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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, 761, Centro
Cep: 35010-050, Gov. Valadares, MG.
e-mail: comunicacao@sicoobcrediriodoce.com.br
*Em razão do espaço reservado à coluna, o Conectado
se reserva o direito de editar as cartas.

Ouvidoria Sicoob
Reclamações,elogios e sugestões
Acesso 24h no site: www.sicoob.com.br
Atendimento nos dias úteis, das 8h às 20h

0800-725-0996

Editorial
Prezado associado,
O ano de 2012 representou para o Sicoob Crediriodoce um período
de superação de grandes desafios. A eleição e posse do novo Conselho
Administrativo, Diretoria e Delegados. Os membros da nova equipe assumiram
seus respectivos cargos, e já incumbidos de suas responsabilidades, deram
continuidade ao trabalho que já vinha sendo executado com excelência
pelos antigos conselheiros e delegados.
Implantamos o Programa de Relacionamento com os Associados e
toda a Comunidade – PRATCO, em que preparamos nossos delegados
eleitos para agirem como os principais propagadores do cooperativismo nas comunidades
em que atuam. Ao longo de 2012, o Sicoob Crediriodoce aperfeiçoou a maneira de se relacionar
com seus associados, investindo em nossos colaboradores através de treinamentos realizados na
sede da Credi, preparando e atualizando-os quanto aos produtos e serviços disponibilizados pela
instituição para que possamos manter a mesma qualidade no atendimento e habilitamos o site da
cooperativa, oferecendo mais um canal de atendimento para nossos cooperados. Acesse: www.
sicoobcrediriodoce.com.br
O trabalho de recuperação de crédito envolvendo o Triângulo de Excelência criado no ano de
2011, aliado ao Setor de Recuperação de Crédito continua trazendo bons resultados este ano. Isso,
porque nossos colaboradores tem se empenhado em buscar o crescimento e desenvolvimento
da instituição. Os números obtidos até outubro de 2012 demonstram um crescimento de xx% nos
depósitos totais e xx% em nossas operações de crédito em relação ao mesmo período de 2011, o que
evidencia que estamos no caminho certo para o sucesso.
Fazemos parte do Sistema que em 2012 foi intitulado como a instituição financeira que mais
abre Pontos de Atendimento no Brasil. Contribuímos para essa definição ao inauguramos a sala de
autoatendimento no GV Shopping em Governador Valadares. Esta última em parceria com o Sicoob
AC Cred, após sairmos do salão principal do empreendimento com apenas um ATM (terminal de
autoatendimento) compartilhado entre as duas cooperativas, para um espaço privativo para nossos
associados e reformamos a agência de Fernandes Tourinho. Firmamos parceria com o SEBRAEMG e a NEC (Negócios em Educação e Crédito) onde participamos de eventos com palestras
sobre cooperativismo e buscamos divulgar e fortalecer a marca Sicoob, além de conquistar novos
associados.
Estamos na constante busca pelo aperfeiçoamento, e o sucesso é certamente alcançável porque
o Sicoob Crediriodoce reúne as condições necessárias e suficientes para alcançar sua missão de:
“Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos associados
e às suas comunidades”.
Agradecemos a confiança e desejamos a todos um feliz Natal e um 2013 repleto de saúde, paz,
alegrias e conquistas.
Alberto Ferreira
Presidente do Conselho de Administração.

