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Eleição de Delegados 2016

O Sicoob Crediriodoce realizou nos dias 23, 24,

com os associados e vice-versa. Portanto, devem conhecer

27 e 28 de junho a Eleição de Delegados em suas 18

as ações desenvolvidas pela cooperativa e dar sua

agências. Desde 2007, a Crediriodoce adota o Sistema

contribuição com vistas à melhoria de suas comunidades.

de Delegação no qual são eleitos representantes entre
os associados da cooperativa.
Entre as funções do Delegado, estão a de
representar o quadro social na tomada de decisões em

Em cada agência, a eleição foi realizada e acompanhada
por associados e colaboradores locais, que compõem uma
Comissão Paritária. No total, foram eleitos 287 delegados,
sendo 180 efetivos e os demais suplentes.

processos assembleares, atuar como multiplicador do
cooperativismo em sua comunidade, além de favorecer os
canais de comunicação entre os dirigentes e conselheiros

Confira os Delegados eleitos, acessando o site
w w w. s i co o b c re di r i o do ce. co m . b r.

SICOOB CREDIRIODOCE.
HÁ 27 ANOS ASSOCIADO A VOCÊ!
15 de maio, início das atividades do Sicoob Crediriodoce.
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sumário
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Os últimos meses foram de muito trabalho e
atividades. O Sicoob Crediriodoce vem buscando
diariamente, atender seus associados e parceiros
com dedicação, apresentando as melhores taxas
e os melhores produtos e serviços do mercado,
alinhado a seus princípios cooperativistas,
almejando sucesso conjunto, com equilíbrio e
justiça entre os participantes.
Nesse período, realizamos a eleição de Delegados,
quando todos os associados puderam manifestar
sua intenção de candidatura e voto, elegendo, por
mais quatro anos, seus representantes. Parabenizo
os eleitos e conto com cada um na tarefa de
disseminar o cooperativismo e suas vantagens.
Tivemos o privilégio de reinaugurar duas agências,
uma na cidade de Jampruca e a outra em Mantena.
Essas agências comprovam nosso compromisso
em oferecer o melhor às comunidades em que
estamos presentes.
E esse compromisso não para por aí. Também
abraçamos diversos eventos municipais e
tradicionais das regiões onde atuamos, reforçando
que estamos associados à alegria e à diversão.
Vale destacar a realização do Dia C – Dia de
Cooperar, que, junto com as cooperativas coirmãs,
abraçamos uma instituição de caridade de
Valadares, proporcionando melhorias aos internos.
Sabemos que os tempos não estão fáceis, e por isso
temos procurado oferecer estratégias que auxiliam
cada associado a vencer os desafios diários. O CDC
Sicoobcard é um exemplo, com o qual você, de
maneira rápida e fácil, obtém um empréstimo na
hora, com taxas menores que do mercado.
Ainda temos muito trabalho pela frente, e nos
preparamos por meio de cursos e treinamentos
para melhor atendê-los, certos de que, juntos,
cresceremos e alcançaremos nossos objetivos.

Alberto Ferreira
Pres. do Conselho de Administração
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SICOOB CREDIRIODOCE

Reinauguração Jampruca
Após reforma, no dia 2 de maio, o Sicoob Crediriodoce

acolhimento da Cooperativa no município. O Diretor de

reinaugurou a agência de Jampruca. A Cooperativa

Relações Institucionais, Silas Dias Costa Junior, destacou

entrega para a comunidade uma agência ampla, segura,

a importância de a agência acompanhar o crescimento

moderna, com novo layout, além de trazer de volta o

da cidade, reforçando que a Crediriodoce disponibiliza

Caixa Eletrônico (ATM). No evento, estiveram presentes,

diversos meios para facilitar o dia a dia do cooperado,

o presidente, os diretores, empregados, associados,

não só na agência, com a volta do Caixa Eletrônico, como

delegados e conselheiros da Crediriodoce, além da

também nos Canais Alternativos de Atendimento.

liderança e moradores do município.
O Presidente do Sicoob Crediriodoce, Alberto
Ferreira, agradeceu à cidade e aos associados pelo

Presente em Jampruca há 15 anos, na Praça Jorge
Agostinho, a agência hoje possui 703 associados ativos
(referência Sisbr abril/2016).

