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O ano de 2014 já caminha para o final. Nesses primeiros
meses do ano, o Brasil foi marcado por diversos
acontecimentos e certamente podemos afirmar que o
Sicoob Crediriodoce também.
Iniciamos o ano nos aproximando de nossos associados.
As Pré-Assembleias em cada cidade atendida pelo Sicoob
Crediriodoce marcaram e nos trouxeram um olhar
aprofundado da realidade e expectativa das cidades em que
estamos presentes. Para o próximo ano, teremos novidades
e queremos fazer do momento da Pré-Assembleia um
momento de confraternização pelos resultados alcançados.
Falando em resultados, começamos o ano com o
lançamento da Campanha Capital Premiado e estamos
alcançando bons números e um envolvimento expressivo
de nossos associados. Queremos alcançar ainda mais!
Sabemos que investir no Capital Social fortalece a
cooperativa e a coloca mais competitiva no mercado. Assim,
poderemos sempre oferecer crédito com as melhores taxas
e prazos.
Ainda sobre resultados, tínhamos uma meta clara a ser
alcançada no primeiro semestre de 2014 e ficamos felizes
de anunciar que essa meta foi alcançada. Agora, queremos
alcançar a meta anual e, se possível, surpreender ainda mais.
Aproveitamos para convidá-lo a participar da Campanha
Capital Premiado que vai até o final do ano. Estamos também
com a Campanha Liberte Seu Porquinho, que é um sucesso
entre crianças e adultos. O ano segue surpreendente, e as
parcerias continuam. Em cada evento, cada curso, no dia a
dia, o Sicoob Crediriodoce quer estar presente e continuar
sempre associado ao que há de melhor: você, sua empresa,
sua terra, seus planos e sonhos.
Não podemos esquecer que este é um ano muito especial
para nós. Comemoramos 25 anos de muito trabalho, muito
crescimento e de comprometimento com nossa região.
Vários acontecimentos marcaram esta data especial e em
alguns deles pudemos contar com o fator essencial de
nosso trabalho: o associado.
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PRODUTOS E
SER V I Ç OS

360º

2014 é um ano também de crescimento; inauguramos
nossa terceira agência em Governador Valadares e
podemos adiantar que crescer com responsabilidade é
uma das palavras de ordem no Sicoob Crediriodoce.
Esperamos que o primeiro semestre deste ano tenha sido
tão especial para você quanto foi para nós e que no final do
ano possamos juntos comemorar um excelente resultado.
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Sicoob Crediriodoce
realiza Pré-Assembleias e
Assembleia Geral

Ganhadores
Compra Premiada 2013
2014 começou com sorteio no Sicoob Crediriodoce.

Durante quase dois meses, a diretoria do Sicoob

O mês de janeiro marcou o encerramento da campanha

Crediriodoce esteve percorrendo todas as cidades em
que a instituição está presente. A cada noite, os associados

Compra Premiada SicoobCard. Confira a lista com os
ganhadores da promoção!

eram reunidos juntamente com a diretoria e a equipe de
trabalho local.
Durante a reunião, os números gerais do Sicoob
Crediriodoce foram apresentados, assim como os
números de cada agência. Na ocasião, diversos associados
puderem tirar dúvidas e dar sugestões.
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TV S 42”

O Gerente de Negócios, Otávio Portugal, falou sobre a
importância dessas reuniões. “As Pré-Assembleias foram
importantes para que pudéssemos ouvir os associados,

Grupo I - 01 (uma) TV LCD 42”
Paulino Leite de Oliveira
Sede - Governador Valadares

Grupo IV - 01 (uma) TV LCD 42”
Jaqueline Nunes de Souza
Divinolândia de Minas

Grupo II - 01 (uma) TV LCD 42”
Rubens de Souza Pereira
Nova Belém

Grupo V - 01 (uma) TV LCD 42”
Maria Aparecida Ferreira
Capitão Andrade

Grupo III - 01 (uma) TV LCD 42”
Lúcio Alves Pereira
Jampruca

Sorteio Geral - 01 (uma) Moto
Didi Gonçalves Couto
São Félix de Minas

para sabermos quais as mudanças necessárias para o
melhor desenvolvimento do Sicoob Crediriodoce nessas
comunidades”. Disse Otávio.
Após as Pré-Assembleias, aconteceu no dia 15/03 a
Assembleia Geral. O evento realizado no Tatersal do
Parque de Exposições de Governador Valadares, reuniu
cerca de 150 pessoas, sendo 105 delegados que votaram
sobre os diversos assuntos da ordem do dia, dentre eles a
distribuição de sobras.

Campanha
Capital Premiado
E as campanhas não param! O primeiro Sorteio Plus da
campanha CAPITAL PREMIADO aconteceu em abril e o
próximo será dia 29/8. Participe! Investindo no Capital Social
você fortalece sua cooperativa e concorre a prêmios!

