Planejar, aposentar, aproveitar.
Para dar certo, é só acrescentar mais
duas palavras: Sicoob Previ.

• Taxas mais atrativas;
• Dedução no Imposto de Renda;
• Benefício de Risco.
Fale com seu gerente e saiba mais.
Faça um Sicoob Previ e reserve o melhor lugar
no futuro para você e sua família.
sicoobcrediriodoce.com.br
Central de Atendimento Sicoob: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996
Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 940 0458

Sicoob Crediriodoce

Crediriodoce
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editorial

sumário
Prezado
Associado

Já passamos da metade de um ano em que muitas
expectativas negativas foram criadas. Diante de todo esse
cenário o Sicoob Crediriodoce, com bastante trabalho
e dedicação, vem superando as metas estipuladas e
alcançando novos marcos. Em 2013 atingimos R$100
milhões em depósitos e hoje, após 2 anos alcançamos
mais de R$150 milhões.
Em todo tempo estamos preocupados em criar parcerias
que resultem em bons negócios e garantam o melhor
atendimento aos nossos associados. Comprometidos
com este desejo, no início de abril assinamos um
convênio com a Unimed Governador Valadares, que traz
um novo plano de saúde com inúmeras vantagens. As
atividades com o SEBRAE também não param. Nossas
agências vêm recebendo palestras, cursos e consultorias
voltadas para os empresários e micro empresários.
O Sicoob Crediriodoce completou mais um ano de
existência e foi honrado com depoimentos de associados
que nos deram a oportunidade de influenciar suas
histórias. Participar da realização dos sonhos das pessoas
nos motiva a continuar trabalhando em prol daqueles
que confiam em nosso potencial.
E o tempo não para. A campanha Compra Premiada
chegou ao fim, com vários ganhadores. Fomos destaques
em revistas reforçando os resultados gerados com a
parceria Sebrae e Crediriodoce. O novo Conselho Fiscal
tomou posse e já está em atividade. Estivemos presentes
em diversos eventos, com destaque na 46º ExpoagroGV, e
muitas ações vem sendo realizadas pensando no melhor
para nossos colaboradores e associados.
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Ainda nos resta alguns meses para fechar o ano e muito
a fazer. Contamos com seu apoio e confiança, para juntos
sermos surpreendidos positivamente e fazer de 2015 um
ótimo ano.
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Saudações cooperativistas,
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Pres. do Conselho de Administração

Sicoob
Crediriodoce
e ventos

Para capacitar nossos Delegados vem aí uma rodada de
palestra sobre Cooperativismo e Autogestão e eu estarei
lá em um bate papo direto com você.

Alberto Ferreira

P RODUTO s
E SER V I Ç OS

internO
perfil
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produtos e serviços

Sicoob Consórcios:
Conquista mais quem conquista junto
Permitir que você alcance os seus objetivos, de forma

pessoa pode optar por débitos em conta, ou seja, todos

segura e planjeda, é o desejo do Sicoob Consórcios. Ver o

os boletos virão na conta do consorciado. Já quem não é

sorriso de satisfação das pessoas é uma grande conquista

associado pode optar por fazer o pagamento pelo boleto

para a Crediriodoce.

bancário”, esclareceu.

Neste ano, dois colaboradores foram contemplados
por lance com uma carta de crédito para adquirir um
automóvel. Nair Juliana Gonçalves e Diogo Duarte estão
de carro novo graças ao Sicoob Consórcios.

Com uma carta de crédito é possível adquirir:
•

Imóvel Urbano;

•

Imóvel Rural;

•

Automóveis;

•

Outros serviços como: Consultorias, Projetos,

Viagens, Saúde (inclusive Estética), Festas.
Nair e Diogo optaram pelo consórcio de um automóvel,
ambos iniciaram o plano em 2013 e obtiveram o êxito este
ano. “Em janeiro eu ofertei o lance e fui contemplada. No
dia 02 de fevereiro eu já estava com meu carro, um Onix
0 km, da Chevrolet”, contou Nair, que recebeu o veículo
em menos de 20 dias.
Segundo a colaboradora, hoje ela paga uma parcela
50% menor que o valor antigo. “Estou satisfeita com o
processo para conseguir retirar o carro, não vi demora na
De acordo com a agente de atendimento, Fernanda

liberação do bem. É uma forma muito boa de economizar

dos Anjos, participar do consórcio é muito fácil. “Funciona

que recomendo à todos. Quem tem a disponibilidade de

da seguinte forma: um grupo de pessoas, associadas ou

esperar, é melhor ainda”, afirmou.

não a Crediriodoce, se reúne e contribui mensalmente
para a formação de um fundo comum. O consorciado é
isento de juros e as taxas de administração são reduzidas”.

Já Diogo Duarte escolheu um Corolla XEI 2.0, da
Toyota. “Após o envio e análise dos documentos demorou
apenas sete dias para receber o meu carro. Estou contente

Ela explicou que o participante pode ser contemplado

pela agilidade do processo e o fato de poder diminuir o

por meio de sorteio ou lance, recebendo assim uma carta

valor da prestação. A taxa é das mais atrativas que existe

de crédito no valor do plano que escolheu. “É segurança

no mercado”, concluiu.

e mais comodidade para quem é associado, pois a
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Sorteios
Compra Premiada Sicoobcard
A campanha Compra Premiada Sicoobcard do Sicoob
Crediriodoce chegou ao fim, a promoção teve duração
de seis meses, sendo no período de 1º de dezembro de
2014 a 30 de junho deste ano. Durante esse período, os
participantes que efetuavam compras na função débito
ou crédito acumulavam valores, e a cada R$30 era
gerado um cupom eletrônico para concorrer a diversos
prêmios. Ao todo foram três sorteios e um sorteio final
que presenteou quatro associados, uma colaboradora e
quatro lojistas associados.
O primeiro sorteio, que abrangeu os meses de
dezembro e janeiro, aconteceu no dia 18 de fevereiro.
O segundo sorteio, que cobriu os meses de fevereiro e

SORTEIO 3

março, ocorreu no dia 15 de abril. Já o terceiro sorteio, dos
meses de abril e maio, foi realizado no dia 17 de junho e o
resultado do sorteio final foi no dia 15 de julho.
Confira os ganhadores:

SORTEIO 1
Posto Rotatória
Gov. Valadares - JK

Paulo Roberto

Lojista

Gov. Valadares - JK
Associado

SORTEIO FINAL
Samara Jane

Divino das Laranjeiras

Big Mais
Supermercados

Gov. Valadares - Sede
Lojista

Associada

SORTEIO 2
Supermercado Pereira
Washington Lima Ferraz
Gov. Valadares - Sede

Vargem Grande
Lojista

Associado

Pianna Rural
Auta Célia

Gov. Valadares - Sede
Associada

Gov. Valadares - JK
Lojista

Daiana Cristina Ferreira
Capitão Andrade
Colaboradora
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Sicoob Crediriodoce, SEBRAE
e professor Pachecão
O famoso Professor Pachecão esteve em Mantena,
Vargem Grande, Itabirinha e São Félix, nos dias 16, 17,

Pachecão aproveitou para afirmar que é preciso ter

18 e 19 de junho, onde ministrou a palestra “Sucesso – A

atitude sempre para não deixar que as oportunidades

arte de realizar sonhos”, para empresários, comerciantes,

passem. Ele também destacou que nada na vida é fácil, mas

funcionários e outros profissionais.

que é importante que cada dificuldade seja enfrentada e

O evento faz parte da parceria SEBRAE e Sicoob

encarada como forma de aprendizagem e crescimento.

Crediriodoce e vem crescendo a cada ano. Cursos,

Ele explicou como realizou seus sonhos: gravar discos

palestras, workshops e consultorias fazem parte desse

na Polygram, fazer uma novela, ganhar dinheiro como

projeto, que tem beneficiado os associados e também as

professor, entre outros. Uma demonstração de que o ser

cidades que possuem agências da Cooperativa.

humano é capaz de construir o futuro.

Durante as apresentações, Pachecão contou sobre
as diversas situações vividas por ele onde foi necessário
muito esforço e ousadia para alcançar seus objetivos.
A

palestra,

muito

bem-humorada,

arrancou

gargalhadas e aplausos do público, que se divertiu e
aprendeu um pouco mais sobre cooperativismo e sobre
a importância de sonhar e lutar, acreditando que quando
se tem um sonho, é possível torná-lo realidade.
Em breve, novas palestras serão realizadas em

Consultoria para
Micro Empresários associados

Pescador, Governador Valadares e demais cidades.

A Consultoria de Gestão Individual de finanças
pretende orientar homens de negócios de acordo com
as demandas de uma empresa. “Não há restrições quanto
ao tempo de empresa ou o seu segmento. O atendimento
é para todos”, esclareceu o especialista, Rodrigo Barbosa.
De acordo com ele, as dificuldades mais comuns
que podem surgir em uma consultoria são assuntos
O Sicoob Crediriodoce em parceria com o Sebrae
promoveu mais uma ação entre os dias 27 a 31 de julho.
O Consultor Rodrigo Barbosa, orientou empresários e
micro empresários a aperfeiçoar seu planejamento por

relacionados ao capital de giro, controle financeiro,
cálculo do preço de venda e do lucro. Na consulta
o especialista levanta alguns pontos específicos do
empreendimento para depois direcionar o associado.

meio de consultoria referente a finanças. Nos dias 27 e 28

No mês de setembro, entre os dias 8 e 11, uma nova

ele esteve na sede da Cooperativa; no dia 29 na agência

agenda será aberta. A consulta é gratuita, tem tempo de

da JK e nos dias 30 e 31 na agência do Jardim Pérola.

duração de 1h30 e os horários, entre 10h e 18h, devem

Essa é uma das ações desenvolvidas pela parceria, que

ser agendadas com antecedência. Os interessados

atendeu 16 empresas durante o mês.

devem procurar o seu gerente.
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SGC - Sociedade de
Garantia de Crédito

Cooperativismo
e Autogestão

Em momentos de crise conseguir crédito para
expandir o seu negócio ou adquirir capital de giro nem
sempre é fácil. Com as alternativas da Sociedade de
Garantia de Crédito (SGC) ficou muito mais simples obter
crédito com condições acessíveis.
A Garantia dos Vales é uma sociedade que contempla as
garantias dos empresários dos ramos de comércio, serviços,
indústrias e agronegócio. Como instituição conveniada
à SGC, o Sicoob Crediriodoce negocia as melhores
condições de prazo e juros em relação às praticadas pelo
mercado para a concessão de crédito às micro e pequenas
empresas e aos micro empreendedores individuais.

A

agenda

do

Sicoob Crediriodoce

já

está

comprometida no fim do mês de agosto e início de
setembro. Serão realizadas, de forma regionalizada,
cinco palestras de capacitação aos Conselhos, Diretoria
e Delegados, com o propósito de esclarecer conceitos e
acarretar conhecimento para aprimorar o processo de
autogestão da Cooperativa.

PRECISA
DE CRÉDITO?
INVISTA
E CRESÇA!

O tema “Cooperativismo e autogestão” será

Procure a
Garantia
dos Vales

ministrado pelo Consultor Univaldo Coelho Cardoso,
que vai abordar assuntos como: o Sistema Sicoob;

Procure o

Sistema Crediminas e Sicoob Crediriodoce. Além de
Liberação
do Crédito

elucidar o papel do associado e dos órgãos estatutários,

Apresente sua
necessidade

e explicar as devidas responsabilidades dos seguintes
cargos: Conselhos (administração e fiscal); Diretoria

Envio da carta
de garantia ao
Sicoob
Crediriodoce

Além

disso,

a

Executiva e Delegados.

A documentação
da empresa será
analisada pela
Garantia dos Vales
e pelo Sicoob
Crediriodoce

APROVADO!

Confira o cronograma:

APROVADA?