Palavra do Conselho Fiscal
A importância do Delegado na fiscalização
Em todas as nossas reuniões, nós do Conselho Fiscal, buscamos dialogar com os delegados,
representantes de cada PAC, sobre os problemas e possíveis soluções em cada Município em que a
Crediriodoce está presente.
E temos sido muito bem recebidos, ouvindo reivindicações, sugestões, críticas e elogios à nossa
Cooperativa.
Queremos destacar, neste artigo, a importância que cada delegado tem na construção de uma
cooperativa que atinja efetivamente seus objetivos.
As decisões mais importantes de uma cooperativa são tomadas nas assembleias gerais (ordinárias ou
extraordinárias, conforme o caso). De uma maneira geral, todos os cooperados têm direito de participar
das assembleias, discutindo e votando propostas que melhora atendam aos interesses da Sociedade e,
lógico, dos cooperados.
Porém, quando a cooperativa tem um número grande cooperados, a lei abre uma exceção para que
sejam eleitos delegados que representem grupos de cooperados das mais diversas regiões da área de
abrangência da cooperativa. Isto é, cada região terá um número de pessoas (delegados) que vão decidir
em seu nome os destinos da Cooperativa.
Assim, o delegado é o representante de todos os cooperados de sua região.
Como dissemos em nosso artigo anterior, os instrumentos internos de controle de uma cooperativa
consistem numa série de atividades que permitem reduzir a possibilidade de ações indevidas, praticadas
com dolo, imperícia ou imprudência ou negligência. Mas não são só as ações mal intencionadas que
podem acarretar danos à cooperativa. Ações bem intencionadas, mas que não estão plenamente
aderentes ao desejo dos cooperados, principais interessados nos resultados da cooperativa, também
podem trazer prejuízos.
A responsabilidade da fiscalização da Cooperativa é do Conselho Fiscal, mas os delegados têm uma
função de destaque nessa atividade. É o delegado quem está mais perto de sua agência, de seu gerente
e dos funcionários. Estando assim, próximo, ele pode perceber se há alguma movimentação estranha, ou
que não lhe pareça adequada, e informar isso aos órgãos de administração e fiscalização da Cooperativa.
E tal é a importância dos delegados nos rumos da Cooperativa, que o próprio estatuto social da
Crediriodoce prevê que 1/5 (um quinto) dos delegados, em pleno gozo de seus direitos, pode convocar
uma assembleia, após solicitação não atendida pelos órgãos de Administração ou Fiscalização. Ou seja,
se os Delegados denunciam algum fato grave à Administração ou ao Conselho Fiscal e eles não tomam a
iniciativa de convocar a assembleia, eles podem convocá-la.
Finalmente, queremos cumprimentar e parabenizar a todos os delegados pela sua atuação e
disponibilidade em trabalhar para o bem que é de todos.
Contamos com a colaboração de todos, colocando à disposição dos delegados nosso endereço de
e-mail (conselhofiscal@sicoobcrediriodoce.com.br) para que possam ser feitas reclamações, denúncias
ou elogios, garantindo a todos o sigilo quando o assunto assim o exigir.
Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce

Negócios
Cooperativismo de crédito: o futuro para a economia sustentável
Por José Salvino de Menezes - Presidente do Sicoob
Confederação
As cooperativas de crédito são sociedades de pessoas
que buscam, por meio da união e da intercooperação,
prestar serviços financeiros competitivos em benefício de
todos seus associados, que também são donos do negócio.
Sempre alicerçado em valores éticos, o cooperativismo de
crédito não visa lucros e privilegia o valor pessoal de cada
cooperado integrante da sociedade
Com este modelo de negócio, o setor tem
experimentado índices de crescimento superiores em
relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) e possui
a 2º maior rede de atendimento em todo país com
aproximadamente 5 mil pontos que atendem a 5,8 milhões
de pessoas ligadas ao segmento e 1.312 cooperativas de
crédito atuantes no país.
Reconhecendo o crescimento vertiginoso do
cooperativismo de crédito no Brasil, o governo decidiu

instituir uma data na qual o setor fosse celebrado. Em maio
deste ano, a presidente Dilma Roussef promulgou a Lei
12.620 e estabeleceu o Dia Nacional das Cooperativas de
Crédito, 28 de dezembro. Um marco para o setor e uma
demonstração do interesse do governo brasileiro pelo
tema.
Além desta data, na 3ª quinta-feira do mês de
outubro, é celebrado mundialmente o Dia Internacional
do Cooperativismo de Crédito. Este ano a Organização
das Nações Unidas (ONU), elegeu 2012 como o Ano
Internacional das Cooperativas, com o slogan“Cooperativas
constroem um mundo melhor” com o objetivo de
despertar o interesse e sensibilizar governos e a sociedades
sobre o papel das cooperativas no desenvolvimento
socioeconômico das comunidades onde atuam. No Brasil,
o Banco Central (BC), lançará no final deste mês uma
moeda comemorativa que apresentará a logomarca oficial
e o slogan do Ano Internacional das Cooperativas.

