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Editorial
Prezado associado,
Chegamos ao final de mais um ano de trabalho e conquistas, marcado pela força e solidez
do Cooperativismo de Crédito. Em 2011 o Sicoob
Crediriodoce investiu na reestruturação de seus
processos, através da contratação do Instituto de
Desenvolvimento Gerencial - INDG, ampliando consideravelmente seu
volume de negócios e aprimorando sua forma de atender aos associados.
Várias ações foram implementadas até o momento, tais como: a
reforma de agências, a criação de parcerias com ASPEA (Associação dos
Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Governador Valadares), SINCOGOR (Sindicato dos Contabilistas de Governador Valadares
e Região) e CDL-GV, a divulgação de nossos canais de atendimento alternativos, tudo isso visando proporcionar as melhores soluções financeiras
e agilizar o dia a dia dos associados. Os números obtidos até setembro
de 2011 demonstram um crescimento de 18,89% nos depósitos totais, e
61,6% em nossas operações de crédito, em relação ao mesmo período de
2010, o que evidencia a credibilidade alcançada junto aos nossos associados.
Estamos em constante evolução e precisamos continuar acompanhando os avanços em todos os sentidos, inclusive no que se refere à
comunicação entre a Cooperativa e seus associados. Dessa forma apresentamos a vocês o novo Conectado, um canal aberto, com conteúdos
relevantes, organizados de forma mais clara e objetiva, o que possibilitará
aos delegados e associados do Sicoob Crediriodoce acompanharem de
perto a Gestão de nossa Cooperativa.
Agradecemos a todos que contribuíram para as realizações alcançadas neste ano: conselheiros, diretoria, colaboradores e, sobretudo, aos
nossos delegados e associados. Desejamos a todos um abençoado Natal e
um 2012 repleto de conquistas.
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Fale Conosco
Envie sua opinião sobre as matérias deste jornal.
Sua carta será publicada* na próxima edição.
As cartas podem ser enviadas para:
Rua Belo Horizonte, 172, Centro
Cep: 35010-050, Gov. Valadares, MG.
e-mail: sicoobcrediriodoce@crediriodoce.com.br
*Em razão do espaço reservado à coluna, o
Conectado se reserva o direito de editar as cartas.

Alberto Ferreira
Presidente do Conselho de Administração.
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Gestão
A sua Cooperativa mais perto de você
Uma das principais reclamações dos seres humanos no
dias de hoje é sem dúvidas a falta de tempo.
Administrar o tempo na época em vivemos requer
buscar alternativas que nos permita ter mais tempo para
as coisas mais importantes de nossa vida. E nada pior, que
enfrentar grandes filas para fazer as nossas transações
financeiras, isso realmente toma muito tempo.
Hoje isso está mudando, o Sicoob Crediriodoce
vem constantemente buscando disponibilizar aos seus
associados, novos canais alternativos de atendimento.
Produtos e Serviços
Pagamento de títulos
Pagamento de tributos, multas e licenciamento de veículos
Débito automático e DDA
Depósitos em conta correte e poupança
Saques em conta corrente e poupança
Empréstimos (Consultas)
Consulta de saldos e extratos
Pagamento de benefícios sociais
Transferência entre agências do Sicoob
Transferência entre bancos (TED e DOC)
Cartões de crédito e débito (Informações)

A maioria das transações financeiras podem ser feitas com
eficiência e segurança nos nossos canais alternativos que o
Sicoob disponibiliza.
Você pode utilizar os caixas eletrônicos todos os dias da
semana de 06h as 22h, a internet, o celular, os correspondentes
cooperativos, entre outros.
Veja no quadro abaixo o que você pode fazer nesses
canais e ganhar um tempo precioso para a sua vida:
SAIA DA FILA, procure um dos nossos atendentes e
informe-se como utilizar estes canais.
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Aquisição de créditos para celulares pré-pagos
Consultas de saldo e extrato de aplicações financeiras