Mantena recebe uma nova agência
O Sicoob Crediriodoce está presente em Mantena há

do cooperativismo, a missão principal é gerar soluções

quase 15 anos, e uma comemoração especial do mês de

financeiras adequadas e sustentáveis aos associados

junho foi a reinauguração da agência no município, que

em Mantena. De acordo com o Diretor de Relações

está com um espaço mais amplo e seguro para atender

Institucionais do Sicoob Crediriodoce, Silas Costa, a

os mais de 1.200 cooperados da região. A cerimônia de

nova agência promete fortalecer a economia na área.

reinauguração, realizada no dia 17 de junho, contou com a

“Mantena é um local privilegiado. Estávamos procurando

presença do presidente, diretores, funcionários, associados

um espaço para atender melhor os nossos associados.

e conselheiros da Crediriodoce, além de lideranças e

Agora contamos com um espaço amplo, de fácil acesso, no

moradores da cidade.

centro da cidade. O cooperativismo tem sido bem aceito

Com novo endereço, para facilitar o acesso, a agência
está localizada na rua Benedito Valadares, 305. Por meio

na região, onde já fizemos inúmeras reformas. A primeira
foi em Itabirinha, depois em Marilac e Jampruca”,disse.
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COOPERATIVISMO EM AÇÃO

Indicação de Ouro Sicoob

Lançamento PDRS
- Programa de
Desenvolvimento
Sustentável Médio Rio Doce

Indicação de Ouro Sicoob, uma promoção para você
associado. Basta convidar amigos e familiares, pessoas
físicas e jurídicas para fazer parte do Sicoob Crediriodoce
e concorrer a diversos prêmios. A campanha vai até o dia
9 de setembro, sendo que se seu indicado se associar,
você garante um número da sorte para concorrer.
4 sorteios já aconteceram e ainda dá tempo de
participar. Em cada sorteio são 8 cartões-presente de
R$1.000,00, 1 Honda Fit e 1 viagem para Orlando, com
acompanhante.
Acesse w w w.i nd i cacao d eo uro. co m. br, confira o
regulamento e participe.

Desenvolvimento e sucesso foram características
marcantes da noite do dia 27 de julho no Ilusão Esporte
Clube, salão que recebeu os convidados das entidades
Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, Sicoob
Crediriodoce, Sindicato dos Produtores Rurais de
Governador Valadares e União Ruralista Rio Doce, para o
coquetel de lançamento do Programa de Desenvolvimento
Rural Sustentável Médio Rio Doce (PDRS). O programa visa
ao desenvolvimento de projetos técnicos sustentáveis
para a região, tornando-se pioneiro no Vale do Rio Doce.

CDC Sicoobcard

O lançamento foi marcado com a presença de diversas

Já pensou sacar todo o limite do seu cartão, sem
burocracia? Com o CDC do seu cartão Sicoobcard isso é
possível. É uma forma rápida, simples e segura de contar
com um dinheiro extra para pagar as contas, comprar um
veículo ou até fazer aquela reforma em casa.
O CDC é uma linha de credito barata, pré-aprovada
e sem analista. Para usar esse crédito, basta ir em uma
agência Sicoob Crediriodoce e solicitar ao seu gerente.
Confira as simulações:

PARCELAMENTO*

R$ 500,00

12 parcelas de R$ 52,40

R$ 800,00

12 parcelas de R$ 83,84

R$ 1.000,00

12 parcelas de R$ 104,80

R$ 1.500,00

12 parcelas de R$ 157,20

R$ 2.000,00

12 parcelas de R$ 209,60

R$ 5.000,00

12 parcelas de R$ 524,01

*O valor das parcelas pode variar conforme data de
vencimento da fatura.

VALOR DO SAQUE

autoridades, incluindo a do ex-ministro da Agricultura
Alysson Paulinelli.
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g e s tão

Adequação Agências
Dando sequência ao projeto de adequação da

possuem toda parte institucional atualizada, fortalecendo

nova marca Sicoob, mais agências tiveram o seu visual

a marca da Cooperativa e proporcionando aos associados

modernizado. Dessa vez a mudança foi em Virginópolis,

um ambiente visual limpo e moderno.