Produtos e Serviços
Plano de Saúde

A assistência à saúde é um direito de todos e um dever
do Estado. Porém, a assistência pública não é suficientemente
eficaz para atender toda a população. Por isso, o Estado
permite à iniciativa privada a prestação de serviços médicos
e hospitalares como forma de assistência complementar à
saúde.
Vamos identificar os nomes que costumamos ouvir
quando o assunto é Plano de Saúde.
Beneficiário, quem é? - Pessoa física, titular ou
dependente, que possui direitos e deveres definidos em
contrato assinado com a operadora de plano privado de saúde.
O beneficiário dependente é o cujo vínculo com a operadora
depende da existência do vínculo de um beneficiário titular.
Declaração de saúde - É o formulário que acompanha o
contrato do plano de saúde, onde o beneficiário ou seu representante legal informa as doenças ou lesões preexistentes.
Despesa assistencial - Despesa resultante de toda
e qualquer utilização, pelo beneficiário, das coberturas
contratadas, descontados os valores de glosas (negativas de
atendimento).
Reembolso de despesa assistencial - Ressarcimento
das despesas assistenciais efetuadas pelo beneficiário junto
ao prestador de serviço, de acordo com o estabelecido no
contrato do plano.
Fator moderador - Mecanismo previsto em contrato que
inclui a participação do consumidor no pagamento de um
procedimento realizado ou a ser realizado através do plano de
saúde.

VIVA MAIS,
VIVAMED.

Coparticipação - Mecanismo de regulação financeira
que consiste na participação na despesa assistencial a ser
paga pelo beneficiário diretamente à operadora, após a
realização de procedimento.
Franquia - Mecanismo de regulação financeira que
consiste no estabelecimento de valor até o qual a operadora
não tem responsabilidade de reembolso, nem de pagamento
da assistência à rede credenciada ou referenciada.
Emergência - Situação que implica risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado
em declaração do médico assistente.
Carência de plano privado de assistência à saúde Período corrido e ininterrupto, contado a partir da data de
início da vigência do contrato do plano de saúde.
Portabilidade de planos - É facultado ao beneficiário
realizar a portabilidade das carências para a adesão em um
novo plano. Para isto é importante observar se tipo de plano
de destino é equivalente ao de origem.
O Plano Ambulatorial deverá garantir cobertura de
procedimentos de emergência, limitada até as primeiras 12
(doze) horas do atendimento.
O Plano Hospitalar deverá oferecer cobertura para
internação, desde a admissão do beneficiário até a sua alta.
Para Plano Referência, deverá garantir a cobertura
integral, ambulatorial e hospitalar para emergência.

Agora o associado do SICOOB
Crediriodoce pode ter um plano
de saúde exclusivo por um
preço que cabe no bolso.
Para saber mais ou contratar um
de nossos planos, visite o SICOOB
Crediriodoce, ligue 0800 031 7100
ou acesse www.sicoobvivamed.com.br
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i-Conectado
Alerta contra Golpe
O Sicoob Crediriodoce tem recebido notificações sobre
tentativas de golpes, em que pessoas mal intencionadas
utilizam dados cadastrais, como nome e CNPJ das cooperativas
filiadas, para oferecerem empréstimo pessoal de forma
facilitada. Os fraudadores têm feito essa divulgação por meio
de jornais, rádios e numerosamente pela Internet, por meio de
blogs que são facilmente publicados.
A transação é toda realizada por telefone e no máximo
com uma troca de e-mails. Geralmente, os números de contato
divulgados por estas quadrilhas são de telefonia móvel.
Após ganhar a confiança da vítima, os golpistas exigem um
depósito antecipado de, na maioria das vezes, 10% do valor
solicitado como empréstimo, a título de seguro pela falta de
fiador, restrição cadastral etc. Eles indicam uma conta que, na
maioria das vezes, é de pessoa física e de outras instituições
financeiras.
A fim de evitar esses golpes, o Sicoob Crediriodoce
recomenda que:
1) Antes de solicitar um empréstimo ou efetuar uma
transação comercial, verifique a idoneidade de quem

está negociando, peça documentos que identifiquem o
fornecedor;
2) Procure documentar a transação comercial, por meio
de contrato com firma reconhecida;
3) No contrato deve conter a taxa de juros e a forma de
pagamento;
4) Procure fazer qualquer tipo de transação comercial
APENAS pessoalmente;
5) Nunca forneça seus dados pessoais por fax e/ou
telefone a pessoas e empresas que você não conhece;
6) Evite receber documentos via fax;
7) Não adiante nenhum valor (ex.: depósito em contacorrente vale postal etc.);
8) Cooperativas de crédito só fazem operações com
associados, ou seja, não possuem vinculação com terceiras
pessoas que ofertam empréstimos;
9) Empréstimos e financiamentos concedidos pelas
cooperativas são realizados pessoalmente, em um dos seus
pontos de atendimento e nunca são exigidos pagamentos
antecipados.

