro ng Lupong
Patnugutan, Lupong Tagasuri at Lupon sa Halalan ay
naisagawa sa pamamagitan ng Online Election. Sa
tulong ng application na Election Runner, maginhawang
nakaboto ang mga miyembro gamit ang kanilang
cellphone o computer na konektado sa Internet. Ang
mga kasaping hindi masyadong maalam o walang
‘access’ sa Internet ay nakaboto din sa pamamagitan ng
pagsadya sa mga sangay ng kooperatiba. 

           Nagkaroon ng halalan para sa tatlong (3) Directors
ng District 1, isang (1) Director ng District 3, isang (1)
Director ng District 4, isang Director ng District 5, , isang
(1) Audit Committee member at dalawang (2) Election
Committee members. Narito ang resulta ng nasabing
halalan na nauna nang inilathala sa Website at FB Page
ng St. Martin Coop: 

     

        Ang ating Kooperatiba ay tumugon sa hamon. Ika
nga nila “life goes on”. Tayo ay naglagay ng mga
COVID-19 preventive equipment sa lahat ng sangay ng
St. Martin Coop upang panatiling ligtas ang mga
kasapi at kawani sa kanilang pagganap sa kani-
kaniyang tungkulin. Alinsunod sa Bayanihan Act 1 & 2,
tumalima ang Kooperatiba sa pagbibigay ng loan
moratorium upang mabigyan ng sapat na panahon
ang mga kasapi sa pagbabayad ng kanilang utang.
Lumikha ng mga bagong loan products na
naglalayong matulungan ang mga miyembro na

maipagpatuloy ang pamumuhunan sa kasalukuyan
nilang negosyo o bagong negosyo na kanilang itatayo
nang may mas mababang interest kaysa karaniwan. 

       Upang maging ligtas at maginhawa ang pagda-raos
ng Election at Sequential General Assembly, ginawa itong
“online” o sa pamamagitan ng Internet. Nakipag-partner
sa iba’t ibang Solutions Provider upang magkaroon ng
karagdagang payment channels at digital banking service
upang mas maging madali para sa mga miyembro na
magbayad ng kanilang bills at mga utang. Ang mga ito ay
ilan lamang sa mga hakbang na ginawa ng ating
Kooperatiba upang mapanatili ang layunin nitong
paglingkuran ang kasapian. 

    Sa halos dalawang taon mula ng magsimula ang
pandemya, naranasan nating magkaroon ng luwag at
muli ay maging mahigpit sa pagpapatupad ng mga
quarantine restrictions. Yung akala nating unti-unting
pagbawi ay biglang mapapawi at mauudlot. Walang
nakakaalam ng hinaharap at hindi natin alam kung kailan
ito matatapos. Subalit ano man ang maging hamon ng
panahon, umasa kayo na mananatiling matatag ang
ating Kooperatiba, na sa gitna ng pandemya nanatiling
may pag-asa.

NI: NIERRA C. DE GUZMAN

         Sa unang pagkakataon, opisyal nang binuo ang Sectoral Apex
Organization sa ilalim ng bagong batas, ang Republic Act No. 11364
(AN ACT REORGANIZING AND STRENGTHENING THE COOPERATIVE
DEVELOPMENT AUTHORITY, REPEALING FOR THE PURPOSE REPUBLIC ACT
NO. 6939, CREATING THE COOPERATIVE DEVELOPMENT AUTHORITY) na
nilagdaan noong Agosto 8, 2019.

       Sa nakaraang pulong noong June 5, 2021, sa pangunguna ng
pinuno ng Sectoral Apex Organization (SAO) of Finance Cooperative
Cluster Assistant Secretary Vidal D. Villanueva III, ginanap ang
kauna-unahang General Assembly Meeting and Election of Officers.
Inihalal ang mga pinuno ng Regional Cluster Organizations (RCO)
gayundin ang mga awtorisadong kinatawan ng bawat kooperatiba
na nakasaad sa Section 3.1 ng Memorandum Circular 2021-05 na
siyang may awtomatikong posisyon sa SAO. Si Chief Finance Officer
Alvin B. Norieste ang hinirang ng St. Martin Coop Board of Directors
bilang kinatawan ng ating Kooperatiba.

       Nakasaad sa Section 4(z) ng RA 11364 ang Kapangyarihan at
Gawain ng awtoridad, kung saan ang CDA ay magtatalaga ng isang
“apex organization” at pambansang alyansa na magiging
kinatawan ng lahat ng uri at kategorya ng kooperatiba. Kaugnay
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CARE at CPR-B Loans, 
Tugon sa Ikapagpapatuloy ng Negosyo
NI: IAN MARVIN S. GUMASING
        Noong ika-11 ng Enero 2021,  inilunsad ng St. Martin Coop ang Credit Assistance for Recovery of Enterprises (CARE) at Credit Program
for the Recovery of Businesses (CPR-B) – mga produktong pautang na naglalayong matulungan ang ating mga negosyanteng kamay-
ari na makabawi at makapagpatuloy sa kabila ng kasalukuyang problema sa ating ekonomiya sanhi ng COVID-19 pandemic. 

      Mula P10,000.00 hanggang P300,000.00 ang maaaring iapply sa CARE Loan. Bukod dito, mayroon din itong mas mababang interest
rate na 15% p.a. at maximum term na  36 months.

       Mula P200,000.00 hanggang sa P3.000 M naman ang maaaring i-apply sa CPR-B Loan na may 8% p.a. interest rate at maximum term
na 60 months. Magiging malaking gabay pampinansyal upang maipagpatuloy ng mga kasapi sa araw-araw ang operasyon ng kani-
kanilang negosyo dahil sa mas mababang tubo at buwanang hulog.

       Sa kabuuan, umabot sa 478 kasapi ang kumuha ng CARE Loan na nagkakahalaga ng P81,199,000.00 at 7 kasapi naman ang may
CPR-B Loan na nagkakahalaga ng P8,295,000.00. 

      Halos dalawang taon na ang nakakaraan mag-mula ng lumabas
ang balita tungkol sa isang nakakahawang sakit mula sa Wuhan City,
China. Ito ay nakilala natin bilang COVID-19, isang sakit na sanhi ng
coronavirus na nagdudulot ng mga impeksyon sa paghinga na
minsan ay nagkakaroon ng kumplikasyon at nauuwi sa mas
malubhang sakit.

     Upang maiwasan ang malawakang pagkalat ng sakit na ito ay
nagpatupad ng community quarantine ang gobyerno. Nalimitahan
ang galaw ng mga tao at natigil ang operasyon ng maraming
negosyo. Nalugmok ang ekonomiya at marami ang nawalan ng
trabaho. Sa isang iglap nabago ang pamumuhay hindi lang nating
mga Pilipino  kundi ng buong mundo.

   Ang financial sector kung saan tayo nabibilang ay lubhang
naapektuhan ng pandemya. Subalit hindi ito naging hadlang. Higit sa
lahat, ito ang panahon para maging matatag ang Kooperatiba para
sa kaniyang mga miyembro at sa komunidad na nasasakupan nito.
Hindi kailangang matigil ang serbisyo, bagkus ay kailangan na lalong
pag-ibayuhin ito.

Ang Senior Management kasama ang Department/Branch Managers ng St Martin Coop ay nagkaroon ng 2-araw na Operation Planning session kung
saan isinaalang-alang sa kani-kanilang mga estratehiya at financial target para sa taong 2022 ang 'design thinking in innovation, risk management
& Philippine Economic Outlook’. Maliban kay CEO Jonjon Celestino at COO Mon Cardenas, inimbitahan din si Director Jonas George Soriano ng Office

of the Spokesperson na ibahagi ang kanyang mga pananaw tungkol sa patuloy na pandemya, estado ng ekonomiya, at mga kaugnay na programa
na ipinapatupad ng ibat-ibang mga institusyong pinansyal. Ito ay ginanap noong Disyembre 3 at 4, 2021 sa SMTCDC Bunlo Activity Center.



LATHALAIN

MINERVA H. CRUZ
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   Tatlong kababaihan -- pawang isinilang na salat sa yaman --
nakipaglaban sa maraming hamon bago nalampasan ang kahirapan. Dahil
sa kanilang pagsisikap ay may kani-kaniya na silang negosyo at tinatamasa
na nila ang ginhawa sa buhay. Hindi mababakas sa kanilang mga mukha
ang pinag-daanang hirap, sa halip, nagniningning ang positibong
disposisyon sa buhay at nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin.