Divinolândia de Minas e Sardoá. As agências agora
Agência Virginópolis

Agência Divinolândia de Minas

Agência Sardoá
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PRODUTOS E SERVIÇOS

Posse Conselho de
Administração 2016/2020

Sicoob Consórcios,
contemplação rápida
O Sicoob Consórcios oferece sempre um plano que
cabe no seu bolso. O associado Paulo Henrique Ferreira
adquiriu sua carta de crédito na agência de Itabirinha em
fevereiro, e foi contemplado por lance na sua segunda
assembleia, em abril.
A contemplação aconteceu de forma rápida, e ele
realizou o sonho de comprar um Chevrolet Prisma 0km.
Faça você também um Sicoob Consórcios. Conquista
mais quem conquista junto!

Sexta-feira, 10 de junho. O dia foi marcado pela
cerimônia oficial de posse do novo Conselho de
Administração do Sicoob Crediriodoce, o qual foi
eleito na Assembleia Geral ocorrida no dia 12 de março.
A solenidade aconteceu na sede da Cooperativa, em
Governador Valadares. Seguida de um coquetel, contou
com a presença dos empregados da Crediriodoce e
familiares dos conselheiros.
O Conselho é um órgão estatutário, eleito de quatro
em quatro anos, para conduzir orientações estratégicas
da cooperativa, composto por nove membros efetivos,
sendo um presidente, um vice-presidente e os demais
membros vogais.
O Conselho eleito exercerá mandato de 2016 a 2020.

sicoob.com.br

Sicoob Consórcios.
Conquista mais quem
conquista junto.

Realize seus sonhos do jeito mais
prático e econômico.
• Parcelas acessíveis e sem juros para você comprar seu imóvel, carro,
moto, máquinas ou implementos agrícolas;
• Taxas de administração competitivas;
• Menor custo final;
• Até 75 meses para pagar (veículos) ou até 200 meses (imóveis).
Procure uma cooperativa Sicoob, faça uma simulação, e confira todas
as vantagens do Sicoob Consórcios.
SAC – Serviço de Atendimento ao Consorciado: 4007 1905 (Regiões Metropolitanas e celulares) - 0800 607 3636 (Demais localidades).
Ouvidoria: 0800 722 6555 (Esse telefone destina-se ao atendimento de reclamações e denúncias dos consorciados). Banco Central do Brasil: 0800 979 2345
(Atendimento de denúncias e reclamações). Endereço eletrônico: www.bcb.gov.br (Para acesso a informações sobre empresas autorizadas pelo Banco
Central do Brasil para constituir grupos de consórcios).
O Sicoob Consórcios é administrado pela Ponta Administradora de Consórcios Ltda. Imagens meramente ilustrativas.
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Fonte: Blog Sicoob

Crédito ou Débito: Qual a Melhor Opção?

Sabia que, com um bom planejamento e algumas
dicas, os cartões de crédito e de débito podem ser bons

b) Para planejar melhor seu orçamento: CRÉDITO!

aliados das suas finanças? Com eles, é possível ter um

O cartão de crédito pode ser usado como um bom aliado

melhor controle dos seus gastos e do seu orçamento,

no controle das contas. Basta usar sua fatura mensal para

parcelar compras, acumular milhas, obter descontos em

fazer um bom planejamento financeiro. Acompanhe

produtos e até andar por aí com mais segurança. Basta ter

cuidadosamente seus gastos e veja em que pode reduzi-

um pouco de autocontrole e manter-se atento a alguns

los ou adequá-los, de acordo com seus objetivos.

pontos. Quer saber como usar melhor seus cartões de
crédito e débito, em cada situação? Veja só:
1 – Quais as principais diferenças entre as funções
de crédito e débito?
O cartão de débito funciona literalmente como
um dinheiro de plástico. Quando você realiza uma
compra, o dinheiro é descontado imediatamente
da sua conta bancária. Quando seu saldo acaba,
as transações de débito deixam de ser autorizadas

c) Para parcelar compras: CRÉDITO!

(a não ser que você tenha cheque especial). Já o

Se você quiser dividir um pagamento em duas ou mais

cartão de crédito funciona como uma espécie de

vezes, não poderá fazer isso com um cartão só de débito.

empréstimo automático, pois, você faz a compra e

Parcelar compras é uma das principais aplicações do

só paga quando a fatura chegar.

cartão de crédito. Mas é preciso ficar atento para ver
se são cobrados juros pelo parcelamento e planejar-se
bem para quitar todas as parcelas mensalmente. Com

2 – Quando usar cada modalidade?

um bom acompanhamento das suas contas, você pode

a) Para aproveitar promoções e programas de pontos:

decidir, por exemplo, se é melhor pagar em menos

CRÉDITO!

parcelas e quitar logo a dívida ou dividir em mais vezes

Cartões de crédito diferenciados oferecem benefícios

de menor valor.e

adicionais, como programas de milhagem, seguros
de viagem, descontos em compras, etc. Com um bom
planejamento de uso, o cartão de crédito pode ser bem
proveitoso para economizar com itens como esses.
Atenção: cartões de crédito básicos não oferecem esses benefícios
adicionais, em compensação, por lei, possuem anuidades menores.