Gestão
Planejamento Estratégico
Para fazer uma empresa dar certo é preciso seguir um
planejamento e adotar estratégias, afinal, a concorrência
nunca é nula. Muitos perguntam sobre o que é um
planejamento estratégico empresarial. Trata-se de uma série
de ações que em conjunto possibilitam obter resultados
positivos para a empresa. Seja uma grande ou micro empresa,
todas precisam de um planejamento estratégico que amplie
as possibilidades e movimente ainda mais a produção.
Planejar é pensar antecipadamente aos fatos e prepara-se
para eles.
O Planejamento
Um bom planejamento parte de princípios básicos
sobre a empresa: Quem é a empresa no mercado? O que
busca? Porque ela existe?
1. Defina Missão e Visão do Negócio: É importante
esclarecer a importância da empresa, o que ela faz e qual
é o seu propósito (missão). A Visão seria quem a empresa
deseja ser e o que pretende conquistar até determinada data
(marcar um ano).
2. Análise de Ambiente Externo: É necessário que
os dirigentes da empresa descubram quais ambientes
externos(mídia, fatores ambientais e etc) à empresa precisam
ser monitorados para que as metas sejam alcançadas.

3. Análise de Ambiente Interno: Deve-se definir clara
e coletivamente quais os pontos fortes e pontos fracos da
empresa, descrevê-los, citá-los e pensar em exemplos.
4. Análise da Situação Atual: Na análise SWOT,
pontuam-se as fraquezas e fortalezas, oportunidades e
ameaças.
5. Metas e objetivos: Este é o momento de refinar o
pensamento e definir as reais metas e objetivos para a
empresa.
6. Formulação e Implementação da Estratégia:
Pense no que precisa e como fazer para conseguir. Mais
funcionários? Mais maquinário? Como comprar? Como
contratar?
7. O Feedback: Para medir os resultados do
planejamento estratégico é preciso de tempo em tempo
analisar os ambientes externos e internos, retomando os
processos.
No dia 26/10 durante o Workshop de Outubro, foi
dado início à Revisão do Planejamento Estratégico do
SICOOB CREDIRIODOCE. Na reunião foram feitas as análises
SWOT e de mercado externo, além da definição de metas e
projetos para 2013.

CRED
Turismo

Faça a viagem que você sempre sonhou.
O SICOOBCRED Turismo é uma linha de crédito para facilitar a vida dos associados do Sicoob na hora de fazer uma
viagem.

Vá até o Sicoob Crediriodoce, faça o SICOOBCRED Turismo e boa viagem.

Lazer & Saúde
Férias: Descanso, Lazer, Reavaliação e Planejamento
O tempo de trabalho é muito maior que o tempo de
férias. Então você pode ficar resmungando, ou ser mais
esperto, aproveitando bem as suas férias.
E o que é isso, aproveitar? Uma gostosa mistura
de quatro ingredientes: descanso, lazer, reavaliação e
planejamento.
Descanso? Sim, porque se o há cansaço crônico, tem
que haver uma etapa de recuperação. Claro que todo
adulto produtivo convive com uma dose de cansaço, mas é
realmente importante uma fase de ‘dolce far niente’, sendo
um pouco espectador e não sempre ator. Sabemos que
não é ‘tomando todas’ e batendo o carro, não é alternando
entre o fogo e a ressaca que mostramos nossa liberdade. A
liberdade de um adulto é ser seu próprio chefe.
Lazer: Se o descanso está mais ligado ao não fazer,
o lazer é muito mais ativo. É fazer mais o que se gosta,
conhecer coisas e pessoas novas, encantar-se com umas,
desiludir-se e desistir de outras. Muitas vezes a gente gasta
muito tempo e muita energia em uma coisa já conhecida,
fugindo de áreas em que a gente se sente inseguro.
Reavaliação: Devemos observar com honestidade os
progressos realizados neste ano. Ganhos de maturidade,
de persistência, da capacidade de adiamento de pequenos
prazeres em favor de uma meta maior. Desenvolvimento
de visão mais realista, sem otimismos infantis, nem