i-Conectado
Canais alternativos tecnológicos
A evolução nos métodos de execução das tarefas
diárias das empresas e pessoas possuem na tecnologia
sua principal aliada, pois com as exigências do mundo
globalizado pelos resultados mais ágeis, precisos e seguros,
as pessoas e as empresas necessitam desta tecnologia como
alicerce para bom desenvolvimento dos negócios pessoais
e empresarias.
Seguindo a tendência desta evolução tecnológica, o
SICOOB disponibiliza para seus associados os meios mais
modernos de mobilidade nos acessos aos seus serviços
através das plataformas tecnológicas. Nossos associados
possuem os seguintes canais de acesso:
Atendimento Via Internet
• Para Você – O Sicoobnet Pessoal é o internet banking
do Sicoob, foi desenvolvido para que o associado possa
utilizar os produtos e serviços da sua cooperativa pela
internet em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do
dia e da noite e com toda comodidade.
• Para a sua Empresa - O Sicoobnet Empresarial é o
oﬃce banking do Sicoob, foi desenvolvido para que o
empresário associado possa movimentar as contas da sua
empresa por meio da internet, de maneira simples e segura.
A adesão somente é possível por meio de computadores
cadastrados e liberados no Sicoobnet Pessoal.
Atendimento Via Redes Sociais
O Sicoob apresenta um aplicativo nas redes sociais que

possibilita a realização de consultas financeiras. O aplicativo
fornece saldo, lançamentos recentes e futuros da conta
corrente associada ao perfil ativo no Facebook. A adesão
somente é possível por meio de computadores cadastrados
e liberados no Sicoobnet Pessoal.
Atendimento Via Celular
O Sicoobnet Celular permite o acesso à sua conta ou a
de sua empresa, para a realização de transações financeiras,
por meio de celular (ou dispositivo móvel) conectado à
internet. Procure um de nossos gerentes para mais detalhes
sobre os aparelhos que disponibilizam este serviço.
Atendimento Via Caixas Eletrônicos
São mais de 1.200 caixas eletrônicos localizados nas
cooperativas e em diversos pontos estratégicos pelo Brasil,
permitindo as operações de extratos, saques, pagamento
de contas, transferência de recursos, contratação de
empréstimos, depósitos e muito mais.
Atendimento Via Correspondentes
A rede de correspondentes do SICOOB está espalhada
por todo o Brasil e é formada por supermercados, farmácias
e lojas realizando as transações de recebimento de títulos
(boletos bancários) e convênios (água, luz, telefone e
outros), com horários diferenciados de atendimento.
Em casa de dúvidas sobre os meios alternativos entre
em contato com a Central de Atendimento pelo 0800 642 0000
de segunda a domingo das 7h00 às 22h00.

Lazer & Saúde
Viver e não ter a vergonha de ser feliz
O ser humano constitui-se de corpo, mente e espírito.
Se descuidarmos de um deles ou concentrarmos nossa atenção
em um só, nossa qualidade de vida ficará comprometida e
seremos impedidos de desfrutar plenamente tudo o que
a vida nos proporciona, portanto é preciso mantê-los em
equilíbrio e saudáveis para se ter uma vida produtiva e feliz.
Algumas pessoas deixam de desfrutar do melhor da vida,
de coisas simples como contar piadas, ouvir uma música,
nunca vão ao cinema e ao teatro, não lêem livros e revistas
e não assistem às séries de TV, não viajam com a família, pois
alegam não terem tempo para tais coisas. Todo o seu tempo
é dedicado ao trabalho.
Então se deixa a família e os amigos em segundo plano
e perdem os melhores anos dos relacionamentos afetivos, da
vida dos filhos, e até mesmo se distanciando de Deus.
Por isso, tempo não se acha, se cria, desde que haja
interesse, flexibilidade e motivação para isso.
Busque se dedicar às pessoas que você ama, amigos,
filhos, viajar, ir a lugares diferentes, aproveitar o melhor da
vida, independente do seu destino, seja ele campo, cidade
ou litoral.
O melhor da vida você mesmo pode fazer!