Associado Ganhador

José Lopes Barreto
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D

urante todo o ano de 2014, os associados que investirem no capital social da cooperativa estarão
concorrendo a vários prêmios. A campanha que começou em fevereiro vai até dezembro. No
período da campanha serão 3 (três) Sorteios Plus e ao final da campanha um Super Sorteio, em

que os associados participantes concorrerão a TVs, motos e a um Carro. Para participar é simples: a cada

Fotos meramente ilustrativas.

mil reais integralizados, você preenche o cupom, deposita na urna e torce para ser um dos sorteados.

01

Volkswagen
UP 1.0 Flex

05
TVs LED 42’’

Motos
Yamaha YBR

17 de fevereiro de 2014 a 15 de dezembro 2014

A cada R$1.000,00 capitalizados,
você recebe um cupom para concorrer.

e mais

Abril · Agosto
Dezembro
2014

De R$1.000,00
a R$5.000,00

De R$5.001,00
a R$10.000,00

Consulte o regulamento completo na sua cooperativa.

Ouvidoria 0800 725 0996 • www.sicoobcrediriodoce.com.br

Acima de
R$10.001,00
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SI C OOB C r e d i r i o d o c e
Capital Mais que Social
Pra você que gosta de unir o útil ao agradável, vai
adorar a novidade do Sicoob Crediriodoce. Começou
o projeto Capital Mais que Social. Com esse projeto,
você aumenta seu capital, adquire um produto exclusivo
Sicoob Crediriodoce e ainda ajuda a uma instituição
filantrópica*. Para participar é fácil: Vá em uma das
agências Sicoob Crediriodoce, escolha o produto que
deseja adquirir e preencha a autorização de débito. No
momento do preenchimento, você escolhe a instituição
que quer ajudar e pronto! O Sicoob Crediriodoce credita

Sicoob Crediriodoce
inaugura nova Agência
na Avenida JK
No dia 14/3 uma nova agência do Sicoob Crediriodoce
foi inaugurada em Governador Valadares. A cidade de
quase 300 mil habitantes, conta hoje com três agências
para atendimento. O local escolhido para a nova agência
foi a Avenida JK, uma das avenidas mais importantes da
cidade de Governador Valadares.

na conta da instituição 10% do valor que você pagou pelo

A inauguração da agência foi muito prestigiada e contou

produto. Adquira seu produto, fortaleça a cooperativa e

com a presença de diversas autoridades e empresários da

contribua com as instituições de nossa região!
*Válido somente para as instituições associadas e cadastradas no projeto.

Capital
Social
que

VOCÊ AUMENTA SEU CAPITAL,
ADQUIRE UM PRODUTO
EXCLUSIVO SICOOB CREDIRIODOCE
E AINDA AJUDA A UMA INSTITUIÇÃO!

região da Avenida JK. Na solenidade o Presidente do Sicoob
Crediriodoce, Alberto Ferreira, destacou a confiança
e credibilidade dos associados para com a instituição.
“Nosso crescimento é fruto da confiança que nossa
instituição detém por parte dos nossos associados e da
comunidade onde estamos instalados. Para nós é motivo
de muito orgulho podermos constatar a credibilidade que
nossa instituição tem na nossa região” disse.
A nova agência possui modernas instalações e está
preparada para levar as melhores soluções aos associados
e à comunidade. Quem ainda não conhece a nova
agência, ela está instalada na Avenida JK, 1.660. O horário
de atendimento é de 10h às 16h.
Se você ainda não é um associado, venha para o Sicoob
Crediriodoce e desfrute de todos os benefícios que só uma
instituição financeira que é associada a você pode oferecer.

Porta Bolsa
Baralho

PROCURE UMA DE
NOSSAS AGÊNCIAS E
CONFIRA AS NOVIDADES!
Tapa Sol

EM BREVE
NOVOS PRODUTOS!

w w w.sicoobcrediriodoce.com.br
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Trupico do Lalá
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15ª Leilão da Cooperativa
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Sicoob Crediriodoce apóia
Carnaval de Rua em
Governador Valadares

Este ano, o Sicoob Crediriodoce, que comemorou em
maio 25 anos, trabalhou um conceito institucional no
stand, levando a marca da instituição para todas as ações
na feira. O público pôde conhecer um pouco mais dos

Em Governador Valadares a folia começou cedo. No

serviços oferecidos pela instituição e as vantagens de ser

dia 22/2, cerca de 15 mil foliões - de acordo com os

um associado.

organizadores - foram para as ruas brincar o pré-carnaval.

Além dos serviços, todos os presentes puderam tirar uma

O Trupico do Lalá, bloco tradicional de Valadares,

foto instantânea na Cabine de Fotos localizada no stand.

comandou a festa e fez da Avenida Rio Doce, no bairro Ilha

Mais do que um brinde, a foto aproxima a instituição da

dos Araújos o ponto de encontro dos foliões. A avenida foi

comunidade em geral e reafirma o interesse do Sicoob

tomada por pessoas de todas as idades que, com muita

Crediriodoce de ter cada um dos presentes na cabine

alegria e civilidade, demonstraram seu amor e saudosismo

como associado. Foi sem dúvida um dos maiores sucessos

pelo carnaval, cantando marchinhas e sambas de raiz.

da feira.