         Ito ang 2020 Natatanging Kamay-ari awardees. At ito ang kanilang mga
kwento.

           Si Minerva H. Cruz, 56, ay bunga ng pagmamahalan nina Bagsa Asaram Hariramani,
isang Indian at ni Rosalina G. Mendoza isang Filipina. Ipinanganak sa Meycauayan,
Bulacan, siya ang pangalawa sa limang magkakapatid. Nakararaos ang kanilang
pamilya sa pamamagitan ng pagtintinda at pangangalakal. Hindi naging maginhawa
ang kanilang pamumuhay. Ang masama pa nito, naghiwalay ang kanyang mga
magulang at, hindi nagtagal, umalis ang kanyang ama patungong Calcutta, India, at
iniwan nito ang kanyang asawa at mga anak.

       Ngunit si Minerva ay palaging naniniwala sa pagsusumikap at muling pagbangon.
Nagtrabaho siya ng mahabang oras sa pagbebenta ng mga paninda at nagawa niyang
makapag-aral sa kolehiyo. Kumuha siya ng Zoology sa Lyceum of the Philippines na may
pag-asang makapasok sa isang medical university. Kapos man sa pananalapi at
maagang nag-asawa ay nakapagtapos pa rin si Minerva ng Nursing degree sa Fatima
University.

       Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kasal ni Minerva kay Vicente R. Cruz. Nai-
wan sa kaniya ang obligasyon na palakihin ang dalawang anak na babae, sina Molina at
Junielyn. Hindi dapat panghinaan ng loob, nagpatuloy siya at nagtatrabaho bilang isang
nurse kasabay ng pag-aahente at pagbebenta ng mga unan na gawa ng kanyang
kapatid na lalaki.

MARLENE B. DELA CRUZ
       Si Marlene B. dela Cruz, 54, ay bunso sa walong anak na ipinanganak ng mga
magsasaka na sina Victorino at Cristina Baisa sa Hagonoy, Bulacan. Kinupkop siya at
itinuring na sariling anak ng kaniyang tiyuhin at tiyahin na sina Roberto at Ofelia
Sugcang at pinalaki sa Tondo, Manila.

          Dahil masipag na bata na may masayahing disposisyon, nagpasya si Marlene na
magtrabaho bilang promo girl sa Adidas outlet sa SM North para matustusan ang
kanyang pag-aaral sa kursong Business Administration sa Polytechnic University of the
Philippines.

      Sa mga panahon na mahina ang benta, uutusan siya ng manager na mag-
imbentaryo at gumawa ng sales and bookeeping reports, na natutunan niya habang
inoobserbahan kung paano ginagawa ang mga ito. Dahil sa kanyang husay ay
hinangaan siya nito at inalok na magtrabaho sa bodega ng kumpanya sa Caloocan
City kapalit ng mas magandang suweldo. Para makapagpatuloy ng pag-aaral,
lumipat siya sa University of the East, Caloocan campus at nagpalit ng kursong Mass
Communication.

       Gayunpaman, ang maagang pag-aasawa kay Aladdin dela Cruz at maagang
pagbubuntis sa kanilang panganay na anak na babae, si Eidee Marie, ay naging
dahilan upang itigil ang kanilang pag-aaral at magtrabaho na lang. Dahil pareho
silang hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, hindi sapat ang
kanilang kinikita para suportahan ang lumalaking pamilya. Nagpasya silang huminto
sa trabaho upang magtinda ng mga ready-to-wear(RTW) sa mga tiange gamit ang
P7,000 na naregalo sa kanilang kasal.

      Lumalaki ang negosyo nilang mag-asawa kung kaya hinikayat ng kanyang bi-
yenan si Marlene na sumali sa SMTCDC para magkaroon siya ng karagdagang
puhunan. Naging tama ang kaniyang desisyon at bilang panimula siya ay nakapag-
loan ng P30,000.

         Hindi nagtagal, nabawi ng mag-asawa ang kanilang puhunan at umunlad ang
kanilang negosyo. Hinubog ng kanyang karanasan sa Adidas, naging mahusay si
Marlene sa pinasok na negosyo. Bukod pa nga dito ang pagiging kasapi niya ng Coop
na siya niyang sandalan sa mga pinansyal na pangangailangan. Dahil sa kanyang
magandang rekord bilang isang kamay-ari, ang SMTCDC ay palaging sumusuporta sa
mga pangangailangan ni Marlene, maging para sa negosyo o pamilya.

          Hindi nga nagtagal at lalong gumaling si Marlene sa pagpapatakbo ng kanilang
negosyo. Dati, naglalakad lamang sila at gumagamit ng pampublikong
transportasyon. Dahil malaki na ang kanilang kinikita, nakapagpundar sila ng truck na
nagagamit sa pag-angkat ng mga paninda mula sa mga pabrika at pagdadala nito
sa mga pamilihan.Bukod pa dito ay kumuha na din sila ng kanila makakatulong.

LUCENA C. SANCHEZ
       Si Lucena C. Sanchez, 64, ay kabilang sa isang malaking pamilya
mula sa Sta. Maria, Bulacan. Ikapito sa 12 anak, siya ay bunga ng
pagmamahalan nila Perfecto Sanchez, isang tindera ng ice cream, at
ang namayapang si Quintana Dela Cruz. Dahil sa kahirapan,
elementarya lang ang natapos ni Lucena. Tulad ng iba niyang mga
kapatid na karamihan ay nagtatrabaho bilang mga mananahi o
katuwang sa bukid, maaga siyang nagtrabaho upang makatulong sa
pangangailangan ng kanilang pamilya.

         Sa murang edad pa lang ay kinakitaan na ng kasipagan si Lucena.
Kasabay ng kanyang pag-aaral, gumagawa din siya ng mga patch ng
damit para ibenta.

          Kalaunan, nagtinda siya ng iba't ibang paninda sa bangketa ng Sta.
Maria public market dahil wala siyang sapat na pera para umupa ng
isang stall. 

         Luluwas siyang mag-isa papuntang Divisoria upang doon huma-
ngo ng paninda ng bultuhan.

        Dahil maganda lang ang benta sa palengke kapag umaga, naisip
niya na hindi niya nasusulit ang pagkakataon para kumita. Dahil sa
angking sipag at determinasyon, sa hapon magtatrabaho pa si Lucena
sa bukid. Kapag naibaba na niya ang kanyang mga paninda sa bahay at
makatapos mananghalian ay agad na siyang pupunta sa bukid para
magtanim o mag-ani ng palay.

        Ang pang araw-araw na gawaing ito ay hindi nakakapagod para
kay Lucena. Kaligayahan na para sa kanya ang simpleng pakikipag-
usap at kwentuhan. Patuloy niyang hinikayat ang kanyang mga
kasamahan na huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng hirap na
nararanasan sa halip ay gawin itong hamon at magpursigi upang
bumangon sa kahirapan.

       Sa mga panahon ding ito, bumalik ang kanyang ama at muling nakasama ang
kanyang ina. Pinalad silang manirahan sa Dagupan malapit sa dagat. Kung ang kanyang
mga magulang ay nagkabalikan, naniniwala si Minerva na magkakaroon din siya ng
pangalawang pagkakataon. At nagkaganon nga, habang nagtatrabaho para sa kanyang
kapatid, nakilala niya ang kanyang ngayon ay asawa na si Ramil DC. Hernandez, na noo’y
driver ng kumpanya.

      Nagpasya silang magtayo ng sariling negosyo. Mula madaling araw hanggang
hating-gabi ay dumadayo sila sa iba’t ibang bayan sakay ng kanilang tricycle upang
ilako ang kanilang panindang unan.

         Sa ngayon ay 25 taon nang masayang nagsasama ang dalawa at biniyayaan sila
ng isang anak na lalaki, si Ramil, Jr. Magkatuwang nilang pinapatakbo ang kanilang
negosyo na pagawaan ng mga foam futon, unan, atbp.

    Ang pagsusumikap ng mag-asawa ay may kalakip na
gantimpala. Ngayon, kumportableng naninirahan sina Minerva at
Ramil sa kanilang sariling bahay na siya ring pagawaan ng
kanilang mga paninda. Mayroon din silang dalawa pang pabrika
sa katabing lote. Ang kanilang mga manggagawa ay nakatira din
sa kanila at itinuturing nila bilang pamilya.