SGC

oferece

orientação

e

CIDADES
ENVOLVIDAS

DATA

CIDADE SEDE

31/08

Itabirinha

São Felix de Minas e
Nova Belém

1/09

Frei Inocêncio

Marilac, Jampruca e Pescador

2/09

Mantena

Divino das Laranjeiras e
Vargem Grande

3/09

Virginópolis

Divinolândia de Minas, Santa
Efigênia de Minas e Sardoá

4/09

Governador
Valadares

Sede, JK, Jardim Pérola,
Capitão Andrade e Fernandes
Tourinho

assessoramento gratuito para as empresas associadas
na tomada de decisões relativas às linhas e condições
dos financiamentos disponíveis. A SGC também tem
parceria com o Sistema Sebrae, fornecendo assessoria
administrativa, técnica, econômica, financeira, legal e
capacitando seus associados para otimizar a aplicação
do crédito recebido.
Para ter a solicitação de garantia de crédito, basta
associar-se à Garantia dos Vales e procurar o seu gerente
na Crediriodoce para maiores informações. O endereço
é Av. Minas Gerais, 544, Centro. Telefone: (33) 3089-1500.
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Novo Conselho Fiscal
do Sicoob Crediriodoce
toma posse

Mais de R$156 milhões em
depósitos, e de 32 milhões
em Poupança
A credibilidade que o Sicoob Crediriodoce possui
com seus associados rendeu ótimos números. Até o
primeiro semestre de 2015, a Cooperativa alcançou a cifra
de R$156.000.000,00 em depósitos e R$ 32.273.484,43
em poupança, esse valor representa o crescimento de
56% em relação ao ano de 2013.
Segundo o Assessor da área de planejamento e
projetos estratégicos, Rafael Oliveira Dutra, esse marco

No dia 15 de junho, o Conselho Fiscal, eleito na AGO
realizada em março, tomou posse. A solenidade aconteceu
na sede da Agência de Governador Valadares e contou
com a presença dos conselheiros de Administração e
colaboradores, finalizando com um coffee break.
O presidente do Conselho de Administração do Sicoob
Crediriodoce, Alberto Ferreira, agradeceu a participação
efetiva da gestão passada, destacando o papel do
Conselho Fiscal no desenvolvimento da Cooperativa. Em
seguida convidou os conselheiros efetivos Emília Márcia

demonstra que o Sicoob Crediriodoce é uma instituição
financeira sólida. “Os depósitos mostram confiabilidade
dos associados com a Cooperativa. Um dos parâmetros
que apontam o fato de uma instituição ser sólida é a
quantidade de depósitos feitos”, esclareceu.
Ele explicou que existe uma sazonalidade de redução
e aumento dos depósitos feitos na Crediriodoce.
“Porém, há alguns anos temos mantido um crescimento
expressivo e estamos em 3º lugar entre as 81 cooperativas
do sistema central Crediminas”, afirmou.

França de Lima Machado, Gilmar de Oliveira, Sônia Maria

Rafael ainda lembrou que o diferencial da Cooperativa

Augusta de Almeida Miranda e os conselheiros suplentes

de crédito é a distribuição das sobras. “O investimento

Dalquio Ramos de Oliveira, José Telismar Soares e Mario

na cooperativa se auto alimenta. O associado investe

Dias Leão para assinarem o termo de posse.

e recebe aquilo que investiu de volta. Todo dinheiro

Após a assinatura, José Francisco da Costa Júnior,
ex-conselheiro, agradeceu a oportunidade pelos anos
exercidos, e os novos conselheiros Fiscais discursaram
enfatizando a disponibilidade para com os colaboradores
no auxílio a qualquer assunto referente à Cooperativa.

depositado vira resultado no final”.

EVOLUÇÃO
EM MILHÕES

Operação de Crédito

Para finalizar, o diretor de Relações Institucionais, Silas
Dias Costa Júnior, fez uma oração em agradecimento ao

R$ 101

R$ 38

R$ 121

R$ 28
19,43 %

novo momento do Sicoob Crediriodoce.
1º Sem. 2014

Patrimônio Liquido

1º Sem. 2014

1º Sem. 2015

Depósitos Totais
R$ 133

36,79 %

1º Sem. 2015

Ativos Totais

R$ 157
R$ 197

R$ 237

17,40 %

1º Sem. 2014

1º Sem. 2015

20,22 %

1º Sem. 2014

1º Sem. 2015
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Sicoob Crediriodoce. 26 anos, 26 histórias!
O Sicoob Crediriodoce completou 26 anos no dia 15
de maio. Mais do que comemorar o tempo de existência,
a instituição quer agradecer a todos os associados,
dirigentes e colaboradores que fazem parte desta história.
Atualmente a Crediriodoce está presente em 16
cidades com um total de 18 agências, por onde passa a
Cooperativa faz a diferença na vida de seus associados
e no desenvolvimento econômico das comunidades em
que está inserida. Em uma série especial, escolhemos
26 experiências que confirmam porque o Sicoob
Crediriodoce é associado ao que há de melhor. É possível
conferir as 26 histórias no site www.sicoobcrediriodoce.
com.br e na fã-page facebook.com/SicoobCrediriodoce.

“Retornei a Valadares, minha cidade natal, há
14 anos. Neste período o Sicoob Crediriodoce
me ensinou e me proporcionou a oportunidade
de conhecer o cooperativismo de crédito, que
leva desenvolvimento econômico e social aos
municípios aonde ele está inserido. Comemorando seus 26 anos o
Sicoob Credirodoce é completo como um banco, mas trabalha com

“Depois que o Sicoob Crediriodoce chegou em
Sardoá, a vida de todos nós cooperados mudou!
Me sinto muito feliz, pois estou mais organizado
com minhas finanças. Sei que posso contar com a
Crediridoce para qualquer situação emergencial.
Seja feliz você também! Venha fazer parte de mais 26 anos de

as facilidades de uma cooperativa.”

história! Venha para o Sicoob Crediriodoce.”

Cantídio Carlos França Ferreira

José de Oliveira Leite

Associado e Vice-Presidente do Conselho
de Administração do Sicoob Crediriodoce

Associado agência Sardoá

”O Sicoob Crediriodoce está sempre pronto a
“Há exatos 22 anos iniciei minha vida profissional

ajudar em todos os momentos. Uma cooperativa

no Sicoob Crediriodoce, onde pude realizar

100% preparada para acolher. Por isso, há 4 anos o

várias conquistas, tanto profissional quanto

Sicoob Crediriodoce faz parte da minha família e

pessoal. O Sicoob Crediriodoce visa o crescimento

do crescimento da minha empresa.”

de todos os seus funcionários e associados. Por isso,
hoje tenho orgulho de participar da comemoração dos
26 anos do Sicoob Crediriodoce.”

Maira de Souza Coelho Cunha
Associada agência Virginópolis

Renata de Paula Bastos
Associada e colaboradora do Sicoob Crediriodoce

“Ao retornar ao Brasil em meio à crise econômica
de 2008, contei com o comprometimento, apoio,
conhecimento e conselhos financeiros do Sicoob

“O Sicoob Crediriodoce foi uma verdadeira mola

Crediriodoce em Itabirinha, o que fortaleceu meu

propulsora na minha vida. Aqui aprendi o real

empreendimento e fomentou os negócios! Hoje

sentido da parceria no mundo dos negócios, onde

procuro retribuir concentrando minhas movimentações financeiras

ambos, cooperativa e associado, dividem uma

na Cooperativa e atuando como agente propagador dos benefícios

relação de ganha - ganha.”

de ser um associado! Sou muito grato ao Sicoob Crediriodoce!”