A novidade deste ano foi o Bloco Os Imorais que, mesmo

A marca Sicoob Crediriodoce esteve presente também no

concentrados em outro ponto, também fizeram da Ilha dos

espaço mulher, tanto nos desfiles, quanto nos apoiadores

Araújos a sua casa e do pré-carnaval valadarense uma festa

do projeto. O porta-lata do Sicoob Crediriodoce esteve

ainda mais bonita.

presente na praça de alimentação e também foi sucesso

O Sicoob Crediriodoce marcou presença no evento e

durante todas as noites.

apoia o retorno das festividades de carnaval na cidade. O

O Presidente do Conselho do Sicoob Crediriodoce,

Diretor Administrativo Financeiro, Celso Mol, ressaltou a

Alberto Ferreira, ressaltou a participação da instituição na

alegria da festa e a harmonia entre os blocos. “O Evento

feira, os 25 anos e o cooperativismo na região. “Este é um

no ano anterior tinha sido muito bem comentado e estava

ano especial para o Sicoob Crediriodoce, pois estamos

ansioso, visto que não pude participar em 2013. Diante de

comemorando 25 anos de muito trabalho e conquistas.

uma expectativa alta, fiquei preocupado com a qualidade

O resultado não poderia ser outro, trouxemos esse lindo

do evento de 2014, mas, me surpreendeu positivamente.

stand que abrilhantou a Expoleste e demonstrou mais uma

Acho muito bacana a própria comunidade reativar eventos

vez a força do cooperativismo em Governador Valadares e

culturais abertos à população sem que o apego principal

região”, disse Alberto Ferreira.

seja o financeiro. Preocupei-me também com o fato de
acontecer dois blocos simultâneos, mas, estive nos dois
e eles conviveram harmonicamente, encontrando-se
inclusive no final do evento. Fomos patrocinadores dos
dois blocos e entendo que apoiar ideias como essas é uma

15ª Leilão da
Cooperativa

3

boa iniciativa de nossa cooperativa”, disse Celso Mol.
O Leilão de Vacas e Novilhas Leiteiras é um evento já
tradicional em Governador Valadares. O evento que já está

2

Sicoob Crediriodoce
participa da Expoleste 2014

em sua 15ª edição, aconteceu no dia 31 de maio e contou
com a presença de aproximadamente 1.000 pessoas. Em
um total de 262 animais, 100 lotes foram arrematados e
cerca de R$ 1.566.150,00 foram movimentados no evento.

Um sucesso! Este é o balanço final da participação do Sicoob

O Sicoob Crediriodoce esteve presente proporcionando

Crediriodoce na Expoleste 2014. O evento aconteceu entre

aos associados um financiamento especial com prazo de

os dias 9 e 13 de abril, na cidade de Governador Valadares e

três e sete anos para pagar.

contou com a participação de mais de 60 expositores.
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Expoagro
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A Expoagro em Governador Valadares vem surpreendendo
a cada ano, e o Sicoob Crediriodoce vem acompanhando
essas mudanças. Entre os dias 3 a 13 de julho, o parque
de exposições José Tavares foi o cenário de uma grande
festa. A festa que este ano contou com várias atrações de
nível nacional da música sertaneja, também brilhou com
mais uma etapa do Campeonato Arena de Ouro – um dos
mais importantes no mundo do rodeio. Os leilões também
marcaram o evento, assim como os concursos leiteiros. O
Sicoob Crediriodoce esteve presente em todo o parque
de exposições com ações nos estacionamentos, entradas e
saídas, áreas de convivência, rodeio e área dos shows. Além

LIDÁRIA

ESPAÇO SAÚDE

QUERMESSE SO
Renda revertida LAR

dos VELHINHOS

Exames e Orientaçõ

da exposição da marca, o público em geral pôde levar para
casa uma lembrança especial do Sicoob Crediriodoce.
Durante alguns dias da festa, uma cabine de fotos foi
disponibilizada para que todos pudessem registrar e levar
para casa uma lembrança de sua presença no evento.
O Sicoob Crediriodoce se orgulha de apoiar e fazer
parte dessa grande festa, tão tradicional em Governador
Valadares e que surpreende a cada ano.

Dia C
O Dia C 2014 está chegando. Dia 6 de setembro, várias
cooperativas espalhadas pelo país se unirão em prol de
um só objeto: cooperar. Em Governador Valadares, o dia

11 de outubro • Sábado
Praça Serra Lima
De 10h às 16h

será marcado por uma ação de apoio ao Lar dos Velhinhos,
uma instituição que há 70 anos recebe e acolhe homens
e mulheres com mais de 60 anos e que no momento
enfrenta sérias dificuldades. Nas demais Agências do
Sicoob Crediriodoce, o dia C será diferente: durante o
mês de agosto, do valor de venda dos produtos adquiridos
no Capital Mais que Social, 20% serão repassados para as
instituições cadastradas no projeto.