Perfil
Exemplo dentro e fora da Cooperativa
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Negócios
Você já investiu em sua Cooperativa hoje?
Quem ainda não aproveitou a oportunidade para aumentar seu capital na cooperativa e concorrer a 01 (uma)
moto NXR Bros Mix ES e a 01 (uma) TV de LCD 42 ” por
agência, tem poucos dias para não ficar de fora.
A campanha que teve seu início em 15/08/2011 terá
o sorteio das 17 TVs no dia 20/12/2011 às 09:00 h da manhã e o sorteio da Motocicleta no dia 20/01/2012, portanto,
quem deixar para a última hora pode perder a chance de
concorrer a um ou aos dois prêmio

Investindo na sua cooperativa, você conta
ainda com vários outros benefícios, como:
Sicoobcred Super
a 0,5% a.m.

Linhas de
Crédito
Específicas

Sicoobcred
Fidelidade* a
partir de 0,99%
a.m.

Prazo máximo de 24 meses, condicionado à
solicitação em até um ano após a liberação
do PROCAPCRED/COTAS PARTES.

* Taxa de 0,99% a.m. para operações de até
50% do capital existente, prazo máximo
de 12 meses, não cumulativo com outros
benefícios e disponível para Capital acima
de R$ 2.000,00.
* Taxa de 1,19% a.m. para operações de até
100% do capital existente, prazo máximo
de 12 meses, não cumulativo com outros
benefícios e disponível para Capital acima
de R$ 2.000,00.

Produtos e Serviços
Cooperativismo – Seu melhor negócio
O Sicoob Crediriodoce entra de vez no cenário financeiro de Governador Valadares e região, oferecendo aos seus associados Pessoa Jurídica, produtos e serviços com a qualidade dos grandes bancos, mas com o princípio cooperativista,
taxas e tarifas acessíveis para sua empresa.
Dentro de uma vasta linha de produtos e serviços, alguns se destacam para comodidade da empresa e do empregado, como o pagamento via conta salário, gerando mais
segurança e facilidade para os funcionários. Neste mesmo
segmento, oferecemos também o vale alimentação, um excelente benefício que a empresa pode oferecer ao funcionário além de isentá-la de alguns impostos.
Definitivamente, o Sicoob Crediriodoce vem para alavancar os negócios de sua empresa, contando com linhas

acessíveis e taxas excelentes de Capital de Giro e Cheque
empresarial, além de Domicílio Bancário Cielo e Redecard,
uma ótima maneira de aumentar suas vendas.
O Cooperativismo de Crédito vem crescendo a cada
dia mais no cenário financeiro nacional e hoje conta com a
segunda maior rede de atendimento em todo o Brasil. Isso
mostra aos nossos associados a força do cooperativismo,
dando segurança e tranqüilidade para investir seu capital em
nossa instituição.
“As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas
que buscam, por meio da união e da intercooperação, prestar serviços financeiros exclusivos em benefício de todos seus
associados, que também são donos do negócio” diz José Salvino de Menezes, Presidente do Sicoob Confederação.

360º
Assembleias 2011
No ano de 2011 o Sicoob Crediriodoce realizou 03 Assembleias. No começo deste ano, no mês de fevereiro, realizou-se
a Assembleia Ordinária marcada pela presença de grande
parte dos 180 delegados. Em maio e agosto foram realizadas
Assembleias Extraordinárias com as ordens do dia: Reforma
Geral do Estatuto Social do Sicoob Crediriodoce Artigos 1º
ao 62 e Reforma Geral do Regimento Eleitoral para Eleição e
Exercício dos Cargos de Delegados dos grupos Seccionais do
Sicoob Crediriodoce, Artigos 1º ao 24 , estas em 21 de maio
e Autorização ao Conselho de Administração para a venda
de frações ideais, exclusivamente referentes ao espaço aéreo
situado localizado sobre a sede do Sicoob Crediriodoce, esta
em 15 de agosto.