Uma opção interessante para se organizar melhor é ter
um cartão com limites inteligentes, um para compras
de pequeno valor e outro para compras maiores,
parceladas. O sistema de cooperativas de crédito do
Brasil, Sicoob (o maior desse tipo no país), oferece um
cartão assim. menores.
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d) Para evitar andar com dinheiro: DÉBITO!

3 – Evite usar o cartão de crédito para pagar contas.

Como no Brasil essa preocupação é cada vez mais

Usar o cartão de crédito para pagar contas como

frequente, o ideal é levar consigo apenas o cartão

luz, água e telefone não é o ideal, pois para esse fim,

de débito. Assim, em caso de perda ou roubo, basta

costuma ser cobrada uma taxa que varia entre R$ 1,99

bloquear o cartão.

e R$ 15. Colocar contas fixas em débito automático

e) Para ter melhor controle dos gastos: DÉBITO!
Se você não tem um bom planejamento financeiro,
pode ser mais aconselhável dar preferência ao uso do

pode ser uma opção melhor, desde que você faça um
acompanhamento constante de seus gastos, para
não perder o controle do orçamento.

cartão de débito. Assim, você só gasta o que tem na
conta naquele momento (a não ser que possua cheque

4 – Evite usar o cartão de crédito para compra de

especial) e não faz dívidas com parcelas a pagar.

medicamentos de uso contínuo.

Ainda assim, o mais aconselhável para manter seu

Em compras recorrentes, como neste caso, não

orçamento em dia (e não chegar sem dinheiro ao fim

costuma haver vantagem no parcelamento com

do mês), é fazer um bom acompanhamento financeiro,

cartão de crédito, mas somente o acúmulo de uma

atento ao extrato de sua conta para ter um melhor

dívida que pode acabar se tornando uma bola de

planejamento de seus gastos.

neve. Portanto, o ideal é pagar no débito esse tipo de

f ) Para ser isento de algumas taxas: DÉBITO!

compra, já que ela terá que ser realizada novamente

Contas correntes com serviços essenciais dão direito ao

no próximo mês.

correntista de possuir um cartão de débito. Ou seja, não
deve haver cobrança de anuidade por esse tipo de cartão.

5 – Evite usar o cartão de débito quando o dinheiro
acabar.
Se o saldo da sua conta corrente está zerado e suas
transações de débito continuam sendo autorizadas,
certamente você está usando o limite do seu cheque
especial. Assim como o cartão de crédito, o cheque
especial é um tipo de empréstimo automático e os
juros cobrados por essa modalidade são alguns dos
maiores do mercado. Então, fique atento.

g) Para sacar dinheiro no exterior: DÉBITO!
Para compras no exterior, você tem algumas opções:
– usar seu próprio cartão de crédito (é cobrado 6,38% de
IOF por transação);
– usar cartão pré-pago (0,38% de IOF e não é aceito em
todos os lugares);
– sacar dinheiro (em moeda local) com seu cartão de
débito (dependendo do cartão e da instituição).
Essa última opção é bem válida, caso seu dinheiro
em espécie esteja acabando, por exemplo (verifique
a viabilidade da operação na instituição fornecedora
do cartão). Mas o ideal é ver quanto exatamente você
precisa e sacar tudo de uma vez, já que é cobrada uma
taxa de até R$30 por cada operação de saque.