      Dagdag ni Minerva, may iba pang mga kadahilanan sa
kanyang kwento ng tagumpay. “Single pa ako noong pumasok ako
sa pagtitinda dahil nagpasya ang mga magulang ko na simulan
ang kanilang bagong buhay sa Dagupan City,” aniya. "Ang dating
manager ng St. Martin of Tours Credit and Development
Cooperative (SMTCDC) Bunlo Branch, Arsenio de Jesus, ang
tumawag at nangumbinsi sa akin na sumali sa kooperatiba."

         Inamin ni Minerva na malaki ang utang na loob niya kay “Sir
Arcy”. "Siya ang aking naging gabay, nasaksihan niya ang mga
kabiguan at tagumpay sa aking negosyo," sabi niya. "Bumagsak
ang aming negosyo noong 2015 nang makakuha kami ng
maraming talbog na tseke na hindi na namin nabawi. Salamat sa
kanyang paggabay at pagtitiwala sa aking kakayahan, nakapag-
avail ako ng mga pautang ng Coop. Nabayaran namin ang lahat
ng aming mga obligasyon at nagawa naming simulan muli ang
aming negosyo."

         Sa tuwing kailangan niya ng pautang para sa karagdagang
kapital para makabili ng mga materyales at kagamitan o para sa
pagpapalaki ng operasyon ng pabrika, palaging nandiyan ang
SMTCDC para sa kanya. Kahit na nagretiro si Arcy at may bago ng
nangangasiwa sa sangay na kanyang kinaaaniban, si Minerva ay
lubos na nagpapasalamat sa magandang serbisyong ibinibigay
ng mga empelyado ng Coop.

        “Noong nagsimula ang pandemya at maraming negosyo ang
nagsara, nakaligtas kami at lalo pa ngang umunlad dahil sa
maramihang order na nakuha namin mula sa mga ospital. Iyon
ang bumuhay sa amin bukod pa sa maaasahang financing na
pinagkakaloob ng SMTCDC”.

       Sa pagtatapos, sinabi ni Minerva, "Sa buhay, marami akong
naging kabiguan sa umpisa, ngunit marami akong aral na
natutunan at palaging may pangalawang pagkakataon. Walang
kabiguan kung ilalagay mo ang iyong puso at isipan sa lahat ng
iyong gawain, at patuloy kang magsisikap upang maabot ang
iyong mga pangarap."

        Nagbigay-daan ang kanilang negosyo upang mapag-aral ang kanilang tatlong
anak sa kolehiyo, isang pangarap na hindi nila naabot noon. Ngayon ang tatlo ay
pawang mga lisensyadong propesyonal na. Si Eidee Marie, na bagong kasal, ay isang
rehistradong nars. Si Arljohn Paul ay isang inhinyero, at si John Chester ay isang guro.

      Dahil mas komportable na ang buhay, nagbigay-daan ito sa mag-asawa na
malayang gampanan ang gawaing panrelihiyon. Sila ay Born Again Christians, ang
kanyang asawa ay isang pastor at matapat na nagsisilbi sa kanyang ministeryo
hanggang sa kanyang biglaang pagkamatay noong 2017 dahil sa aneurysm. Kabilang
sa maraming magagandang alaala ni Marlene ay ang paglalakbay kasama ang
kabiyak na si Aladdin sa China at Hong Kong sakay ng mga bangka upang mamahagi
ng mga bibliya at ipalaganap ang mga salita ng Diyos.

       Wari ba ay nakita ni Marlene ang hinaharap, dama niya na ang 2020 ay hindi
magiging magandang taon para sa kanyang negosyo sa tiangge dahil sa mga
lockdowns. Dahan-dahan niyang binawasan ang kanyang mga stock at naiwan na
lamang sa kanya ang maliit na imbentaryo, na sinimulan naman niyang ibenta online.

          Sa pagkamatay ng kanyang asawa, naging mas maingat si Marlene sa kanilang
mga gastusin. Bago pa man magsimula ang lockdown gawa ng pandemic, tiniyak
niyang mabayaran ang lahat ng kanyang utang at hindi muna mangutang ulit at
magsimula ng isang bagong negosyo. Nais niyang mapanatili ang kanyang GP record
sa kooperatiba. Pinahahalagahan niya ito upang kung siya ay muling mangailangan ay
mabilis itong ma-proseso.

       Sa kanyang bakanteng oras, nag-gagantsilyo si Marlene at ang kanyang mga
nagawa ay mabilis niyang naibebenta. 

     Ang hilig at pagmamahal niya sa pagbe-bake ang nag-udyok sa kanya na
makipagsapalaran sa isang bagong negosyo.Binuksan niya ang isang tindahan ng
baking supplies, ang DC Baking Supply Co., na matatagpuan sa 2nd floor ng Lotus
Queen Bldg., sa Sta. Rita, Guiguinto, Bulacan.

           “Naging malapit ako sa BM ng Bunlo, si Ma'am Tess Hidalgo, na nagpapayo sa akin
sa maraming bagay mapa-negosyo man o personal” kuwento niya. “Si Ma'am Tess ang
aking naging sandigan nang mamatay ang aking asawa, ginabayan niya ako sa aking
mga pananalapi. Dahil sa parehas kaming mahilig kumain ay naisipan namin na
magsosyo at magbukas ng isang restaurant noong siya ay nagretiro, ngunit dahil nga
sa pandemya ay hindi natuloy ang aming plano"

         Pagpapatuloy niya, "Dahil sa hilig ko sa pagluluto ay nagkaroon ako ng ideya at
nag-udyok na magbukas ng isang tindahan para sa mga kagamitan sa pagbe-bake.
Naisip ko na maraming mga taong tulad ko na nag-o-online selling ng mga produktong
gawa nila sa bahay. Tama ang desisyon ko dahil maganda ang benta ng tindahan ko.
Marunong na din ako mag-bake ng Brazo de Mercedes" dagdag ni Marlene na may ngiti
sa kaniyang mga labi.

          Payo ni Marlene. “Sikapin ninyong mag-aral at matuto, wag ninyong palalagpasin
ang mga pagkakataong darating sa inyo. Pahalagahan ninyo ang mga bagay na
nakasanayan natin madalas ito ang mabuti, subalit wag matakot sa pagbabago kung
ito ang hinihingi ng pagkakataon. Ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya sa lahat ng
iyong ginagawa at makakamit ninyo ang tagumpay”

        Habang siya ay isang sidewalk vendor, nakilala niya ang kanyang
magiging asawa na si Nestor Y. Sanchez. Ipinanganak at lumaki sa Calumpit,
Bulacan, si Nestor ay nagtitinda ng mga halaman at kaldero sa harap mismo
kung saan nakapwesto si Lucena. Bagama't mayroon na ding pagtingin, ang
ina ni Nestor ang unang nanligaw kay Lucena upang maging nobya ito ng
kanyang anak. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, nagtrabaho ang
asawa niyang si Nestor bilang driver sa Middle East para kumita ng mas
malaki. Samantala, ipinagpatuloy ni Lucena ang pagbebenta ng RTW at sari-
saring gamit sa bahay sa palengke. Sa pagsilang ng kanilang nag-iisang
anak na lalaki na si Noel, nagpasya ang kanyang asawa na huminto sa
pagtatrabaho bilang isang overseas worker at sa halip ay tulungan na
lamang siya na pamahalaan ang kanilang tindahan. Noon ay kaya na nilang
umupa ng isang pwesto sa palengke, bukod sa tindahan dito na rin sila
nanirahan at nagsilbi na din itong warehouse. Mahigit 40 taon na siyang
nagtitinda at kinikilala ni Lucena na ang SMTCDC ang pangunahing
pinagmumulan ng kanilang puhunan.

          "Medyo natakot ako sa paglapit sa mga bangko para mag-apply ng
utang pero narinig ko ang St. Martin ay madaling lapitan ng mga vendor na
katulad namin kaya nang buksan ng kooperatiba ang membership sa mga
naninirahan sa mga kalapit bayan ng Bocaue, nag-apply ako," hayag ni
Lucena.