PATROCÍNIO MASTER:

REALIZAÇÃO:

es
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25 anos de história
Uma cooperativa para todos!
Inaugurada em 15 de maio de 1989, a Crediriodoce

presente nos momentos mais especiais e importantes

nasceu e se desenvolveu pelas mãos dos produtores

da instituição. Outro grande exemplo de parceria é o

rurais. No início, a Cooperativa de Crédito era voltada

Sicoob AC Credi, parceria que rendeu um ponto de

somente para esse público a fim de contribuir para a

atendimento eletrônico conjunto no GV Shopping.

expansão do crédito cooperativo brasileiro.
A

Crediriodoce

Em setembro de 2009, a Crediriodoce passou a ter

fez

nome e sobrenome.

parte de grandes feitos

A cooperativa, que já

da história cooperativista

era integrante do sistema

brasileira, como a importante
atuação na criação do Bancoob
em 1996. Grandes fatos também
marcaram a história do Sicoob
Crediriodoce, como a inauguração
da segunda agência em São Félix de
Minas em 1998.

Sicoob, passa a assinar de
forma direta em seu nome. Surge
então o Sicoob Crediriodoce.
Com um crescimento expressivo
e novos desafios, a cooperativa
adotou em 2012, um novo modelo de
gestão que permitiu uma atuação mais

2005 foi um ano de grandes realizações.
Primeiro, a Remessa Verde Amarela que

estratégica do conselho e a condução diária
da cooperativa pelos diretores.
Sicoob

permitiu que conterrâneos

O

residentes

completa

em

diversos

Crediriodoce
25

anos

de

países enviassem dinheiro

história. De 1989 pra cá são

para o Brasil com segurança

muitas conquistas. Durante

e rapidez. Também em 2005,

todo esse tempo o apoio

a Crediriodoce conquistou

dos associados foi o maior

o que certamente é o

destaque

da

instituição.

sonho de muitas cooperativas: a Livre Admissão.

Além de comemorar, o Sicoob Crediriodoce

Após a Livre Admissão, passou a atender todos os

quer agradecer a todos os associados, dirigentes

públicos, ou seja, médicos, empresários, servidores,

e colaboradores. Vocês são a força que move esta

autônomos, crianças. Com esse marco, o atendimento

cooperativa a um novo rumo, um novo tempo, a novas

foi ampliado, assim como a estrutura e abrangência da

descobertas e a novos saberes.

Crediriodoce que hoje está presente em 17 cidades
com um total de 19 agências e uma infinidade de
produtos e serviços.

Seja você produtor rural, empresário, professora, dona
de casa, médico, eletricista... Seja você ainda criança.
O Sicoob Crediriodoce quer fazer parte da sua vida.

A Crediriodoce foi pioneira em muitos aspectos.

Se você já é um associado, agradecemos a parceria.

Um exemplo de pioneirismo foi a adoção da

Se ainda não, venha fazer parte do maior sistema

representação por delegação. Nesse sistema, o

cooperativista do Brasil.

delegado é o representante direto do associado. As
parcerias sempre estiveram presentes. A Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce, considerada a
Cooperativa Mãe da Crediriodoce, que sempre esteve

Sicoob Crediriodoce.
Há 25 anos associado ao que há de melhor.
Associado a você!
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25

anos de história. Esse é o motivo para tanta festa no Sicoob Crediriodoce. No dia 15 de maio, a
instituição que iniciou seus trabalhos em 1989, completou bodas de prata. Durante todos esses
anos, as conquistas da Crediriodoce certamente foram muitas e dentre essas conquistas seus

quase 20 mil associados são sem dúvida o fator mais importante, e foi pensando neles que a instituição
decidiu comemorar seu aniversário com um delicioso café promovido em todas as agências. Durante os
cafés, os associados puderam ouvir sobre a história da instituição, a importância da participação deles e
como o Sicoob Crediriodoce espera trabalhar nos próximos anos.
Ag. Itabirinha

Ag. Jampruca

Ag. Marilac

Ag. Mantena

Ag. Santa Efigênia de Minas

Ag. Fernandes Tourinho

Ag. Sede

Ag. Divinolândia de Minas
Ag. Capitão Andrade

Ag. Sardoá
Ag. Vargem Grande

Ag. Divino das Laranjeiras
Ag. JK
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negócios

Consultoria SEBRAE

1º Cartão BNDES

O Sicoob Crediriodoce, em parceria com o Sebrae
está promovendo Capacitação Empresarial em diversas
cidades da região. Nos encontros, são oferecidos
Oficinas, Consultorias e Cursos para os associados Sicoob
Crediriodoce. O intuito dessa parceria é ensinar aos
novos empreendedores a lidar com a parte financeira nas
empresas e oferecer uma consultoria mais direcionada
aos empresários mais experientes.

Representada pelo empresário Winston de Souza Passos,
a empresa A Protetora Seg. Eletrônica recebeu o primeiro
cartão BNDES do Sicoob Crediriodoce. A empresa atua
desde 2011 no ramo de segurança eletrônica e conta
com novas instalações e excelente estrutura física.
Juliana Martins, gerente Sicoob Crediriodoce que
atende a empresa A Protetora Seg. Eletrônica, explica os
benefícios do cartão BNDES. “O Cartão BNDES possibilita
que o empresário tenha um crédito pré-aprovado, com
condições de taxas atrativas, parcelas fixas e um excelente
prazo de pagamento. O processo de compra é ágil e, com
o limite, o empresário pode adquirir mercadorias para
o estoque da empresa, máquinas e equipamentos para
melhor execução das atividades ou ainda obter melhorias
na estrutura física do escritório e frota da empresa.