Renato Francisco Couri

Leonardo Barcelos Tavares

Associado agência Governador Valadares

Associado e delegado agência Itabirinha
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Sicoob Crediriodoce é destaque na Revista Sicoob
A Revista Sicoob, uma revista do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, trouxe em sua edição número 21
uma reportagem sobre a parceira Sicoob e Sebrae. O Sicoob Crediriodoce foi destaque como uma das cooperativas de
Minas Gerais participantes do projeto iniciado em 2011. Confira uma parte da reportagem abaixo:

“Abrir e gerir uma empresa exigem do empreendedor

nossa cooperativa, adaptando-as à nossa realidade

bom

e, felizmente, conseguimos bons resultados. Prova

planejamento financeiro. Os recursos devem ser

disso é que, hoje, recebemos cooperativas de várias

suficientes para realizar os investimentos e suprir as

localidades, trilhando o caminho inverso ao do início do

necessidades do dia a dia da empresa. Nesse cenário,

projeto, além de fazermos apresentações em diversos

as cooperativas financeiras são importantes aliadas

eventos”, comemora. Outra vantagem citada por ele foi

para a sustentabilidade econômica dos negócios de

o crescimento na cooperativa. Entre janeiro de 2012 e

milhares de empresários, sobretudo os micro e pequenos.

outubro de 2014, acréscimo de 1.034 cooperados.

muitas

habilidades,

conhecimentos

e

um

Por isso, e com o objetivo de aproximar ainda mais os
empreendedores do cooperativismo, o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
desenvolveu, em parceria com o Sicoob, o projeto
Disseminando Boas Práticas Entre
Cooperativas de Crédito de Micro e
Pequenas Empresas.
Iniciada

em

novembro

de

2011, a primeira fase do projeto
foi finalizada em dezembro de
2014 e contemplou 17 projetos
de 200 instituições financeiras
cooperativas do país. Desse total,
135 são integrantes do Sicoob.
“Já a segunda etapa das ações,
iniciada ainda em 2014, prevê o
desenvolvimento de 23 projetos”,
informa o analista técnico da
Unidade de Acesso a Mercados e
Serviços do Sebrae, Renan Nunes da Silva.

Dicas e consultoria
A implantação do Espaço do Empreendedor nas
unidades do Sicoob Crediriodoce é outro fruto do
projeto. Em parceria com o Sebrae,
a iniciativa oferece, há três anos,
consultoria

especializada

aos

cooperados que possuem micro e
pequenas empresas. “Mensalmente,
durante

uma

semana,

uma

equipe composta por oito pessoas,
incluindo gerentes e assistentes,
recebe os empreendedores após
agendamento prévio”, conta. Um
dos cooperados beneficiados foi
Rustemberg Rodrigues Bernadino,
proprietário de uma loja de tintas
e complementos para pinturas
automotivas,
Valadares

em

(MG).

Governador
“O

consultor

me ajudou a desenvolver uma planilha, que tem sido

Em Minas Gerais, uma das cooperativas participantes

importante para controlar os estoques da minha loja

foi com sede em Governador Valadares. Dirigentes e

e tem sido muito bem aplicada”, destaca. Cooperado

técnicos da instituição participaram de vários encontros

desde janeiro de 2005, o empresário decidiu associar a

e de visitas técnicas às cooperativas de diversas

sua empresa ao Sicoob, em julho de 2014, por causa das

cidades, em especial, no Sul do país, como Caxias do

facilidades oferecidas. “Sinto-me em casa na cooperativa.

Sul (RS), Toledo (PR), Foz do Iguaçu (PR) e Blumenau

Além de ter as taxas de juros bem menores que as

(SC). O diretor Administrativo-Financeiro do Sicoob

praticadas pelo mercado, a instituição tem me dado

Crediriodoce, Celso Mól Mariano Júnior, relembra a

suporte para resolver todas as necessidades financeiras

importância dos trabalhos. “Foram oportunidades de

do meu negócio”, reconhece.”

aprender e conhecer de perto as boas práticas realizadas.

REVISTA SICOOB #21 - Pags. 18 e 19

A partir daí, começamos a implantar algumas delas na
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Sicoob Crediriodoce é destaque
na Revista Conhecer - SEBRAE
O Sicoob Crediriodoce mais uma vez é mencionado como modelo em sua parceria com o SEBRAE na revista
Conhecer - Cooperativismo Financeiro. Confira uma parte da reportagem abaixo:

“Em Minas Gerais, os projetos de cooperativismo

dificuldade de conseguir crédito, devido às altas taxas.

financeiro têm objetivo claro: ajudar as cooperativas.

Com a chegada da cooperativa e com a possibilidade

Durante o projeto, as cooperativas se reuniam com o

da livre admissão de associados, esse cenário mudou.

Sebrae para definir ações conjuntas para melhoria da

“Acho que a cooperativa é vista como a única

própria estrutura e dos produtos oferecidos.

instituição que acreditou nos pequenos negócios. O

Todas as cooperativas, de alguma forma, criaram
e aprimoraram a estrutura e a equipe com foco
nesse público. Além disso, as cooperativas também
ampliaram o relacionamento com o Sebrae, que tem

que mais percebo de sentimento é o de gratidão pelo
apoio oferecido”, conta Celso. Com o tempo, parcerias,
projetos e ações fizeram com que a Crediriodoce
aprimorasse os serviços prestados e segmentasse
o atendimento ao público.

atuado tanto na formação da

“Hoje, o Sicoob Crediriodoce

expertise de seus colaboradores
como

no

está preparado para atender

atendimento

as

qualificado ao seu associado PJ.