DICA EXTRA: atenção ao pagamento da fatura.
É extremamente importante ficar atento aos parcelamentos que você
faz com seu cartão de crédito, tendo um acompanhamento contínuo
de seus gastos e planejando-se para pagar em dia suas faturas, com o
valor total. Quando você paga apenas o valor mínimo da fatura, entra
no rotativo do cartão, que cobra altos juros, e, assim, pode acabar
criando uma dívida de difícil quitação. Para evitar isso, planeje-se e
pague o valor total de suas faturas em dia.
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e ventos

Gevê Folia
Tradicional festa na cidade, o Gevê Folia, festejou este
ano a 21ª edição, nos dias 29 e 30 de abril. Para comemorar
e agitar o mar de gente que tomou conta do Parque de
Exposições José Tavares Pereira, a programação contou
com sete apresentações, entre elas a banda Aviões do
Forró e o cantor Tomate, que já é tradição no evento.
O Sicoob Crediriodoce esteve presente mais uma
vez, patrocinando essa festa, que além de promover

setores, gerando empregos, favorecendo a economia e o

alegria e diversão à população, movimenta diversos

turismo na cidade.

17º Leilão de Vacas e
Novilhas da Cooperativa

Semana Engenharia,
Agronomia e Agronegócio
Univale / Sicoob Crediriodoce
A Semana de Engenharia, Agronomia e Agronegócio
Univale / Sicoob Crediriodoce ocorreu do dia 30 de maio
a 4 de junho. Durante esses dias, alunos, professores e
até profissionais do setor tiverem a oportunidade de
participar de palestras, minicursos, videoconferência,
palestras temáticas, apresentações de maquetes e
banners, e a tradicional competição da ponte de palito

O fim do dia 28 de maio não foi marcado apenas por mais

de picolé e concreto colorido de alta resistência.

um escurecer do céu. No Parque de Exposições de Valadares,
acontecia o 17º Leilão da Cooperativa de Vacas e Novilhas,
um dos eventos mais tradicionais e importantes da região.
O Sicoob Crediriodoce esteve presente oferecendo as
melhores taxas e condições de financiamento, no leilão que
é marcado por ser uma excelente opção para o produtor
rural que deseja realizar bons negócios, com a segurança
garantida pela Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce
e a Minas Leilões.
A seleção das vacas e novilhas participantes exige

A solenidade de abertura aconteceu no dia 30 de

muito profissionalismo, pois é disponibilizado para o

maio e contou com a presença de aproximadamente

mercado um rebanho com alta capacidade de produção

800 pessoas, entre alunos, professores e autoridades da

leiteira. E da mesma forma, a disponibilização das taxas e

região. Na mesa de honra, estavam o Vice-Presidente

participação da Crediriodoce, que este ano ofereceu aos

do Conselho de Administração do Sicoob Crediriodoce

presentes um auxilio prático na hora de calcular o lance.

e Presidente da União Ruralista Rio Doce, Cantídio

Além de tudo, no final do 17º Leilão da Cooperativa de

Ferreira, e o Diretor de Relações Institucionais do Sicoob

Vacas e Novilhas, foi sorteada para todos os compradores

Crediriodoce, Silas Dias Costa Júnior, além do Magnífico

presentes uma moto zero km.

Reitor da Univale, professor José Geraldo Lemos Prata, o
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Presidente da Fundação Percival Farquhar, Dr. Rômulo
César Leite Coelho e coordenadores e professores de
cursos da universidade.
O Diretor de Relações Institucionais da Crediriodoce,
Silas Dias Costa Júnior, ficou grato por voltar à Univale,
pois já foi membro do conselho Diretor da FPF. Ele
apresentou o Sicoob Crediriodoce, dando detalhes sobre
a Cooperativa e sobre o cooperativismo, destacando a
parceria com a Univale e com a comunidade.
“Toda vez que a Univale realiza um trabalho dessa

diferença em um mercado tão competitivo”, afirmou o

magnitude, nós sentimos que estamos no caminho certo,

Reitor que também agradeceu o apoio e patrocínio do

na busca de formar profissionais preparados para fazer

Sicoob Crediriodoce.

ExpoagroGV 2016
“Melhor Expoagro de todos os tempos”, assim foi

O Sicoob Crediriodoce esteve presente durante o

caracterizada a ExpoagroGV 2016. Um presente para a

evento e chamou atenção do público por meio das ações

União Ruralista Rio Doce – criadora e idealizadora do

realizadas. A Cooperativa ofereceu foto impressão com

evento – no ano em que completa 50 anos. A 47ª edição

a hashtag #SicoobCrediriodoce, carregadores de celular

da Exposição Agropecuária de Valadares foi realizada

espelhados pelo parque, além de um churrasco de

do dia 7 a 17 de julho e contou com uma estrutura de

integração entre associados e dirigentes e as ações com

ponta, para receber grandes nomes da música, o melhor

as crianças do projeto Agropecuária na Escola.

agronegócio regional, rodeio, além de competições de
teampenninge e a tradicional missa católica.