         Nagpapasalamat siya sa noo’y Taal Branch Manager na si Nerissa
“Nerie” Sagana na sumuporta sa kanya. Sa kasalukuyan, si Nerie ay nasa
pangunahing tanggapan na sa Poblacion, subalit ang magandang relasyon
ni Lucena at Taal Branch ay nagpapatuloy hanggang ngayon. "Masaya ako
sa pag-aasikaso ni BM Roman Reyes. Wala kaming nagiging problema"
humahagikgik na dagdag ni Lucena. Bukod sa tindahan, may van na sila na
pinapatakbo bilang UV Express ng asawang si Nestor. Bagama't mas pinili ng
mag-asawa na manatiling naninirahan sa tindahan, nakapagpatayo sila ng
sariling bahay na plano nilang paupahan. Nakapagtayo rin sila ng dalawang
apartment building.

        Natapos na ng anak na si Noel ang kanyang degree sa kolehiyo at nagtatrabaho na
ito sa isang bangko kasama ang kanyang asawa. Tuwing weekdays, ang tatlong anak ni
Noel na sina Hinrich Noel, Hera Leigh at Hillary Lei ay naiiwan sa kanilang mga lolo’t lola,
kung saan ang tindahan ang kanilang “tinda-tindahan.” Nagpalaki pa ng isang bata si
Lucena at Nestor, si Nerissa Cruz. Pinag-aral nila ito sa kolehiyo at kasama nilang
namumuhay bilang masayang pamilya.

          Para kay Lucena, sulit at maganda ang naging balik ng kanyang paghahanapbuhay.

E N E R O - D I S Y E M B R E  2 0 2 1

2020 MGA NATATANGING2020 MGA NATATANGING
KASAPIKASAPI
2020 MGA NATATANGING
KASAPI



Memorial Service
Benefit

Credit Life Insurance

Total & Permanent
Disability
Benefit/Waiver of
Premium due to
Disability

Yearly Renewable
Term Insurance

Accidental Death
Benefit

The memorial benefits
increase by 5% of the
contract price starting on
the 6th policy year up to a
maximum of 150% of the
contract price.

Provides coverage on the
unpaid balance of the
GCP

Remaining balance of
policy will be fully paid
once the policy holder
becomes totally &
permanently disabled,
and such disability
continues uninterrupted
for the period of 180 days

The insurance benefit
shall be equal to 100% of
the GCP

Any accidental bodily
injury which results to loss
of life of the policy holder,
insurance indemnifies
equal to 100% of the GCP

NI: MARIA VERONICA M. SAN PEDRO

        Noong ika-14 ng Disyembre 2021, nakipagkasundo ang St. Martin
Coop sa Cosmopolitan CLIMBS Life Plan, Inc. hinggil sa pag-aalok ng
Angelica Life Plan. Ang produktong ito na hitik sa benepisyo ay mabibili sa
abot-kayang halaga lamang. Ang plan value ay mula P30,000.00
hanggang P500,000.00 na maaaring bayaran ng cash o hulugan sa loob
ng limang taon. 

A fixed value life plan with increasing
memorial benefit.
The memorial benefit increases by 5% of the
contract price starting on the sixth policy year
up to a maximum of 150% of the contract price.
Additional benefit equivalent to the Gross
Contract Price (GCP) if the plan holder dies
within the following conditions:

The plan is considered fully paid in case the
plan holder’s death or total and permanent
disability during the paying period.
The plan service is convertible to cremation
equivalent to the Gross Contract Prize of the
plan. 
The Plan covers COVID-19 cases without
contestability
Yearly Renewable Term Insurance 100% of
Gross Contract Price
Accidental Death Insurance 100% of Gross
Contract Prize
Transferable and assignable
Payable in five (5) year installment
Spot Cash less 10% of the contract prize 

FEATURES:

             i. insurable age up to 65
             ii. within the 10-year period

Insurable age is at 18-65 years old
Plan with insurance can still be availed by ages
66-69 years old with additional premium rates.
Minimum Plan starts at P30,000 to P500,000.00
One (1) year contestability for those with pre-
existing illness such as heart condition,
hypertension, cancer, diabetes, lungs, kidneys
or intestinal disorder and tuberculosis.
A Grace Period of sixty (60) days from due date
to pay for any premium due.
Two (2) years Reinstatement Period from the
end of the Grace Period.
Policy is transferable to the third person, as long
as the remaining premiums due plus taxes and
other charges shall be fully paid by the policy
holder and the insurance coverage section will
be terminated. 

ELIGIBILITY:

Bagong Life
Insurance,
Hatid ng Coop
Assurance

    Para sa iba pang katanungan, magsadya lamang sa
inyong home branch o tumawag sa Coop Assurance
Operations Department sa cellphone no. 09328481125. 

Plan Benefits Coverage

St. Martin Coop Members, Hinasa
ang Diskarte sa Pagnenegosyo

Ma-praktis ang pagiging ma-
diskarte sa panahon ng pandemya
upang unti-unting bumangon at
tuluyang makabawi.
Maunawaan at matanggap ang mga
sitwasyong kinakaharap ngayong
pandemya, at magawang umangkop
sa “new normal”.
Makakuha ng mga kakayahan at
kinakailangang kumpiyansa sa
pagpasok sa negosyo, at
Magkaroon ng kumpiyansa at
maging matatag sa mga oras ng
pagsubok at magpatuloy na maging
positibo para sa ikagaganda ng
buhay.

     Noong Hunyo 15-16, 2021, nagkaloob
ng libreng webinar ang St. Martin Coop
para sa mga kasapi nito. Layunin  nito
ang mga sumusunod:

NI: ANGELO H. LIBIRAN

NI: JEAN ERIZ R. GALANG

Mas Pinagandang
Home Loan,
Aprubado Ng
BOD

(c) may matatag na pinagkakakitaan, at (d) P20,000.00 na
Share Capital deposit kung bago pa lang na miyembro at wala
pang naging previous loan availment.

        Bagamat pinalawak ang halaga at termino nito, binigyang-
linaw naman ang iba pang documentary requirements na
dapat isumite upang maproseso ang application. Bukod sa
dating requirements na photocopy of updated tax declaration,
tax clearance, tax receipts, certified true copy of land title at lot
plan/ vicinity map ay mangangailangan din ng applicant’s
proof of income gaya ng mga sumusunod: (a) Certificate of
Employment, latest 3 months payslip at BIR Form 2316 para sa
employed, (b) Certificate of Business Registration and Permit,
Audited Financial Statements at bank statement para naman sa
self-employed at iba pang dokumento kung may karagdagang
pinagkakakitaan.

    Para sa iba pang katanungan o paglilinaw, tumawag o
magsadya lamang sa inyong St. Martin Coop Branch.

         Simula noong ika-19 ng Mayo, 2021 ay ipinatutupad
na ang amyenda sa polisiya ng Home Loan na may
layuning makatulong sa mga miyembrong naghahangad
na magkaroon ng sariling tahanan o lot investment sa
kabila ng pandemyang kinakaharap ngayon. Para sa
kaalaman ng lahat, ang Home Loan ay isang produktong
pautang ng Kooperatiba para sa mga sumusunod:
pagpapagawa ng bahay, pagbili ng residential lot, house
renovation/expansion, o loan refinancing (buy-out).

          Ang loan ceiling ay P6.0 milyon mula sa dating P5.0
milyon habang ang loan term ay hanggang 15 taon o 180
months, higit na mas mahaba kumpara sa dating 10-year
loan term. Anupa’t ang interes ay 8% na lamang para sa
unang 3 taon ng loan term. Narito ang mga kwalipikasyon:
(a) may kapasidad na bumili at magmay-ari ng ari-arian,
(b) 21 hanggang 65 taong gulang (hindi lalagpas sa 65
mula sa petsa ng pag-aapply ng loan subalit hindi hihigit
sa 70 taong gulang pagdating ng loan maturity), 

Narito ang iba pang detalye ng Angelica Life Plan:
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Lamang ang may
ADVANTAGE
NI: JEANETTE M. DE LEON

   Magandang balita mga Kamay-ari! Sa halagang
P250.00 lamang, mayroon ng ADVANTAGE Fire Insurance
ang iyong tahanan.  Sakaling masira ang bahay na
naka-insured, makatatanggap ang may-ari ng
hanggang P50,000.00. 

     Mayroon din itong Comprehensive Personal Liability
na kahit ang bisita sa salo-salo o pagdiriwang sa
tahanan ay makakakuha ng maximum reimbursement
na P2,000.00 para sa aksidente.