Um caso de sucesso na relação

projeto acabam servindo como

da cooperativa com os pequenos

modelo para aquelas que não

negócios é a Love Life, empresa

puderam participar. Algumas,

de lingerie localizada em São

por exemplo, recebem visitas de

João do Manteninha, no interior

cooperativas que têm interesse
o

modo

de Minas. Emerson da Silva, sócio

de

da empresa, lembra que quando

atendimento de pessoa jurídica.
Um

caso

que

merece

a Crediriodoce abriu uma

ser

mencionado é da cooperativa
Sicoob Crediriodoce, localizada em Governador
Valares. Segundo Celso Mol, diretor administrativo
financeiro da cooperativa, a confiança dos pequenos
negócios no cooperativismo financeiro aumentou.
Ele lembra que, quando a cooperativa ainda estava
iniciando as atividades, no final da década de 1980,
os pequenos negócios e os produtores rurais estavam
à margem das instituições financeiras e tinham

de

completa Celso.

as cooperativas participantes do

conhecer

empresas

uma maneira muito eficiente”,

Outro ponto importante é que

em

pequenas

agência em Vargem Grande,
a situação melhorou bastante. Pela proximidade
dos locais, tudo ficou mais fácil. O atendimento é
rápido e o gerente está próximo. Para Emerson, a
chegada da agência ajudou a fortalecer a amizade
entre os empresários. “A gente trabalha muito com
cooperativismo. O fator principal no município é a
união”, comenta.”
CONHECER COOPERATIVISMO FINANCEIRO - Pags. 32 e 33

Acesse www.sicoobcrediriodoce.com.br e confira além das matérias completas, o link online das revistas.
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e ventos

Construindo uma
Tropa de Elite
Valadares recebeu, no dia 28 de abril, a palestra

como objetivo despertar as pessoas para a importância

“Construindo uma Tropa de Elite”, ministrada por Paulo

da superação de desafios no ambiente competitivo de

Storani, ex-capitão do Bope do Rio de Janeiro e consultor

trabalho e o papel da liderança. Com foco no resultado,

dos filmes Tropa de Elite 1 e 2. O evento foi uma iniciativa

trabalho de equipe, superação de limites – metas,

da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

liderança mútua e auto-realização no cumprimento da

(FIEMG) – Regional Rio Doce e do Sebrae, com apoio do

missão – tarefa.

Sicoob AC Credi e Sicoob Crediriodoce.

O Sicoob Crediriodoce, com intuito de disponibilizar

Paulo Storani é um dos oficiais que serviram de

aos associados mais uma forma de aprendizado e

inspiração para o personagem Capitão Nascimento,

informação, ofereceu o convite como integralização em

interpretado pelo ator Wagner Moura. Suas palestras têm

conta capital.

Gevê Folia

16º Leilão de Vacas
e Novilhas Leiteiras

A micareta mais tradicional do interior de Minas Gerais,
o Gevê Folia, atrai turistas de todo o Brasil a Governador
Valadares. O Sicoob Crediriodoce não poderia ficar de
fora desse evento que também é associado a alegria e a
diversão. O tradicional carnaval fora de época foi eleito
um dos eventos mais seguros e organizados do país, além
de estar inserido no calendário brasileiro de micaretas.
O evento sempre reúne os grandes nomes da música
nacional, e em 2015 não foi diferente. Em sua 20ª edição,
que aconteceu nos dias 1 e 2 de maio no Parque de
Exposições da cidade, o público pode curtir a dupla
Henrique e Juliano, Durval Lelys, Ivete Sangalo, Psirico e
Tuca Fernandes.
O Sicoob Crediriodoce esteve presente no evento

Chegada em sua 16ª edição, o tradicional leilão de
vacas e novilhas leiteiras da Cooperativa Agropecuária
Vale do Rio Doce foi mais uma vez um sucesso de vendas.
O evento, que aconteceu no dia 30 de maio, teve público
estimado de mil pessoas, entre cooperados e produtores

com sua marca espalhada por todo parque e com

rurais em geral, que estiveram presentes no Tattersal de

distribuição de brindes. Além de arrastar multidões,

Leilões do Parque de Exposições José Tavares Pereira.

o Gevê Folia ainda movimenta os diversos setores da
economia e gera mais de dois mil empregos diretos e
indiretos, favorecendo a economia e o turismo na cidade.

Como de costume o Sicoob Crediriodoce foi
patrocinador principal do evento. Os associados que
optaram pelo financiamento feito pela Cooperativa tiveram
desconto especial com prazo de dois anos para pagar.
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360º

Crediriodoce na 46ª Expoagro IV Festa do Cavalo e
IV Cavalgada dos Amigos
Como todos os anos o Sicoob Crediriodoce
marcou presença no evento mais esperado da cidade,
de Jampruca
a ExpoagroGV. A Cooperativa esteve presente na 46ª
Expoagro com maior notoriedade da marca e relação
estreita de negócios com o produtor rural.
A novidade esse ano foi o Touro Mecânico que
conquistou o público visitante do local. Crianças, jovens e
adultos subiram no brinquedo para encarar o desafio de
não ser derrubado e o resultado: muita diversão. Outro
ponto que deu visibilidade a marca foi o 7º dia de evento,
no primeiro dia de rodeio. Minutos antes do evento toda
a platéia usava o chapéu de cowboy da Crediriodoce.

Jampruca esteve em festa nos fins de semana dos
dias 23 e 30 de Maio. A cidade recebeu a 4ª Festa do
Cavalo e a 4ª Cavalgada dos Amigos de Jampruca,
respectivamente. Os eventos acontecem anualmente e
tem apoio do Sicoob Crediriodoce. As festas reuniram
amigos e cavaleiros da cidade, além de pessoas das
regiões vizinhas. Na Festa do Cavalo, diversas atividades
marcaram o dia como a tradicional cavalgada, corrida de
argolinha e concurso de marcha. O evento terminou à
noite com show do cantor Erique Monteiro.

Na mesma noite também aconteceu um churrasco de
confraternização para associados convidados. O local da
festa foi concedido pela diretoria do Núcleo Manga-Larga
Marchador, que também teve seus membros convidados.
Na ocasião os colaboradores do Sicoob Crediriodoce
tiveram a oportunidade de interagir com os associados.
Estavam

presentes

na

ocasião

membros

da

Cooperativa que fazem parte do Conselho Administrativo
e Fiscal, Delegados; o diretor Administrativo-financeiro,
Celso Mol Mariano Júnior; o diretor de Relações

Já no dia 30, o dia começou com um grande passeio a
cavalo entre amigos e terminou em festa. O show à noite
foi com apresentação de Dani do Fórro, músico da cidade.

2ª Corrida Rústica de Pescador
No dia 27 de junho aconteceu a 2ª Corrida Rústica de
Pescador, o evento compôs o cronograma de atrações do
aniversário de 53 anos da cidade.