Consórcio Contemplado
E o consórcio Sicoob tem mais um
contemplado. Trata-se do senhor
Fábio Alves de Oliveira. A cota dele
foi contemplada por maior lance.
Fábio fez o consócio como forma
de investimento para o filho
Farley Miranda de Oliveira que
veio receber a moto. De acordo
com o contemplado, o consórcio
é um ótimo investimento. “Fiquei
muito satisfeito e achei muito
interessante. O consórcio foi
fácil de adquirir e sem muita
burocracia. Fiz o investimento pensando no meu filho, para
que ele pudesse ir para a faculdade de moto, que é um
meio de transporte rápido e econômico. Fiquei muito feliz
de ser contemplado” contou Fábio.
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Agências Premiadas

Seminário discute desafios
de cooperativas de crédito
no país com participação do
Sicoob Crediriodoce
As cooperativas de crédito vêm apresentando cada
vez mais exemplos de sucesso que contribuem para a

A promoção nacional Golaço Sicoob premiou não só

inclusão financeira, além de desenvolverem uma cultura

os associados que se cadastraram mas também as

de boas práticas de atendimento a micro e pequenas

cooperativas que obtiveram melhor desempenho. O

empresas. Para discutir esse cenário, especialistas do setor,

Sicoob Confederação lançou a campanha Taça Golaço

empresários e cooperativas de crédito de todo o país

Sicoob para premiar os Postos de Atendimento que mais

participaram do Seminário de Lideranças de Cooperativas

gerassem cupons da promoção. Para isso os PAs foram

de Crédito para Pessoa Jurídica, no dia 3 de abril, em

divididos em quatro grupos de acordo com o número

Brasília (DF). O foco, cases bem-sucedidos e os desafios de

de associados e, a evolução da pontuação publicada

atender a um maior número de pequenos negócios com

semanalmente.

portfólio de produtos e serviços para esses clientes, além

O Sicoob Crediriodoce se destacou sendo o 1º lugar do

de criar novos produtos destinados a esse público.

Grupo A com a agência JK, e o 5º lugar do Grupo D com

Sicoob

a agência Sede. Parabenizamos todos os colaboradores

Crediriodoce, Celso Mol, foi convidado a apresentar as

envolvidos e agradecemos a participação de cada associado.

experiências bem sucedidas no atendimento às MPEs de

Participe das campanhas!

O

diretor

Administrativo

Financeiro

do

nossa cooperativa. “Para nós foi uma honra participar de
um evento como esse. No dia a dia de nossa cooperativa
buscamos oferecer uma plataforma completa, linhas de
crédito específicas, produtos que realmente atendam
aos pequenos negócios, para que eles tenham nossa
cooperativa como sua principal instituição financeira.”
o cenário é bastante positivo. Entre as micro e pequenas
empresas, o acesso a cooperativas de crédito supera a
busca por serviços em outras instituições financeiras,
como os bancos. Entre 2012 e 2013, o aumento das
operações via cooperativa de crédito foi de 23,8%, contra
5,7% de crescimento nas demais organizações. E somente
nas 185 cooperativas participantes do projeto Fomento a
Boas Práticas entre Cooperativas de Crédito, conduzido
pelo Sebrae, o aumento foi ainda maior: 28,9%, segundo
dados do Banco Central.

USE SEU CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO
SICOOBCARD E CONCORRA.
OUTUBRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015
w w w .s ic oobc r edir iodoc e.c om .br

14

Sicoob Crediriodoce supera
200 milhões em Ativos Totais

O Balanço Patrimonial do 1º Semestre de 2014 foi divulgado

A equipe do Sicoob Crediriodoce vem se empenhando

disponível para visualização e download no site do Sicoob

no dia 10 agosto no jornal Diário do Rio Doce, e encontra-se

para a cada dia superar suas metas e objetivos através das

Crediriodoce: www.sicoobcrediriodoce.com.br.

ações provindas do seu Planejamento Estratégico.

Confira os gráficos com a evolução dos últimos 4 anos e o

Isso tem sido possível por meio de projetos desenvolvidos

salto dado até o mês de julho de 2014:

com foco em: alavancagem dos depósitos (a vista e a
prazo), crescimento do Capital Social (Campanha Capital
Premiado e Projeto Capital Mais que Social), crescimento

ATIVOS
250.000.000

do patrimônio líquido, crescimento das operações de
crédito (redução de taxas, ampliação de prazo, criação de
linhas de crédito Pré Aprovado) e o aumento das sobras.
No mês de julho a Cooperativa atingiu a marca de mais de
100 milhões de Operações de Crédito e no mês de agosto
atingiu mais de 200 milhões de Ativos Totais.