     Kung  pumanaw naman ang insurance policy-holder
ng dahil sa aksidente, makakakuha ng P25,000.00 ang
kanyang benepisyaryo. Bukod pa dito, may P2,500.00 na
tulong-pinansyal para sa mga naulila ng naka-insured
na nasawi sa ano pa mang kadahilanan. 

     Sa panahon ngayon, importanteng maging maingat
ngunit dapat din nating paghandaan ang mga hindi
inaasahang pangyayari katulad ng sunog at aksidente.

         Ang pagsasanay na ito ay
nilahukan ng may 50 na
kasapi.Ito ay pinangunahan ni G.
Francisco T. Dela Cruz Jr., ang
binansagang “The Rockstar
Trainer & Resource Speaker of
the Philippines”.Ibinahagi ni G.
Francisco ang kaniyang mga
personal na karanasan at
natutunan sa “retail industry”.   

Nagkaroon ng photo-op
ang mga dumalo sa

ginawang webinar

Tumatak at nagbigay inspi-
rasyon sa mga dumalo ang
kanyang tinuran na “If you win,
you will be happy; If you lose, you
will be wise”. Bukod sa mga
kaalamang ibinahagi, nagpa-
raffle din ng T-shirts si G.
Francisco na lalong ikinagalak ng
mga miyembrong dumalo. 



Halina’t Sumali sa My
Share, My Coop Promo!
           Noong ika-1 ng Agosto 2021, inilunsad ng St. Martin Coop
ang “My Share, My Coop Promo”.  Layunin ng promong ito na
pataasin ang Share Capital level ng Kooperatiba na siyang
pinagkukunan nito ng murang pondo para isulong ang mga
programa at paglilingkod nito sa mga miyembro. Bilang
kapalit ng boluntaryong pagdaragdag ng Share Capital ng
mga nais sumali, sila ay magkakaroon ng pagkakataong
manalo ng mga papremyo sa pamamagitan ng electronic
raffle.

            Sino ba ang maaring lumahok at paano ba makasasali
sa “My Share, My Coop Promo”? Paano rin mananalo ang
mga miyembro? 

          Lahat ng Regular Member ng St. Martin Coop ay maa-
ring  sumali sa promong ito sa pamamagitan lamang ng
pagdedeposit sa kanilang Share Capital. Sa bawat P500.00
na madadagdag sa kanilang Share Capital, magkakaroon
sila ng isang e-raffle entry. Ang promong ito ay  epektibo
simula ng ika-1 ng Agosto 2021  hanggang ika-30 ng Marso
2022. Magkakaroon tayo ng tatlong pasada ng Minor Raffle at
isang Grand Raffle Draw na gaganapin sa 2022 General
Assembly ng St. Martin Coop. 
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NI: ALLAN EUGINE BAIZA

         Grand Raffle Draw
One (1) winner of P10,000.00
Two (2) winners of P5,000.00
Three (3) winners of P3,000.00
Five (5) winners of P1,000.00

Phygital Marketing
Techniques,
Itinuro sa mga
Miyembro
        Dahil naging matagumpay ang idinaos na webinar tungkol saDiskarte at
Abilidad sa Pagnenegosyo, ang “Rockstar Trainer & Resource Speaker of the
Philippines” na si G. Francisco Dela Cruz ay nagbalik at muling nagbahagi ng
kaniyang mga kaalaman para sa mga kamay-ari ng St. Martin Coop. Sa
pagkakataong ito ay seminar naman tungkol sa Pagbuo ng mga Produkto at
Pag-aaral ng mga Teknik ng Pagbebenta sa Pisikal na Tindahan at Online
Selling ang ipinagkaloob para sa mga miyembro ng Coop.

         Layunin ng seminar na ito ang mga sumusunod:

NI: FRANCIS JOHN C. ESPINOSA

Si G. Francisco habang nagbabahagi ng kasanayan
sa mga dumalong kamay-ari

Kasanayan sa Paghahayupan, 
Laan sa taga-San Miguel,
Guimba at Cabanatuan
       Ang St. Martin Coop, sa pakikipagtulungan sa
Vienovo, isang fast-growing Feeds Manufacturer
company  sa bansa, ay nagkaloob ng seminar on
Basic Poultry Broiler and Swine Managementpara
sa mga miyembro ng Guimba, Cabanatuan at San
Miguel Branches. Ito ay ginanap noong ika-19 ng
Nobyembre 2021 sa Municipal Gym ng Guimba,
Nueva Ecija. Face-to-face na dumalo ang mga
taga-Guimba samantalang and mga taga-
Cabanatuan at San Miguel naman ay dumalo sa
pamamagitan ng video conferencing gamit ang
application na “Zoom”. Sa kabuuan, may 39 na
kasapi ang lumahok sa seminar na ito.

         Pinangunahan ni Jefrey Gatchalian, Area Sales
Manager for Central Luzon, ang Basic Swine
Management na kung saan, tinalakay niya ang 

NI: JOBELLE D. LITIMCO

Matamang nakikinig ang mga dumalo kay
G. Jeffrey Gatchalian sa ibinigay nitong pagsasanay

tungkol sa Basic Swine Management.

PAGHARAP SA STRESS SA
PANAHON NG PANDEMYA
         Sa panahon ngayon ng pandemya, ang mapanatiling malakas at maayos ang ating
katawan at pag iisip ay sadyang mahalaga. Sa kabila ng matinding hamon na dulot ng
“New Normal”, ang SMTCDC ay naglalayong makapagbigay ng kamalayan sa mga
empleyado na maging malusog hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi maging sa
kalusugang pang-kaisipan. Kaya naman sa pakikiisa ng Maxicare, naisagawa ang Virtual
Wellness Lecture na pinamagatang: “How to Manage Stress and Anxiety During Crisis” na
naganap noong ika-19 ng Hunyo, 2021. <taong kasalukuyan>. Isang malaking oportunidad
para sa lahat na mabigyan ng dagdag na kaalaman ng ating Resource Speaker na si Dr.
Gina R. Lamzon, PhD, LPT, RGC, RPm.

NI: SHIERLY L. DELOS SANTOS
1. Patuloy na makipag-ugnayan sa mga
indibidwal na nakakapagbigay ng suporta gaya
ng mga kaibigan, at kapamilya.

2. Alagaang mabuti ang iyong katawan: pumili
ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo
kung posible.

3. Maghanap ng mapaglilibangan maliban sa
Social Media.

MINOR RAFFLE DRAW

PERIOD RAFFLE DRAW

1st Wave: 
August 1, 2021 – September 15, 2021 September 30, 2021

2nd Wave: 
September 16, 2021 – December
15, 2021

3rd Wave: 
December 16, 2021 – February 23, 2022

GRAND RAFFLE DRAW

PERIOD RAFFLE DRAW

All entries:
August 1, 2021 to March 30, 2022 2022 General Assembly

December 20, 2021

February 28, 2022

Narito ang mga petsa para sa bawat raffle draw:

          Narito naman ang mga papremyo:                                       

    Makasasali sa minor raffle ang bawat miyembro na magdedeposit sa
kanilang Share Capital na pasok sa bawat period ng minor raffle draw.
Gaganapin ang bawat minor raffle draw sa pamamagitang ng Facebook Live.
Ang lahat ng naipong entries mula August 1, 2021 – March 30, 2022 ay
magkakaroon muli ng tyansang manalo sa grand raffle draw ng mas malalaki
pang papremyo. Sa bawat raffle draw, maari kayong manalo ng paulit-ulit at
walang limit. Kaya mas maraming entries na maipapasok ng bawat miyembro
ay mas mataas din ang pagkakataong manalo ng mga papremyo. Kaya, ano
pang hinihintay ninyo mga kamay-ari? Sali na! 

Makakuha ng mga ideya sa kung paano praktikal na bumuo ng
mga produkto at serbisyo na naangkop sa panahon ngayon at
mas mabibili sa merkado sa kasalukuyan.
Makasunod sa bagong paraan ng pag-anunsyo ng produktosa
pamamagitan ng "PhyGital" Marketing (pinagsamang Pisikal at
Digital) at pahalagahan kung paanong ang simpleng pag-
aanunsyo ang magtataguyod ng isang negosyo.
Maunawaan ang pakinabang at makuha ang kasanayan ng
"Value-and-Relevance Selling" upang mapanatili o madagdagan
pa ang benta.
Maging mas matalinong entrepreneur na may mas produktibong
negosyo.