Institucionais, Silas Dias Costa Júnior. Além do presidente

O Sicoob Crediriodoce esteve presente mais uma vez

e o vice-presidente da Cooperativa Agropecuária Vale do

como um dos patrocinadores. Na ocasião participaram

Rio Doce, Guilherme Olinto e João Marques; o presidente

aproximadamente 400 pessoas. Além da corrida, houve

no Núcleo Manga Larga Marchador, Marco Aurélio

uma gincana com foco na 3ª idade, a brincadeira faz

Linhares e o ilustre locutor Marco Brasil.

parte de um trabalho social desenvolvido pelo CRAS.
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1ª Cavalgada da Lua Cheia

4ª Corrida da Cooperação

No dia 11 de julho aconteceu a 1ª Cavalgada da

26 de julho aconteceu a

Lua Cheia, em Marilac. O evento foi promovido pela

4ª Corrida da Cooperação,

Agrobraga, na Fazenda Vitória e cerca de 1.000 pessoas

realizada pelo Sistema Ocemg,

participaram. Com saída às 17h da Praça da Matriz na

em Belo Horizonte. Mais de

cidade, os cavaleiros percorreram 10 km até a fazenda.

5 mil pessoas, entre atletas

No fim da noite os participantes aproveitaram um jantar

e espectadores, se reuniram

e atrações musicais. O Sicoob Crediriodoce marcou

no Marco Zero da Lagoa da

presença como um dos parceiros do evento.

Pampulha.

O

Conselheiro

Fiscal do Sicoob Crediriodoce,
Gilmar de Oliveira, participou
do evento.
O projeto visa promover
a integração do setor cooperativista com a sociedade e
incentivar a prática esportiva. Segundo Gilmar, correr
se tornou um hábito. Essa é a primeira vez que participa
do evento. “Eu participei da modalidade de 10 km e
fiz a prova com 54 minutos. Fiquei muito feliz com o

Motoculto de Mantena –
Dia do Motociclista

resultado”, declarou.
Oliveira ganhou medalha de participação e ficou
entre as 300 pessoas que conseguiram terminar a prova.
Cerca de oito toneladas de alimentos foram doadas a 12
entidades beneficentes da capital com a iniciativa.

Cinquentenário da COOPROVI
A Cooperativa dos Produtores Rurais de Virginópolis
(COOPROVI) realizou durante a semana de 27 de julho a
1º de agosto a 5ª Semana Do Produtor Rural na cidade
de Virginópolis. O evento também foi uma comemoração
O I Motoculto de Mantena aconteceu o dia 25 de
julho. O evento faz alusão ao Dia do Motociclista e
reuniu fãs de motos, motociclistas e familiares em um
momento de confraternização. O Sicoob Crediriodoce
esteve presente no local com stand de divulgação e
sorteio de bonés.
O evento teve início às 13h, com o encontro de
trilheiros e Via 381 que saíram em “motosseata” pelas
ruas da cidade. À noite o Culto de Gratidão foi às 19h e
o restante da festividade teve apresentação de grupos
musicais. A ocasião foi considerada um sucesso por parte
dos organizadores, pois atraiu moradores de Mantena e
também da região.

dos 50 anos de existência da Cooperativa.
O Sicoob Crediriodoce esteve presente como
patrocinador do cinquentenário, doando brindes para o
Torneio Leiteiro e Torneio de Truco e distribuindo bonés aos
participantes. O evento teve participação maciça de pessoas
de toda a região, entre produtores rurais e visitantes.
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social

Nova cozinha do Lar dos Velhinhos é inaugurada,
um projeto do Dia de Cooperar
instituição, através do projeto nomeado “CUIDAIDOSOS”,
e desenvolveram um movimento para a arrecadação de
fundos em benefício da restauração da cozinha.
O nome “CUIDAIDOSOS”, é reflexo da atenção
direcionada aos idosos residentes no lar, sediado em
Governador Valadares. Dentre as instituições visitadas,
a instituição foi escolhida devido a necessidade urgente
de reforma na cozinha, que anteriormente havia
O Lar dos Velhinhos inaugurou no dia 28 de abril, sua
nova cozinha. Essa conquista, foi resultado das ações

sido vistoriada e reprovada pela vigilância sanitária e
ministério público pelas más condições de conservação.

voluntárias do Dia de Cooperar 2014, desenvolvidas
pela ECOOS (Elo Cooperativista Social), composta pelas
cooperativas Agropecuária, Sicoob AC Credi, Sicoob
Crediriodoce, Unicred e Unimed, que juntas, abraçaram a

Dia de Cooperar 2015
No dia 4 de julho a ECOOS – Elo Cooperativista
Social, formado pelas cooperativas: Agropecuária,
Sicoob Ac Credi e Sicoob Crediriodoce, Unicred e

projetos apoiados, ouvir música ao vivo e usufruir de

Unimed realizou o Dia de Cooperar 2015. Conhecido

momentos de recreação para as crianças, com direito

como um dos maiores movimentos do cooperativismo

a pipoca e algodão doce a vontade. Além de exercícios

voluntário, este ano, o evento aconteceu em uma data

de alongamento, massagem terapêutica, aferição de

muito importante para o calendário cooperativo, o Dia

pressão arterial e glicemia e ainda puderam levar para

Internacional do Cooperativismo. Que por sua vez,

casa mudas de árvores frutíferas.

foi reflexo para que as cooperativas trabalhassem em
conjunto, a fim de promover o movimento solidário em
benefício dos projetos Bolinha Cidadã e Associação de
Equoterapia, afim de levar à comunidade a importância
do cooperativismo nas ações voluntárias.
O evento aconteceu das 9h às 13h e reuniu cerca
de 300 pessoas entre colaboradores e visitantes. Os
participantes tiveram a oportunidade de conhecer os

Na ocasião houve um momento de solenidade para a
apresentação do Dia de Cooperar e das cooperativas que
compõe o Elo Cooperativista Social. Na oportunidade,
foram apresentados os projetos sociais apoiados pelo
Dia C 2015, e feito os devidos agradecimentos aos
parceiros Trupe do Bem, responsável por agitar o evento,
e Aprobem, que levou a feira de adoção de animais.
Este movimento solidário demonstra o quanto as
cooperativas acreditam nas iniciativas sociais e têm
contribuído para que esses projetos invistam em
melhores condições de atendimento à população. Mais
uma vez, o trabalho conjunto do Elo Cooperativista
Social mostrou a força do cooperativismo e transmitiu a
comunidade a verdadeira essência do trabalho voluntário
e sua importância para aqueles que precisam.
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www.sicoobcrediriodoce.com.br

Trupe do Bem

SICOOB CREDIRIODOCE
CO N T R ATA

SUPERVISOR DE
PRODUTOS E SERVIÇOS
01 vaga em Governador Valadares.