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
ATIVOS

2011
110.735.176

p.l.a

2012
131.702.333

2013
162.920.511

JUL/2014
199.322.848

Ativos: crescimento de 66.864.173,68 = 50% de DEZ /13 a JUL/14
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P.L.A.: crescimento de 2.716.046 = 10,5% de DEZ /13 a JUL/14
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Operações de Crédito Total: crescimento de 15.726.433 = 18,0% de DEZ /13 a JUL/14
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Depósitos Totais: crescimento de 30.075.406 = 28,6% de DEZ /13 a JUL/14
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Obs.: Valores – SIG Saldo FINAL Saldo de Julho/2.014

15

PRODUTOS E s e r v i ç o s

ASSISTÊNCIA 24H
ESSENCIAL E PREVENIDO²

Seguros Sicoob, segurança e
tranquilidade para sua vida

• Chaveiro;
• Hidráulico;
• Eletricista;

Diversas pesquisas pelo país apontam que um dos fatores

• Vidraceiro;

essenciais na vida dos brasileiros é a segurança. Assegurar

• Desentupimento;

a própria vida ou o patrimônio é o desejo de grande parte

• Reparos - Aparelhos de linha branca;

da população e para isso, os seguros são uma ajuda.

• Além de outros serviços.

O seguro é um contrato entre um indivíduo ou uma
empresa (segurados) e uma seguradora. O segurado
paga um valor e a seguradora, em troca, comprometese a pagar a eventual perda financeira correspondente,
durante o período da apólice. A apólice é o documento
que formaliza o contrato entre as partes.

P A R T I C I P A Ç Ã O O B R I G AT Ó R I A
A Participação Obrigatória do Segurado, por cobertura,
será deduzida dos prejuízos apurados em cada sinistro,
observando os limites abaixo indicados.
COBERTURAS

POS%

VALOR MÍNIMO

Inc./Raio/Expl./Queda
de Aeronava

10

R$ 250,00

Vendaval/Impacto de
Veículo

0

R$ 150,00

Danos Elétricos

10

R$ 250,00

O Sicoob Crediriodoce oferece as mais diversas
modalidades de seguros de acordo com sua necessidade.
Com diversas opções e pagamento facilitado, ter um
seguro é garantia de conforto no caso de alguma perda.
Entre eles destacamos o Seguro Residencial Simplificado,
uma rápida e fácil proteção para a sua casa. Essa modalidade
exige menos documentos e possui planos com coberturas
pré-definidas. Conta também com as principais assistências
e coberturas que um seguro deve ter.

F O R M A D E PAG A M E N TO
Pagamento à vista ou 6 vezes sem juros

COBERTURAS

Para maior praticidade, os pagamentos serão realizados

• Incêndio, raio, explosão e queda de aeronaves;

através de débito em conta, trazendo muito mais

• Dano elétricos;

comodidade para você.

• Vendaval e impacto de veículos terrestres;
¹ Mediante arrombamento e exclusivo para residências situadas em zona urbana.

• Responsabilidade civil familiar;

² Disponível para cidades com mais de 100 mil habitantes. Para cidades com população igual ou
inferior, será oferecido reembolso, mediante aprovação formal da Seguradora.

• Roubo de bens¹.

Tabela de Planos e Custos para Contratação do Seguro Residencial Simplificado
CASA HABITUAL
COBERTURAS

APARTAMENTO HABITUAL

Plano SHP 1

Plano SHP 2

Plano SHP 3

Plano SHP 4

Plano SHP 5

Plano SHP 1

Plano SHP 2

Plano SHP 3

Plano SHP 4

Plano SHP 5

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 125.000,00

R$ 100.000,00

R$ 75.000,00

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 125.000,00

R$ 100.000,00

R$ 75.000,00

Roubo/Furto - Verba Única

R$ 7.000,00

R$ 6.000,00

R$ 5.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

R$ 7.000,00

R$ 6.000,00

R$ 5.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.000,00

Vendaval/Impacto de Veículo

R$ 20.000,00

R$ 17.000,00

R$ 15.000,00

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00

R$ 17.000,00

R$ 15.000,00

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

Danos Elétricos

R$ 10.000,00

R$ 7.5000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.500,00

R$ 10.000,00

R$ 7.500,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.500,00

Perda/Pagamento de Aluguel

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

R$ 12.000,00

Resp. Civil - Imóvel Familiar

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

Assistência Perfil Essencial

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Assistencia Pervil Prevenido

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Incluída

Custo à Vista

R$ 406,86

R$ 328,59

R$ 268,55

R$ 224,39

R$ 173,42

R$ 228,00

R$ 180,47

R$ 144,50

R$ 124,24

R$ 96,78

Custo 6 X s/ juros - DC

R$ 67,81

R$ 54,77

R$ 44,76

R$ 37,40

R$ 28,90

R$ 38,00

R$ 30,08

R$ 24,08

R$ 20,71

R$ 16,13

Inc./Raio/Expl./
Queda de Aeronave
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360º
Formatura GQC – Senar 28/03
O Sicoob Crediriodoce promoveu a cerimônia de
formatura de mais uma turma do GQC, dia 28 de março.
O curso de Gestão e Qualidade em Campo é realizado
em parceria com o Sindicato Rural e o Senar. Na ocasião,
além de receberem seus certificados, os alunos puderam
compartilhar suas experiências e a importância do
conteúdo aprendido no dia a dia.