       Ginanap ang seminar sa Activity Center ng Bunlo Branch noong ika-29,
ng Hunyo 2021. Dahil nilimitahan lang ang bilang ng mga “face-to-face
attendees” upang makasunod sa “minimum health and safety protocols”,
ang iba pang mga kamay-ari sa malalayong sangay ay dumalo sa
pamamagitan ng videoconfering app na Zoom.

         Tuluyang binago ng COVID-19 outbreak ang
buhay ng lahat. Bilang essential workers, maari
makaranas ng matinding stress, at pagkapagod sa
pagganap ng kanilang mga tungkulin. Ngunit hindi
dapat ito maging hadlang sa kanilang pagpasok
araw-araw. Nagbigay si Dr. Lamzon ng mga diskarte
upang pangasiwaan ang stress. Ito ay ang mga
sumusunod:

       Ang bawat isa ay maaaring makaranas ng depre-
syon at pagkabalisa lalo sa panahon ng krisis at ito ay
normal lamang. Hindi ito maiiwasan, ngunit maaari
tayong matutong pangasiwaan ito upang masiyahan sa
buhay at mabawasan ang pagkakasakit sa katawan o sa
kaisipan. Maaring mapalala ng kalungkutan ang ating
pisikal at mental na kalagayan, pero likas na sa ating
mga Pilipino ang katatagan kaya mahalagang subukang
kayanin pa rin ang araw-araw na pagsubok habang
nilalabanan natin ang COVID-19 crisis.

4. Panatilihin ang healthy lifestyle.

5. Manatiling positibo. Magpokus sa mga bagay na
pinasasalamatan mo at mga bagay na maayos sa
iyong buhay. Kumuha ng lakas at inspirasyon mula
sa mga positibong kuwento ng mga taong
nakakahanap ng mga paraan upang maharap ito
at manatiling malakas.
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         Minor Raffle Draw                                                     
One (1) winner of P3,000.00                                   
One (1) winner of P2,000.00                                     
One (1) winner of P1,000.00                                     
Five (5) winners of P500.00                                       

genetics, housing and nutrition bilang pundasyon
ng matagumpay na pag-aalaga ng baboy. Ang
Basic Poultry Broiler Management naman ay
inilahad ni G. Jo Bryan B. Achumbre, Technical Sales
Representative ng Vienovo. Ilan sa kanyang
tinalakay ay ang mga sumusunod: pre-loading
preparation, chick placement, brooding, growing,
ventilation, harvest, cleaning, disinfection, at
expenses & profit.

 Naging kapaki-pakinabang ang mga
karagdagang kaalaman na ito para sa mga kasapi
na nasa linya ng pag-aalaga ng baboy at
manok.Umaasa ang Koooperatiba na higit pa
nilang mapagbubuti ang kanilang produksyon sa
tulong na rin ng seminar na ito.

https://www.workabroad.ph/blog/item/268/stay-positive-while-working-abroad


KAMI PO AY
NAKIKIRAMAY
NI: MARY ANN F. AGUSTIN
          Isang taos-pusong pakikiramay ang ipinaaabot ng St. Martin Coop sa mga naulila ng
mga sumusunod na namayapang kamay-ari ng kooperatiba noong buwan ng Enero –
Disyembre 2021.

DE VERA, GLENN M.
DELA ROSA, ROSANNA D.
RAMOS, LEOPOLDO M.
GALANG, ALFREDO P.
LORENZO, ANDREA C.
LORENZO, JORGE S. SR.
MARTIN, TESSIE S.
CONSTANTINO, ARNALDO P.
SANTOS, ROSA M.
AGLIPAY, RICARTE F.
TY, MARIETA M.
ESPIRITU, MARILYN N.

APRIL

JANUARY
CASTILLO, JOESITA P.
JAENA, CONCEPCION A.
BENEDICTO, ERLINDA N.
GERONIMO, LAURA R.
SANTOS, MERLIE P.
DEL ROSARIO, INOCENCIA M.
VALERIANO, VICTORIA R.
FRANCISCO, ANGELICA D.
MARIANO, GORGONIO JR.N.
DELA CRUZ, LUCILA C.
BUQUE, ROSA B.
VERGARA, CEFERINA P.
RAMOS, ANTONIO JR.
ROXAS, ESTER L.
BAUTISTA, JULITA S.
PACIBE, JOSEPHINE G.

FEBRUARY
MONTES, NARISSA E.
DELA CRUZ, ELIZA R.
PEREZ, ARTEMIO R.
GALANG, EDERLISA E.
PRINCIPE, NATALIA S.
DE VERA, ALEJANDRA M.
SANTIAGO, CONSORCIA L.
JOSE, REYNALDA G.

MARCH
SANTOS, APOLONIA G.
CORPUZ, ALEJANDRO P.
REYES, RICARDO G.
INOPEQUIZ, ELSA D.
CERVANTES, MARIA CONCEPCION G.
MARQUEZ, ARNALDO R.
BERNARDO, ADELA V.
GONZALES, CECILIA DC.

MAY
MARTIN, ONOFRE R.
AGUELO, SALVACION B.
PUNO, BENIGNO O. JR.
FRANCISCO, YOLANDA B.
AGAPITO, DIOSDADO W.
LUALHATI, VICENTE M.
MANALILI, ARMANDO P.
DE OCAMPO, ESTRELLA M.
ORDOÑEZ, EMERITA C.
ESPIRITU, FE ESPERANZA P.
IBARBIA, FELICIDAD SP.
DELA CRUZ, VICTORIA L.
MENDOZA, FRANCISCA R.
ORTEGA, ROSITA P.
CRISTOBAL, ESBERTO C.
MAGNO, CARMELO D.
MAGNO, CARIDAD G.
CONCEPCION, VICTORINO D.
LACUNA, BENEDICTO G.
FELICIANO, JASMIN D.
LAZARO, CARLITO A.
DELA CRUZ, LETICIA G.

JUNE
JOSEF, DOMINADOR R.
RODRIGUEZ, FELISA D.
BONDOC, ELIZABETH P.
MANIQUIZ, MARIA S.
ABONG, ALBINO D.
CASTRO, CELSO C.
BAUTISTA, NANCY
SIMBOL, LERMA M.
JOAQUIN, ARACELI G.
RUBIO, TEODORA P.
SANTIAGO, EDUARDO A.
REYES, CRISOSTOMO E.
GATCHALIAN, ANGELITA D.
OLARTE, DANILO C.

JULY
BASILA, MA. CRISTINA F.
MEMPIN, NORMA A.
CONCEPCION, RONALDO C.
ZAFRA, ESTELA A.
JOSEF, LETICIA R.
JUAN, ROLANDO C.
GREGORIO, FELICIANO C.
SAN PEDRO, FLORANTE P.
PARAFINA, ROBERTO E.
HIPOLITO, MARIO P.
ROXAS, STELLA MARIE G.
ENRIQUEZ, DELFIN L.
SANTOS, CANDIDA S.

AUGUST
SANTOS, MELQUIADES V.
DELA CRUZ, RODEL B.
POWEC, AMANTE G.
CRUZ, MEDITA SP.
MAMUYAC, ROSALINA A.
JAVIER, EMELITA S.
RAMIREZ, ROLDAN G.
BHATTI, FATIMA AURORA Y.
RAMOS, JULIETA I.
RAMIREZ, VICTORIA V.
SENIS, ALLAN R.
SENIS, IMELDA J.
CONCEPCION, CONSUELO M.
SALAZAR, FELICIDAD E.
CELESTINO, ALFONSO D.
BANGCONG, MARLYN M.
TECSON, ERLINDA D.
MAMARIL, ANDRES A.

SEPTEMBER
MENDOZA, LYDIA P.
LABADAN, ELENA T.
DE CASTRO, ARMANDO D.
DELA PIERRE, GERONIMO S.
MENDOZA, OLYMPIA C.
GUTIERREZ, ELOISA I.
EUGENIO, AMELITA M.
MALANG, JIMMY O.
MICIANO, ELENA S.
GABRIEL, ROBERTO A.
MARASIGAN, JANET L.
CORDERO, FABIO B.
QUIMQUE, JOSEPHINE M.
DE GUZMAN, ROMEO B.
CANDIDO, THELMA B.
SANCHEZ, JULITA D.
GABRIEL, FERNANDO S.
NICOLAS, ADRIANO JR. A.
BOTE, NIDA V.
BRUTAS, DOMINGO V.
MANUZON, AMANDA F.
ASANA, ALEJANDRO G.
MICUA, RUFINA D.
POLINTAN, MA. ZENAIDA C.
SAN PEDRO, JERICK C.
DELA CRUZ, LUISITO V.
CRUZ, DEMETRIO H.
SIONGCO, DANILO R.
CRUZ, ROLANDO G.