Perfil desejado:
Comunicação, Iniciativa e Liderança.

Conhecimentos técnicos necessários:

Você conhece a Trupe do Bem? É um grupo de
voluntários fantasiados de palhaços, princesas e outros
personagens que levam alegria e descontração às
entidades, hospitais, creches e asilos da cidade. O projeto
possui um calendário com diversas campanhas a serem
realizadas durante o decorrer do ano, como a campanha
“Quanto mais gente mais quente”, por exemplo, que
consiste na doação de cobertores, roupas, calçados e
agasalhos às instituições carentes.
O Sicoob Crediriodoce abraçou a causa do grupo e
hoje é Ponto de Apoio oficial para as coletas. Uma dos
projetos fixos é a campanha “Lacre do Bem”, que consiste
na arrecadação de 140 garrafas pet de 2 litros cheias de
lacres de alumínio, que são trocadas por uma cadeira
de rodas. Na sede da Cooperativa existe uma urna para
depositar os anéis de latas.
A Trupe do Bem já conseguiu, com o recolhimento
dos anéis, sua primeira cadeira de rodas, que será
doada a Acolhe Vida, casa de apoio a pacientes renais e
oncológicos. Por isso, se você é associado ou colaborador
fique atento a essa e a novas campanhas, pegue carona
na Kombi da Trupe e junte-se a idéia de fazer o bem.

Curso superior completo, Excel Avançado, Ministrar
Treinamentos, Técnica em Vendas, Elaboração de
Campanhas de Produtos, Habilidades em Emissão e
Análise de Relatórios e Acompanhamento de Resultados.

SUPERVISOR DE SUPORTE
ORGANIZACIONAL
01 vaga em Governador Valadares.

Perfil desejado:
Liderança, pró atividade, foco em resultados, comunicação,
boa capacidade de planejamento e execução.

Conhecimentos técnicos necessários:
Superior completo em Administração de Empresas, desejável
Pós, conhecimentos sólidos em projetos, profissional
generalista, Pacote Office, carteira de motorista B.

SUPERVISOR DE UNIDADE
ADMINISTRATIVA
01 vaga em Governador Valadares.

Perfil desejado:
Liderança, pró atividade, foco em resultados, comunicação,
boa capacidade de planejamento e execução.

Conhecimentos técnicos necessários:
Superior completo em Administração de Empresas,
desejável Pós, profissional generalista, Pacote Office,
carteira de motorista B.

Com o objetivo de inclusão social para pessoas com
deficiência e reabilitado do INSS, o Sicoob Crediriodoce
oferece oportunidade de trabalho para
Auxiliar Administrativo.

OS CURRÍCULOS DEVEM SER ENVIADOS PARA
CURRICULO@SICOOBCREDIRIODOCE.COM.BR
COM O ASSUNTO REFERENTE A VAGA DE INTERESSE.
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interno

Encontro sobre o PGD é
realizado pela Crediriodoce

Dia da Saúde Unimed

No dia 20 de junho aconteceu mais uma etapa do
Programa de Gestão de Desempenho (PGD) com todos
os colaboradores do Sicoob Crediriodoce, através da
sensibilização e treinamento dos mesmos. O PGD foi
lançado na Crediriodoce no dia 12 de julho de 2014 e,
durante o decorrer do ano, os colaboradores puderam
conhecer o programa e se adaptarem a ferramenta de
avaliação. O treinamento foi feito por Renata Linhares e
Libânia Carvalho, ambas do setor de Gestão de Pessoas
da Cooperativa.

Pensando na saúde de seus colaboradores e
acreditando que a prevenção é sempre a melhor medida,
o Sicoob Crediriodoce e a Unimed promoveram o
Dia da Saúde. No dia 22 de junho, profissionais da
saúde estiveram na Cooperativa, durante a tarde,
disponibilizando atendimento especial a todos os
funcionários da Crediriodoce.
O contato físico é um dos mais comuns meios de
contágio de um vírus. Lidar com o público é coisa séria,
por isso é necessário oferecer o melhor atendimento com
a maior segurança possível aos associados. O serviço

Durante o encontro, o Presidente do Conselho de
Administração, Alberto Ferreira, informou que o Sistema

disponibilizou aferição de pressão arterial, glicemia,
pesagem e vacina contra gripe (H1N1).

Sicoob conta atualmente com mais de 27 mil funcionários
Desta forma, o PGD irá orientar os funcionários no

Organização do Quadro Social

alcance de resultados. “É uma ferramenta muito bem

Recentemente o Sicoob Crediriodoce recebeu,

desenvolvida e que nos auxiliará para alcançarmos um

em seu quadro de colaboradores, a Agente de

desenvolvimento pessoal e profissional de forma muito

Desenvolvimento Cooperativo, Alessandra Moura. Ela é

bem arquitetada. Através dos registros poderemos nos

formada em Gestão de Cooperativas, pela Universidade

conhecer melhor”, enfatizou.

Federal de Viçosa (UFV) e trabalhou na Sescop e Sicoob

e só na Crediriodoce são mais de 150 colaboradores.

Durante as 28 semanas que o programa será

Credip, de Pimenta Bueno, Rondônia.

desenvolvido, tanto os colaboradores quanto à

Alessandra é responsável pela Organização do

Cooperativa, terão que fazer seus registros no Success

Quadro Social (OQS), uma estratégia de gestão que busca

Factors, ferramenta utilizada para acompanhamento.

estabelecer um processo contínuo de educação, formação,

Os colaboradores serão avaliados por meio das

informação, comunicação e integração do quadro social,

competências: Foco no associado, Orientação para

com a finalidade de melhorar a participação e consciência

resultados, Gestão da informação, Trabalho em

dos cooperados em relação ao empreendimento

equipe, Autogestão, Iniciativa e Criatividade. Os líderes

cooperativo, contribuindo para sua sustentabilidade.

serão analisados ainda pela Liderança e a Gestão de
Processos/Riscos.
O novo modelo de Gestão de Pessoas foi lançado em
2012 pelo Sicoob Confederação em Brasília.