A Cooperativa contou com a parceria da Mapfre
Seguros, Cabal e Cartões Sicoobcard.
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360º

Ações Agências

JK
Colaboradores do Sicoob Crediriodoce da Agência

Frei Inocêncio

JK realizaram uma ação na RISP – Unidade Administrativa

No dia 9 de abril, o Sicoob Crediriodoce esteve

da Polícia Militar, Bombeiros e Policia Civil de Governador

presente na Feirinha Municipal de Frei Inocêncio.

Valadares no dia 4 de maio, oportunidade cedida pelo

Maquininha Sipag, Crédito Consignado e Sicoob

Capitão Mafra da PM. Simulações dos produtos e serviços

Consórcio, foram apresentados aos produtores e

Crédito Consignado e Consórcios, foram apresentados. O

comerciantes da região, que tiveram a oportunidade de

tema Cooperativismo de Crédito também foi abordado

entender melhor sobre a Cooperativa e as vantagens

aos 60 militares presentes.

dos produtos e serviços oferecidos.

Marilac
Já no dia 16 de maio, aconteceu o 13º Café Empresarial
de Frei Inocêncio na Câmara Municipal da cidade. O
Sicoob Crediriodocae participou do evento, que teve o
objetivo de capacitar os comerciantes da região sobre o
novo sistema tributário. A presidente do grupo Garantia
dos Vales, Simone Claudino, é contadora e ministrou a
palestra “E-financeiro”.

No dia 5 de maio, a Secretaria Municipal de Assistência
Social com o apoio da Prefeitura Municipal de Marilac
e parceria do Sicoob Crediriodoce, comemorou o Dia
das Mães, de uma maneira especial no Raposão Clube.
No evento, não faltaram homenagens, realizadas pelo
grupo de crianças e adolescentes do SCFV (Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). Além
de apresentações de danças, teatro e poemas, foram
sorteados diversos brindes.

Itabirinha
A Câmara Municipal de Itabirinha foi o tablado da
reunião realizada no dia 13 de maio. Representantes do
Sicoob Crediriodoce, Associação Comercial e produtores
rurais da região, discutiram a diversificação da cultura na
cidade de Itabirinha e Nova Belém. O intuito é incentivar
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novas atividades culturais aos produtores rurais desses
municípios, que hoje trabalham na cafeicultura e
bovinocultura de leite. Essa palestra específica, foi

Festival de Negócios
em Itabirinha

relacionada ao cultivo da Pimenta do Reino, ministrada
por um agrônomo de Marilândia-ES, Sr Vitor.

O 1º Festival de Negócios do Vale do São Mateus e V
Simpósio Empresarial de Itabirinha aconteceu nos dias
23, 24 e 25 de junho no Centro de Eventos de Itabirinha.

Jardim Pérola

O Sicoob Crediriodoce foi um dos parceiros do evento
juntamente com o Sebrae, a Associação Comercial e

No dia 10 de junho de 2013, o Sicoob Crediriodoce

a Prefeitura de Itabirinha. O Festival contou com 25

inaugurou sua segunda agência em Governador

expositores, uma diversidade de stands de vários ramos

Valadares, no bairro Jardim Pérola. E para comemorar

de atividades, empresas locais e regionais.

seu 3º aniversário, foi realizado um café na agência, que
contou com a presença dos associados.

O festival foi bastante interativo para os mais de
3 mil visitantes. O estande da Crediriodoce expôs e
comercializou produtos e serviços da Cooperativa, e,
segundo o Gerente da agência de Itabirinha, Marco
Antônio, foi uma oportunidade de fazer negócios, além
de fortalecer a marca na região para os empresários e
para a sociedade. Ele ainda completa, satisfeito, que
tiveram sucesso no objetivo de novos negócios.
Na programação aconteceram desfiles de moda
infantil, adulto e juvenil e o teatro empresarial, organizado
pelo Sebrae.