OCTOBER
VILLAMIEL, DANILO V.
ROXAS, ELIEZER C.
PETINES, ALICIA S.

NOVEMBER
DE LEON, JENIFER M.
PARES, VICENTE JR. J.
GABRIEL, ROLANDO B.
NAIGAN, RAMON I.
STA. MARIA, VIRGINIA S.
DIZON, MARIO E.
CORPUZ, FERMINA C.
VIESCA, VICENTE J.
BRUTAS, ADRIAN R.
GASPAR, RESURRECCION U.

DECEMBER
BALLONADO, HERMINIA P.
LORENZO, JORGE D.C JR.
QUETA, ISABILITA N.
VELASCO, NENITA R.
AGCAOILI, MA. ELOISA L.
CRUZ, CARLOS R.
BAÑARES, MARISSA B.
DELA CRUZ, ROBERTO F.
SAN PEDRO, VIRGILIO J.
PINEDA, JOSEFINA C.
ATANACIO, EVELYN B.
VIUDEZ, MYRNA T.
JACINTO, ALEJANDRO C.
TABON, ERNESTO M.

        Ang Mortuary Fund o damayan ay
malaking tulong sa mga naulila kaya
naman maglaan tayo ng halaga para rito.
Ipinapaalala na ang P500.00 na minimum
balance sa savings deposit ay di maaaring
bawasan pa ayon sa sinusunod na
alituntunin kung kaya’t magdeposito pa ng
P1,000.00 bawat taon upang awtomatikong
dito na lang mag-awas kung ang balanse
ng inyong Mortuary ay umabot na sa
P100.00. Nag-aawas ng 4 hanggang 5 na
beses, o P800.00-P1,000.00 bawat taon
depende sa dami ng namamatay na
kasapi.

      Tungkulin ng bawat miyembro ng
Mortuary na alamin kung may sapat pang
balance ito. Huwag umasa sa sulat
lamang na galing sa St. Martin Coop dahil
may sipi kada buwan sa sangay na inyong
kinabibilangan kung sinu-sino na ang
dapat magdagdag. Siguraduhing tama at
updated ang inyong address sa system
upang masiguro na kayo ay makatanggap
ng sulat. Bukod sa pagsulat ay maaari
ding maiparating ang paalala sa
pamamagitan ng pagtext o pagtawag sa
telepono kung kaya’t isumite sa opisina
ang inyong bagong numero kung sakaling
kayo ay nagpalit.

         Para ang maiiwan mo ay ‘di mag-
worry, huwag pabayaan ang Mortuary.

DIAZ, AMADO Y.
GILBAS, TRINIDAD D.
PARULAN, CHARITO E.
MENDOZA, CARMEN A.
LEONARDO, RAMON C.
PASA, HERMOJENES F.
SY, SANTOS C.
PAMA, ARLETA C.
MACAPAGAL, DANILO M.
DE JESUS, VIOLETA S.
RODRIGUEZ, ISABELO C.
ARCILLA, MARILOU D.
SUGUITAN, REQUELITO B.
ABOY, MARLENE S.
MANIEGO, JOEL L.
CARPIO, ELVIRA L.
CARREON, PURIFICACION A.
AGMATA, LARRY C.
SANTOS, CORAZON F.
CARTA, ROMMEL G.
GUEVARRA, JEAN V.
NAVARRO, ANGELITO BEETHOVEN M.
MAURICIO, MA. LORETO D.
MAURICIO, RAYMUNDO R.
VOLUNTAD, LEONILA S.

CRISOSTOMO, TEODORA U.
ANDRES, MA. CORAZON J.
CRISANTO, VALENTIN C.
MENDOZA, MARIA G.
DE GUZMAN, CHRISTOPHER ALLAN R.
VALENCIA, ENRIQUETA L.
JOSON, GINA L.
NATIVIDAD, BEATRIZ S.
CELESTINO, ESMERALDA S.
ZAFRA, HERMINGILDO S.
TAMAYO, PRIMITIVO G.
DELOS REYES, JOSEPHINE C.
PADIOS, RAMIL C.
PATROCINIO, JOSE T.
GUEVARRA, PEARLIE V.
SAYCO, MILAGROS B.

Nailit na mga ari-arian, ipina-bid
NI: ROWENA DJ. CELESTINO

Casa Buena de Pulilan na matatagpuan sa Cutcot, Pulilan, Bulacan, may sukat na
108 sq.m. at may floor price na P972,000.00 o P9,000/sq.m.
Golden Meadows Subdivision na matatagpuan sa Castrellano, San Leonardo,
Nueva Ecija, may sukat na 151 sq.m. at may floor price na P906,000.00 o
P6,000/sq.m.
Isabel Village na matatagpuan sa Tabang, Plaridel, Bulacan, may sukat na 222
sq.m. at may floor price na P5,500,000.00.
The Meadows Subdivision na matatagpuan sa San Jose, Patag, Sta. Maria,
Bulacan, may sukat na 241 sq.m. at may floor price na P2,530,500.00 o
P10,500/sq.m.

       Tumagal ng labinlimang araw ang anunsyo ng “bidding” na nagsimula noong
ika-18 ng Mayo, 2021 at nagtapos noong ika-1 ng Hunyo, 2021 para sa apat na
“foreclosed properties” ng St. Martin Coop.

           Isinagawa ang anunsyo sa pamamagitan ng pagpaskil ng “tarpaulin” sa bawat
sangay ng ating kooperatiba at sa official St. Martin Coop “FB page”.

           Ang mga naturang “properties” ay ang mga sumusunod:

         Sa kabila ng paanyayang mag-bid, nananatiling available for sale ang natu-
rang mga properties na maaaring mabili ng cash o sa pamamagitan ng ROPA
Financing.

St. Martin Coop at BFAR, 
Nagtulong Para sa Post-

Harvest Processing Seminar 
NI: JOBELLE D. LITIMCO

      Sa pakikipag-ugnayan ng St. Martin Coop sa Bureau of Fisheries
and Aquatic Resources ng Region III, isang libreng pagsasanay ang
naisagawa para sa mga kasapi noong ika-29 ng Oktubre 2021.
Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing seminar-workshop ay ang
sumusunod:

Techno-demo on value-added product preparation
Techno-demo on bangus deboning and value-added product
preparation
Techno-demo on Food safety Product Development
Techno-demo on different fish processing technologies (canning,
smoking, drying, fish fermentation)

   Ginanap ito sa activity center ng Bunlo
Branch. Nilimitahan lamang ang mga
kalahok dito upang makasunod sa
ipinatutupad na health and safety protocols
at masiguro ang kaligtasan ng bawat isa.
Ilan sa mga dumalo ang nagsabing
magagamit nila ang kanilang natutunan sa
seminar na ito sa pagpapabuti ng kanilang
negosyo samantalang ang iba naman ay
nagpahayag na gagamitin nila ang kanilang
bagong kasanayan para sa paghahanda ng
pagkain sa kanilang tahanan.

Aktibong nakilahok ang mga dumalo sa
"hands-on-training" sa bangus "deboning".
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Gallardo, Perez at Manalili,
Wagi sa Kotse-Lupa Raffle

Mga Kawani ng St. Martin Coop, Kasali
sa SPARTA Project ng DAP
NI: EILEEN RUTH G. REYES

           Sa ginanap na online Ceremonial
Signing of MOU sa pamamagitan ng
Zoom Meeting noong ika-17 ng
Disyembre 2021 ay nilagdaan ni CEO
Serafin M. Celestino, Jr. ang kasunduan
sa pagitan ng St. Martin Coop at ng
Development Academy of the
Philippines (DAP) kaugnay ng
proyektong Smarter Philippines Through
Data Analytics, Research, Training and
Adoption (SPARTA). Si Bb. Joanne Liezl Q.
Nuque, Officer in Charge for the
Institutional Marketing Center ang
kinatawan ng DAP sa MOU-Signing na
may temang “Forging Partnerships
Towards a Data Literate Philippines”. 