Festa do Trabalhador
Santa Efigênia de Minas
Santa Efigênia de Minas conta com dois eventos muito
tradicionais na cidade, a Cavalgada do Trabalhador e a
Festa do Amendoim. Este ano, a cidade resolveu unir os
dois eventos e promover a festa e a cavalgada na mesma
data. Entre os dias 2 a 4 de maio, comunidade e região se
alegraram com a apresentação de bandas e a eleição da
Rainha do Amendoim. O fechamento da festa ficou por
conta da tradicional Cavalgada do Trabalhador. O Sicoob
Crediriodoce marcou presença no evento e parabeniza a
comunidade de Santa Efigênia de Minas pela festa.

11ª Cavalgada da Padroeira
Santa Luiza de Marilac
O Sicoob Crediriodoce marcou presença em mais uma

Corrida Rústica de Pescador

cavalgada da Festa da Padroeira de Marilac. O evento

A cidade de Pescador esteve em festa entre os dias 26 - 29

acontece todos os anos e envolve toda a comunidade de
Marilac e região.

de junho. A Festa de São Pedro está em sua 52º edição e a
cada ano surpreende mais. A novidade desta edição ficou
por conta da 1ª Corrida Rústica de Pescador, que teve o
Sicoob Crediriodoce como patrocinador oficial. Desde
a concentração, os atletas já demonstravam empolgação
e ao final da corrida muitos se disseram satisfeitos com
a organização da prova e felizes por terem o Sicoob
Crediriodoce apoiando o evento.

Festa Julina da Escola
Estadual Coronel Antonio
Lopes em Jampruca
Todos os anos a escola realiza essa festa, com o intuito
de arrecadar dinheiro para despesas. O evento tem a
participação da Prefeitura, Câmara Municipal, vereadores,
comércio e algumas pessoas da comunidade. São
pequenas doações, que no final somam na realização de
um evento agradável e festivo.
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CURT - Cavaleiros Unidos
Representando os Tropeiros

sicoobcrediriodoce.com.br

De Coroaci a Divino das Laranjeiras, esse foi o percurso
da comitiva formada por 50 pessoas que entre os dias 3
a 12 de julho percorreram cerca de 310km. Mantendo
as tradições, o objetivo principal dessa cavalgada é a
confraternização e a divulgação da cultura dos antigos
tropeiros. Em cada ponto de chegada, os cavaleiros
são recebidos com festa. A rota este ano passou por 12
municípios: Coroaci, Xonim de Cima, Nova Brasília, Alto
Santa Helena, Divino das Laranjeiras, Mendes Pimentel,

Poupe no Sicoob

São Félix de Minas, São José do Divino, Jampruca, Frei
Inocêncio, Marilac, Taperão. Foram 50 pessoas envolvidas
entre cavaleiros e equipes de apoio, 80 animais, 6
caminhões e 4 carros de apoio e sonorização. O Sicoob
Crediriodoce esteve presente durante todo o percurso e
se orgulha em apoiar a cultura e as tradições dos tropeiros.

Festa São Félix de Minas
Uma grande festa marcou o aniversário de São Félix
de Minas durante os dias 24, 25 e 26 de julho. Além de
grandes shows, o evento contou com sua tradicional
Cavalgada. O Sicoob Crediriodoce esteve presente como
a instituição financeira oficial do evento e se alegra em
fazer parte da comemoração de uma data tão importante.

A Poupança Sicoob tem a força da maior
Instituição Financeira Cooperativa do País.
Aqui, seu porquinho ganha vida nova e
seu dinheiro, vida longa.
Game, filmes e muito mais:
www.liberteseuporquinho.com.br
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dica

interno

Sicoob Crediriodoce
lança cartilha sobre
Canais de Atendimento

Vacina

Precisa fazer pagamentos e sua cooperativa e os postos
de atendimento (PA) da sua cidade estão fechados?
E no feriado ou final de semana, como realizar uma
transferência? Associado do Sicoob Crediriodoce pode
fazer essas e outras operações financeiras, como consultas
a extratos e saldos de conta corrente, em qualquer lugar,
mesmo fora do horário de atendimento das cooperativas
e postos de atendimento.
Basta utilizar os Canais Alternativos de Atendimento

Quando o frio chega, as doenças respiratórias chegam

que o Sicoob Crediriodoce disponibiliza. A economia

junto. Pensando nisso e sabendo que a prevenção é sempre

nas trasações também é uma das vantagens. Ao efetuar

a melhor medida, o Sicoob Crediriodoce subsidiou

uma transação via Caixa o custo para a cooperativa é de

metade do valor da vacina contra gripe (H1N1) para seus

R$2,00; via ATM/Caixa Eletrônico R$0,50; e via Celular ou

colaboradores. Dos muitos meios de contágio, o contato

Sicoobnet apenas R$0,07.

físico é um dos mais comuns e como lidamos com o

Tudo para facilitar o seu dia a dia e oferecer comodidade e
segurança tanto para pessoas físicas como para empresas.