pessimismos senis. E o mais importante, procurar corrigir o
que ainda não saiu do lugar desde a sua última reavaliação.
Devemos nos alegrar com os progressos e nos
ocuparmos com o que ainda deve ser desenvolvido.
Planejamento: : “O vento nunca sopra a favor de quem
não sabe para onde vai”. Nada místico, apenas realista: o
resultado da plantação deverá ser muito próximo daquilo
que plantamos. A estratégia é uma sucessão de atos para
obter o sucessão (sim, um sucesso bem grande, mesmo).
Deixar tudo para o talento e a improvisação? Não. Planejar
é acrescentar um navegador para o seu rali.
O ano novo já está aí, daqui a pouco as férias terminam.
Desejamos que você faça, no próximos ano, uma boa
viagem de desenvolvimento.

Perfil
José Geraldo Pedra Sá, Conselheiro Administrativo do Sicoob Crediriodoce,
define o C. A. como um conselho participativo e questionador.
Primogênito de uma família de
seis irmãos, o conselheiro nasceu em
Campos dos Goytacazes no estado do
Rio de Janeiro. Morou no estado do Rio
de Janeiro até 1969, quando decidiuse a prestar vestibular para Engenharia
Mecânica em Governador Valadares.
Estudou e conheceu sua esposa que o acompanhou de
volta ao RJ quando foi empregado na Usina do Outeiro
a 20km de Campos, mesma empresa em que seu pai
trabalhou. Na busca pelo crescimento profissional no ramo
em que atuava, a família o acompanhou em dozes cidades
pelo Brasil.
Sua última experiência na área se deu em 1994 quando
abriu uma empresa de consultoria em engenharia que
manteve por dez anos. Já com os filhos bem encaminhados,
no ano de 2000 o casal decidiu investir em um sonho, encarar

Rendimento Visa TravelMoney
e Traveler Cheque.
As moedas do mundo, agora no seu bolso.

mais um desafio, aprender a ser fazendeiro. Mudaramse para uma propriedade rural na região de Goverandor
Valadares, onde residem até hoje e pretendem continuar
por lá. Além de produtor rural, há três anos é Presidente
da Comissão Técnica de Pecuária de Corte da FAEMG e
consequentemente é membro do Fórum Permanente da
Pecuária de Corte Nacional.
Conheceu o cooperativismo quando se associou à
Credi há 12 anos e por possui familiares ligados ao ramo. Foi
eleito delegado desta Credi por dois mandatos e hoje faz
parte do Conselho Administrativo, ao qual foi convidado a
compor pelo Presidente. Define o C.A. como um conselho
participativo e questionador que possui uma consciência
presente das responsabilidades que o cabe e que olha para
o futuro, planeja e cobra. Um conselho inteligente que está
em busca da constante melhoria da Crediriodoce.

360º
Agenda

Pedimos aos Delegados Efetivos que marquem em suas
agendas um espaço para o último encontro do PRATCO 2012, a
ser realizado no dia 08 de dezembro. Nos próximos dias o convite será enviado para suas residências.

Pratco

No período de 15 a 19 de outubro foram realizadas as
Palestras Regionais sobre Cooperativismo de Crédito para os
Delegados Efetivos e Suplentes do Sicoob Crediriodoce. A palestra “Orientações básicas sobre Cooperativismo de Crédito” foi
ministrada pelo senhor José Ailton Junqueira Carvalho.

Ciclo de Debates Cooperar 2012

A Diretoria do Sicoob Crediriodoce marcou presença em
evento realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais
nos dias 5 e 6 de novembro de 2012 em Belo Horizonte. Para
marcar em Minas Gerais o Ano Internacional das Cooperativas,
do calendário da Organização das Nações Unidas, a ALMG promoveu o Ciclo de Debates Cooperar 2012. Entre seus objetivos,
estavam os de divulgar o cooperativismo e suas possibilidades;
identificar os desafios e sucessos obtidos pelos diversos ramos
do cooperativismo e apresentar sugestões para o fortalecimento do setor.