           Ipinahayag ni CEO Celestino na “It
is said that data is the new oil. And oil,
as we know it, is one of the important
resources that fuels the economy. No
wonder governments around the world
are very keen on protecting data
through their respective versions of
Data Privacy laws. I also believe that
data are just summaries of thousands
of stories –that’s why through Project
SPARTA, we hope that we can reveal a
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       Isang brand-new car Honda City 2021 ang
napanalunan ng isang maswerteng member
na si Mrs. Ma. Cristina Gallardo mula sa
Poblacion Branch. Ito ay sa katatapos lang na
Kotse-Lupa Raffle Promo na idinaos virtually
noong June 30, 2021 na pinanood ng ating
mga kamay-ari sa pamamagitan ng 
 Facebook. Dalawang residential lot na may
sukat na 120 sq.m. each na matatagpuan sa
Duqueza Ville, Marilao ang napanalunan nina
Mr. Jose Rex Perez at Mr. Wilfredo Manalili.

  Dinaluhan ng ating mga kawani ang
nasabing programa ni Marketing Manager
Allan Eugene Baiza kasama ang ilan sa ating 
 Branch Managers na sina Nenita Igancio,
Reynaldo Santos at Sherwin Celestino.
Nagbahagi sila ng ilan sa mga benepisyong
matatanggap kapag naging miyembro ng St.
Martin Coop. Hinikayat din nila ang ating mga
kamay-ari na magdagdag o magkaroon ng
minimum na P5,000.00 sa kanilang mga
Saping Puhunan or Share Capital nang sa
gayon, lahat ng benepisyo ay matanggap nila
tulad ng Hospitalization, Ayuda sa COVID-19,
atbp.

    Nagpasalamat si Chief Operating Officer
Raymond M. Cardnenas sa mga members na
tumangkilik at nakisali. Hinikayat din niya ang

NI: SHERWIN B. CELESTINO

Ipinagkaloob ni CEO Serafin Celestino Jr at COO Raymond
Cardenas and napanalunang kotse kay Ma. Cristina Gallardo

kasama ang kanyang asawa na si Fernando Gallardo.

 mga non-members na tumangkilik ng ating
raffle promo na maging kasapi upang
makatanggap ng mga benepisyong
pangkasapian ng St. Martin Coop. Nagbigay
din ng kanyang mensahe at pasasalamat si
Mr. Serafin M. Celestino Jr., Chief Executive
Officer ng St. Martin Coop. Saad niya, “Ako po’y
natutuwa sapagkat, finally after more than a
year, ang Kotse-Lupa Raffle Draw na ito ay
natuloy din.” Idinagdag pa niya “Ating
pinagsumikapan na ito po ay ituloy na, at sa
awa ng Diyos ay di naman tayo pinabayaan.
Sa tulong na din ng mga members at non-
members na bumili ng raffle tickets ay na-
reach natin ang inaasam na tickets sales.
Enough to cover the cost of the prizes and
other expenses.” Pinasalamatan din ng ating
CEO ang buong kawani at mga halal na
opisyal ng coop na nag-effort na maibenta
ang mga tickets. 

   Naging kaabang-abang ang naturang
programa dahil bukod sa brand-new car at
dalawang lote na pinamigay ay nagkaroon pa
ng karagdagang cash prizes para sa mga
bumili ng ticket. Sampu ang nakatanggap ng
P5,000.00 at tatlo para sa P10,000.00. Tatlo
naman mula sa ating mga netizens na nag-
share lang ng livestream sa Facebook ang
nanalo ng tig-P1,000.000 para sa Share the
Livestream Raffle.

PARating GP, PARating
Wagi Promo
NI: ALMARIO S. GLORIA
        Marso ng taong kasalukuyan nang ilunsad ng St. Martin Coop (of Tours Credit and Development Cooperative)
ang Parating GP, Parating Wagi Promo. Pangunahing layunin ng nasabing promo ang mahikayat ang mga
kamay-ari na may matagal ng pagkakautang na mabayaran ng buo ang kanilang mga loan. Layon din ng
nasabing promo na mapababa pa ng husto ang tinatawag nating PAR o Portfolio-at-Risk.

       Bukas ang nasabing promo sa ating mga kamay-ari na may pagkakautang na halos apat na buwan ng hindi
nababayaran, pagkakautang na inabutan na ng maturity date at maging sa mga utang na humantong sa
demanda o usaping legal.  

      Sa Parating GP, Parating Wagi Promo, bibigyan ng pagkakataon ang isang kamay-ari na mapagaang ang
pagbabayad ng kanyang loan hanggang sa tuluyan niya itong maisaayos o mabayaran ng lubusan. Sa promo,
maaaring mabawasan ang mga nilakarang interest at multa, depende sa kapasidad at kakayahan ng ating mga
kamay-ari. Binigyan din ang ating mga kamay-ari ng sapat na panahon ng pagbabayad o pagsasaayos ng 
 kanilang napabayaang obligasyon. Isinaalang-alang pa rin dito ang kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap ng
bawat isa dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ito ay ipinatupad noong ika-01 ng Marso 2021 hanggang ika-
31 ng Agosto 2021 na kung saan, umabot sa Php 5,199,110.53M ang kabuuang nasingil mula sa 136 kasapi.
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Ang Pagbabalik ng Koop
Kababaihan Club

     Makalipas ang halos isang dekada, ang St. Martin
Koop Kababaihan Club (KKC) ay nagbabalik at higit
pang pinababa ang taunang membership fee nito na
P50.00 mula sa dating P300.00. Ito ay upang sa
munting paraan ay makatulong din ang St. Martin
Coop sa mga nais na sumali sa ekslusibong club na ito
ng mga babaeng kasapi ng Kooperatiba.

 Ang mga benepisyong mata-tanggap bilang KKC
member ay ang mga sumusunod: 

NI: EILEEN RUTH G. REYES

OPISYAL NA PAHAYAGAN NG ST. MARTIN OF TOURS CREDIT AND DEVELOPMENT COOPERATIVE
sandiwa.

Diskwento sa Koop livelihood training fees
Pagkakataong lumahok sa mga lakbay-aral
Tsansang mapagkalooban ng scholarship
grant sa kursong bokasyonal
 KKC membership ID

    Ang Koop Kababaihan Club ay bukas para sa
lahat ng mga babae na may edad 18 pataas,
miyembro man o hindi pa ng St. Martin Coop
basta willing na mag-member din ng Koop.
Kung kasapi na ng St. Martin Coop, pwedeng-
pwede na sumali sa KKC kahit ano pa ang
status bilang member o borrower.

   Ang membership applica-tion form ay
available sa lahat ng sangay ng St. Martin Coop
at maaari rin na online ang membership na
makikita sa ating website stmartincoop.ph at sa
official Facebook Page.
 
    Mga kapwa ko babae ng St. Martin Coop, sali
na sa KKC!
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     Ang Kotse-Lupa Raffle ay isa sa mga aktibidad para sa selebrasyon ng 50th Year
Anniversary ng St. Martin Coop noong 2020. Matatandaan na ang orihinal na draw nito ay April
18, 2020, ngunit nakansela dahil sa COVID-19 pandemic.

 few of those stories to make our data
meaningful and valuable to help
sustain the long-term business success
of St. Martin Coop.” 

          Binigyang-diin din niya na ang St.
Martin Coop ay kaisa ng pamahalaan
sa pagsisikap nitong isulong ang
mabuting pamamahala sa
pamamagitan ng data science at
analytics.

  Ang DAP ay korporasyong
pagmamay-ari ng gobyerno na
itinatag upang mag-aral at gumawa
ng makabagong polisiya at programa
para sa modernong pagpapalakad ng
operasyon ng pampubliko at
pampribadong sector. Sa SPARTA ay
tiyak na madaragdagan ang kaalaman
at kakayahan ng mga kawani ng St.
Martin Coop sa Smart Governance sa
pamamagitan ng Data Science at
Analytics.

           Sa kasalukuyan, 70 empleyado ng
Coop ang nakatala sa Project SPARTA.

Gamit ang videoconferencing app na "Zoom", nagkaroon ng
Photo-Op session ang mga kinatawan ng St. Martin Coop at

DAP sa ginawang MOU signing. 