A função da agente é basicamente desenvolver
práticas como palestras e treinamentos que vão capacitar
todos os públicos: associados, delegados, conselheiros,
colaboradores, diretores e a comunidade de forma geral.
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perfil

Diretor de Relações Institucionais:
Silas Dias Costa Júnior
instalação de um projeto de irrigação de feijão, na ilha do
bairro Santa Rita.
Atuou como Conselheiro Fiscal da Cooperativa
Agropecuária, no período de 1990 a 1991. Como
Conselheiro Fiscal do Sicoob Crediriodoce, entre
1993 a 1995. A partir de 1996 foi eleito para o cargo de
Conselheiro de Administração da Crediriodoce. Em 2000
passou a ocupar o cargo de Diretor, estando a frente da
cooperativa até a presente data.
Nascido em Governador Valadares, Silas Dias Costa
Júnior, é filho e neto de produtores rurais e viveu na
fazenda até o 7 anos de idade. Veio para a cidade estudar,
ingressando no Colégio Presbiteriano, onde fez o ensino
fundamental. Estudou o ensino médio em Valadares, a
seguir em Belo Horizonte e, por fim, aos 17 anos partiu
para Viçosa em busca de seu sonho.

No decorrer de sua gestão fez diversos cursos de
especialização, dentre esses se destacam os cursos
de capacitação gerencial e para dirigentes, oferecidos
pela Central Crediminas:   Proder, Seara I e II, Dicoop,
que somaram 376 horas. Além do MBA em Agente
de Desenvolvimento em Cooperativas, no Centro
Universitário Newton Paiva, com carga de mais de 400
horas. Representou a Crediriodoce no conselho diretor

Lá concluiu o ensino médio, sendo aprovado no curso

da Fundação Percival Farquhar por dois mandatos, de

superior de Engenharia Agronômica, na Universidade

2006 a 2012, ocupando hoje em dia o conselho curador

Federal de Viçosa (UFV). Concluiu o curso em 1978

da Instituição.

e ainda permaneceu na cidade até 1980, onde se
especializou em Genética e Melhoramento de Plantas.
Em 1981 regressou à Valadares para trabalhar na fazenda
da família, apoiando seu pai que estava na direção da
Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.

Ao longo desses anos, tem participado ativamente do
crescimento do Sicoob Crediriodoce que, no início do
seu mandato possuía apenas duas agências, contando
hoje com 18 agências mais um Ponto de Atendimento
Eletrônico no GV Shopping. A princípio, a Cooperativa

Na fazenda, além de ingressar na atividade leiteira –

que tinha cerca de 1700 associados, hoje tem mais de 20

tradição da família, instalou dois projetos de irrigação,

mil; o saldo de empréstimos que era cerca de 4 milhões

cultivando feijão e milho. Movido pela paixão por

de reais, tem aproximadamente120 milhões; os depósitos

produtos de milho fundou, em parceria com a mãe e a

não alcançavam a marca de 4 milhões e, atualmente

esposa, duas lanchonetes instaladas no centro da cidade,

superam os 150 milhões, com mais 31 milhões em

a “Milho e Cia”, das quais foram proprietários por 10 anos.

poupança. O patrimônio que não atingia 3 milhões, é de

Paralelamente, sempre esteve envolvido com a
comunidade cristã em que é membro, onde ocupou

quase 40 milhões e, por fim, os ativos totais subiram de
7,5 milhões para quase 240 milhões.

cargos de liderança e participou dos projetos sociais

“Eu tenho muita alegria e honra em poder fazer

mantidos por ela. Foi Conselheiro Fiscal e Conselheiro

parte da história desta instituição. Tento, dentro das

de administração e hoje é o presidente do Instituto

minhas limitações, deixar o meu legado e me dedicar à

Presbiteriano de Serviço Social, Educação, Cultura e

Crediriodoce, assim como tive o modelo de uma gestão

Pesquisa (IPSEC), entidade mantenedora do Colégio

brilhante como foi a de meu pai. É com muito orgulho

Presbiteriano. Na Sociedade Missionária de Recuperação

que temos hoje uma Cooperativa tão robusta, respeitada

Humana (Somirehu) liderou uma campanha para a

e séria”, declarou.
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Como é sabido, o papel do Conselho Fiscal é de suma
importância para o desenvolvimento da Instituição, pois seus
membros são representantes dos Cooperados, eleitos em
Assembleia para cumprirem a missão de fazer a fiscalização
da Cooperativa.

Conselho Administrativo
Alberto Ferreira

Nossas competências estão estabelecidas no Estatuto Social,
no qual prevê as atividades de fiscalização das atividades
administrativas e financeiras da cooperativa e respectivos
registros contábeis, bem como a emissão de parecer anual
sobre a gestão, que integra a prestação de contas anual do
órgão de administração, tomando por base os serviços de
auditoria externa realizados.

Geraldo Antônio Birro
Eduardo José de Almeida
Fernando Luiz Monteiro
Francisco Sérgio Silvestre
Maria Geralda de Araújo
Silas Dias Costa Júnior
José Geraldo Pedra Sá

Dado a relevância e importância do Sicoob Crediriodoce em
nossa região, seja pela sua quantidade de agências, seja pelo
volume de negócios ou pelo que esta Cooperativa representa
em termos de desenvolvimento regional, participar deste
Conselho Fiscal é uma responsabilidade das mais exigentes,
pois foi-nos dado pela Assembleia, a outorga de poderes para
podermos em seu nome, verificar, analisar e fiscalizar os atos da
Administração e Funcionamento do sistema.
O Atual Conselho de Administração conta com associados que
possuem e preenchem os requisitos legais para o desempenho
de suas funções, tendo em seu quadro vários membros com
anos de experiência e dedicação ao Cooperativismo, requisitos
estes que somados à confiança a nós delegada pela Assembleia,
certamente nos conduzirá aos melhores resultados e termos de
participação efetiva no cumprimento de nossas funções.
Este Conselho Fiscal se coloca à disposição de todo o sistema
Sicoob Crediriodoce para contribuir de forma efetiva e
positiva no firme e honroso papel de continuar desenvolvendo
nossa Cooperativa e consequentemente, nossos associados, a
razão maior desta tão importante instituição.
Saudações Cooperativistas,
Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce

CANAL DE ATENDIMENTO
AOS DELEGADOS
Tel.: 33 2101 2529
delegados@sicoobcrediriodoce.com.br

Diretoria
Celso Mol Mariano Júnior
Diretor Administrativo Financeiro

33 2101 2502
celso.mol@sicoobcrediriodoce.com.br
Silas Dias Costa Júnior
Diretor de Relações Institucionais

33 2101 2503
silas.junior@sicoobcrediriodoce.com.br
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