Seminário da Crediminas

A Diretoria e cinco membros do Conselho Administrativo
do Sicoob Crediriodoce participaram do 9º Seminário das
Cooperativas de Crédito do Sistema Crediminas, nos dias 30 e 31
de outubro em Belo Horizonte. A novidade deste ano foi a troca
de conhecimentos e informações feita por meio de um bate-papo descontraído e informal, que contribuiu para conscientizar
os participantes de que cada um possui um papel fundamental
para gerar resultados no cooperativismo de crédito.

Curso para Agente de Negócios

Foi realizado nos dias 15 a 20 de outubro no auditório do
Sicoob Crediriodoce o curso para Agente de Negócios, promovido pelo Sebrae-MG. Seis colaboradores participaram do curso que teve como objetivo proporcionar o desenvolvimento
do potencial empreendedor e habilidades técnicas necessárias
para o exercício da função de agente de negócios.
“O curso foi ótimo, dinâmico, deu uma visão técnica da importância de conhecer o mercado, índices, a empresa, o ramo
de atividade, como abordar o empresário, poder de negociação, análise de credito, fatores internos e externos e critérios
para concessão de limites. Também foram realizadas dinâmicas
sobre confiança e negociação, além do desafio proposto pelo

instrutor do curso. A turma foi divida em quatro grupos, que
montaram um negócio (comércio, serviço ou indústria) e o objetivo era vender e dar lucro!”, explicou a Gerente de Negócios,
Juliana Martins que também participou do curso.

Brincando na Praça - Foto

Foi realizado no dia 11 de outubro das 10h às 16h, o
Brincando na Praça. O evento aconteceu na Praça Serra Lima e
garantiu sucesso de participação em sua quarta edição com a
presença de mais de 500 crianças que puderam brincar e ganhar
brindes. O Sicoob Crediriodoce em parceria com a CDL apoiou
o evento e esteve presente com amarelinha, cabo-de-guerra e
distribuição de balões personalizados e io-iô.

Mulheres Cooperativistas 2012

Com o objetivo de fortalecer a participação e valorizar
as especificidades das mulheres no cooperativismo, o Sistema
Ocemg realizou, entre os dias 25 e 28 de setembro, o XI Encontro
Estadual de Mulheres Cooperativistas Mineiras. O encontro reuniu mais de 250 participantes no Hotel Fazenda Canto da Siriema,
em Jaboticatubas, localizado a 65 km de Belo Horizonte.

Sebrae em Ação de Gov. Valadares

O Sebrae em ação é um evento itinerante, que oferece produtos
e serviços para empreendedores e empresários de todo o estado. Por onde passa, deixa conhecimento por meio de palestras,
consultoria e orientação empresarial. Uma oportunidade para
quem quer incrementar seus negócios e se preparar para atender um mercado cada vez mais exigente.
O Sicoob Crediriodoce é parceiro do Sebrae, e neste evento participou com a palestra “Cooperar, uma forma inovadora de
ampliar os resultados”, ministrada pelo Diretor Administrativo
Financeiro da Credi, Celso Mól, nos dias 24 e 25 de outubro na
FGV em Governador Valadares.

Parceria Crediridooce e UNIVALE

O Sicoob Crediriodoce em parceria com a UNIVALE, estão realizando um Programa Social de Incentivo e Subsídios à
Formação Universitária em nível de graduação, pelo qual são
concedidos incentivos a estudantes associados. Uma das exigências para o aluno associado ser beneficiado é prestar trabalho de natureza voluntária, em programas e projetos desenvolvidos pela Cooperativa e ou UNIVALE, e participar de curso
na área de Cooperativismo, a ser ministrado pela cooperativa
com apoio da UNIVALE. Os alunos beneficiados devem se inscrever para o curso “Cooperativa para tudo e para todos” até o
dia 30/10 em uma das turmas. As datas disponíveis são: Dia 10 e
24/11 e 01 e 08/12 das 8h30 às 17h30 no Auditório A da Univale,
Campus II – Antônio Rodrigues Coelho.

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.

Procure uma de nossas agências e descubra porque o Sicoob
Crediriodoce é a melhor opção para você e sua empresa.
IMPRESSO FECHADO
PODE SER ABERTO PELA E.C.T.