Temos o prazer de apresentar
nossos Canais de Atendimento

público, queremos sempre oferecer o melhor atendimento
com toda a segurança possível aos associados.

PGD
O Sicoob Crediriodoce promoveu o lançamento do seu
Programa de Gestão de Desempenho (PGD), no dia 12
de julho. O PGD é uma ferramenta gerencial que permite
avaliar e mensurar, de modo objetivo e sistematizado,
como cada colaborador está desempenhando o seu papel
dentro do Sicoob Crediriodoce.

 Sicoobnet Pessoal
· Sicoobnet Empresarial
· Sicoobnet Celular
· Rede Social

Procure uma de nossas agências
Sicoob Crediriodoce e adquira seu KIT!
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C o m a Pa l av r A . . .

expediente

A Cooperação é
a chave do sucesso

Diretoria
Celso Mol Mariano Júnior
Diretor Administrativo Financeiro

O Cooperativismo é, de todos os sistemas sócioeconômicos que o homem já inventou, o mais justo, por
comportar a distribuição equânime dos resultados de um
empreendimento. Ainda não se inventou outro.
Cooperativa é uma sociedade de pessoas em que os
sócios (cooperados) não buscam uma maior remuneração
ao seu capital, e sim ao seu trabalho. O caráter econômico
das cooperativas reside no fato de que não se tratam
de instituições beneficentes ou agremiação cultural. A
ausência de fins lucrativos nas cooperativas se explica na

Silas Dias Costa Júnior
Diretor de Relações Institucionais

Assessoria de Comunicação e Marketing
(Projeto Editorial)
Drielle Simão
Larissa Rodrigues
Fotos
Arquivo Sicoob Crediriodoce
Impressão
Gráfica Nacional

medida em que compreende que elas não têm o objetivo

Tiragem

de produzir riqueza e distribuí-la entre seus participantes,

1.000 exemplares

na proporção de suas cotas. É um erro pensar assim.
A finalidade de uma cooperativa é, antes de tudo, a de
prestar serviço ao cooperado.

Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre Admissão do
Vale do Rio Doce Ltda. Sicoob Crediriodoce
Rua Belo Horizonte, 761 - Centro - Gov. Valadares/MG

RENATO LOPES BECHO (juiz federal da 3ª Região) explica

Cep: 35010-050 | Tel.: 33 2101.2500 - Fax: 33 2101-2501

que “Cooperativas são ‘sociedades de pessoas, de cunho

sicoobcrediriodoce@sicoobcrediriodoce.com.br

econômico, sem fins lucrativos, criadas para prestar serviços
aos sócios de acordo com princípios jurídicos próprios e
mantendo seus traços distintivos’. (...) Cooperativa é ‘uma
das formas de cooperação, o objetivo imediato é a união de
pessoas para obter uma vantagem econômica para todos os
membros do grupo que se uniu’. (...) Essa vantagem econômica
advém da eliminação de um ou mais intermediários do
processo produtivo, fazendo com que a riqueza que esta
alcançava, muitas vezes maior do que a do produtor, venha a
compor o patrimônio pessoal do cooperado”¹.

Governador Valadares - Sede, Av. JK e Jardim Pérola
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
Ouvidoria Sicoob - Reclamações, elogios e sugestões

A cooperativa tem, pois, a função – ainda que muitos e até

Atendimento nos dias úteis, das 08h às 20h

mesmo alguns cooperados não entendam – de educar

0800 725 0996 - www.sicoob.com.br

seu quadro social para a auto-gestão de seus negócios. E
mais, para oferecer-lhes, além da defesa de seus interesses
econômicos e sociais, o conhecimento e a vivência de
uma doutrina socioeconomicamente justa, filosofia esta,
aliás, que o nosso dia-a-dia e o meio capitalista em que
vivemos insistem em relegar a um plano meramente
ilusório ou intangível.
José Francisco da Costa Júnior
Conselho Fiscal
¹ Tributação das Cooperativas, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 1999, pp. 80 e 81.

comunicacao@sicoobcrediriodoce.com.br

w w w. sicoob.com. br

Cartões Sicoobcard.
Associado ao que há de melhor, associado a você.
O Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil, associa tecnologia e eficiência aos produtos
e serviços oferecidos. Os cartões Sicoobcard possuem dois limites de crédito, um para compras à vista e
outro para compras parceladas, e até 40 dias para pagar.
E ainda oferece benefícios para empresas associadas ao Sicoob, com os cartões Empresariais, um meio
simples, prático e seguro que ajuda no controle dos gastos, facilita os pagamentos e separa as despesas
pessoais das empresariais. Essas facilidades ainda podem ser estendidas aos sócios e executivos da
empresa.
Assim, você sempre associa suas compras a mais facilidade no pagamento.
Procure o gerente da sua cooperativa e solicite o seu!
Campanha produzida com a participação de
associados do Sicoob, pessoas que já usufruem
o que existe de melhor em soluções financeiras.