Cooperativismo

O Dia Internacional do Cooperativismo
é comemorado no primeiro sábado do mês
de julho. Este ano, no dia 2 de julho. Este
movimento tem por objetivo promover e
estimular a integração das ações voluntárias
num grande movimento da solidariedade
cooperativista. É um dia reservado para fazer o bem ao próximo
por meio de ações sociais diversificadas e simultâneas em todo
o Estado. Neste ano, o “ Dia C” foi realizado em 03 de setembro,
ficando decidido que a partir de então o evento passará a ser
realizado sempre no primeiro sábado de setembro.A data do
evento mudou, mas os ideais e a vontade de ajudar continuam
as mesmas. Para este ano, o Sicoob Crediriodoce decidiu então
dar início a um projeto diferente. Cerca de 30 colaboradores estiveram no Lar dos Velhinhos, pudemos estar mais próximos da
realidade dos velhinhos, conhecer a história deles e contribuir
para que tivessem um dia melhor com muita música, um delicioso café da manhã e entregamos lembracinhas preparadas
com muito carinho.

Juntos Fortalecendo Negócios,
a Aliança Estratégica entre
Sicoob Crediriodoce/CDL
Em 04 de outubro, no salão de festas
Champagne, foi assinado o termo de parceria
entre o Sicoob Crediriodoce e CDL(Câmara de
Dirigentes Lojistas). O evento foi marcado pela
palestra ministrada pelo Diretor Presidente do
Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob,
Marco Aurélio Borges A. Abreu. A aliança tem como
principal objetivo fortalecer o relacionamento entre as duas
instituições, de forma que juntas consigam promover melhores
condições para os seus associados, buscando uma sinergia em
suas ações e uma preferência nos negócios, preferência essa não
imposta, mas, conquistada através dos benefícios percebidos
entre as partes.
Juntamente a outros lojistas, também associados à CDL, o
Sicoob Crediriodoce participou do “Brincando na Praça”, evento
realizado pela CDL na praça Serra Lima no centro de Gov.
Valadares no dia 08 de outubro. As crianças que passaram por lá,
ganharão brindes, guloseimas e brincaram muito.

Residencial Castro Alves
O melhor empreendimento Imobiliário dos últimos
anos. Perto de tudo, inclusive de seus sonhos.
No dia 27 de outubro, a Aliança Imóveis e a Construtora
Hercom, com o apoio do Sicoob Crediriodoce, lançaram
o Residencial Castro Alves. Um coquetel foi oferecido nas
dependências da Agência do Sicoob Crediriodoce em
Gov.Valadares, onde muitos apartamentos já foram vendidos.
Ainda restam algumas unidades, garanta já o seu!

1º Encontro de Mulheres
Cooperativistas

As mulheres estão cada vez mais
presentes em cargos de liderança,
reunindo características como alta capacidade de trabalho em equipe, cooperação mútua e poder
de persuasão que contemplam o perfil ideal para uma atuação
bem sucedida. Como exemplo dessas mulheres, cita-se o grupo
de mulheres que realizou no dia 23 de setembro, o 1º Encontro
de Mulheres Cooperativistas no Campus II da Univale, em Gov.
Valadares, com 130 mulheres presentes. Evento este, marcado
pela competência e feminilidade das realizadoras: Dayana Silveira,
Emília Machado, Valquíria Melo, Mara Esteves, Valéria Costa, Neusa
Vieira, Sônia MIranda, Lívia Bicalho, Maria do Socorro Braga, Kátia
Pereira, Kênnia Facundes.
Agências: Governador Valadares • Capitão Andrade • Divino das Laranjeiras •
Divinolândia de Minas • Fernandes Tourinho • Frei Inocêncio • Itabirinha •
Jampruca • Mantena • Marilac • Nova Belém • Pescador • Santa Efigênia de Minas •
Sardoá • São Félix de Minas • Vargem Grande • Virginópolis.

Entre e descubra as vantagens de se tornar um associado.