Vargem Grande
Foi em clima de festa de aniversário que o Sicoob
Crediriodoce inaugurou seu correspondente em Vargem
Grande. Em seu terceiro aniversário, a Drogaria Vargem
Grande, ofereceu um delicioso café da manhã, aferição
de pressão e brindes. A Crediriodoce, na oportunidade,
apresentou aos participantes do evento os benefícios dos
produtos Sicoob Consórcios e Consignado INSS. O novo
correspondente da Cooperativa na cidade tem como
objetivo levar facilidade e benefícios aos associados.
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SOCIAL

Corrida Rústica de Pescador

ECOOS beneficia a
Cidade dos Meninos
no Dia C 2016

No dia 2 de julho, aconteceu a Terceira Corrida Rústica
de Pescador. O dia amanheceu fechado, o tempo estava
chuvoso, nada típico para uma corrida, porém, com o
passar das horas o sol abriu todo o céu, animando os
moradores e comerciantes, que estavam ansiosos para a
terceira edição da corrida.

Criança correndo pra todo lado é uma cena mais
que comum na Cidade dos Meninos. Assim, o lugar
foi marcado, no dia 2 de julho, pela ação do Dia C –

Esse foi um dos eventos de comemoração da cidade,

Dia de Coooperar, para celebrar o Dia Internacional

e o Sicoob Crediriodoce faz parte da vida da sociedade

do Cooperativismo, promovido por meio do Elo

em que ele está inserido, afirma Rogê Millar, atendente

Cooperativista Social (ECOOS), que consiste na aliança

da agência de Pescador, e por isso esteve presente

estratégica das cooperativas Agropecuária Vale do Rio

no evento com medalhas, troféus e até na faixa de

Doce, Sicoob Ac Credi, Sicoob Crediriodoce, Unicred

largada e chegada. A animada corrida foi dividida em

e Unimed. A iniciativa do Sistema Ocemg tem como

quatro modalidades: corredores de Pescador, da região,

objetivo promover, estimular e potencializar as ações

masculino e feminino. O incentivo ao esporte reforça o

voluntárias das cooperativas mineiras no maior projeto

comprometimento da Cooperativa com a comunidade,

cooperativista de voluntariado do país.

principalmente com os jovens da cidade e região.

A Cidade dos Meninos recebeu melhorias na estrutura
física, no intuito de oferecer qualidade de vida e conforto

sicoob.com.br

aos moradores. Entre as benfeitorias, estão a reforma
e a pintura da quadra poliesportiva e do parquinho.
O dia foi marcado por atividades: para os amantes do
ciclismo. Uma trilha saiu da região central da cidade,

Poupe no Sicoob

com destino à Cidade dos Meninos, um campeonato
de futebol inaugurou a nova quadra e um almoço de
confraternização finalizou o evento.

Procure uma cooperativa Sicoob.
SAC: 0800 724 4420 • Ouvidoria: 0800 646 4001
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
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interno

Funcionários Destaques
O Sicoob Crediriodoce realizou uma campanha de

Sicoob Crediriodoce realiza capacitação e treinamento

vendas de Seguro Residencial da Mapfre seguradora,

em diversas áreas, pondo em foco as necessidades de

para os empregados das agências que vendessem mais

cada empregado.

seguros. Durante o mês de maio e junho, a dedicação se
transformou em prêmios. O funcionário Raniel Giovane,
da agência sede, foi premiado com uma mala de viagem.

Em destaque, no dia 13 de maio, aconteceu o
Workshop – Organize suas Finanças, com o objetivo de
promover reflexões e orientações práticas sobre aspectos

Já a Evelyn Aline, da agência do Pérola, o Paulo Lopes,

relacionados à educação financeira. Foram trabalhados

da agência sede e o Thiago David, de Capitão Andrade,

também alguns perfis financeiros e a forma como os

ganharam um jantar.

participantes lidam com o dinheiro, além dos princípios
básicos de organização das finanças e a reflexão sobre a
necessidade do equilíbrio econômico.
Com objetivo de transmitir aos participantes
conhecimentos sobre análise de crédito de pessoa
jurídica, aconteceu também, nos dias 13, 14 e 15 de junho,
o treinamento Análise de Crédito Pessoa Jurídica O foco
principal foi em visita técnica e entrevistas de crédito,
técnicas de análises de demonstrações contábeis, bem
como direcionamento de produtos financeiros para
pessoa jurídica.
Confira abaixo os treinamentos realizados nos meses
de maio, junho e julho:
Treinamentos

Datas

Organize suas Finanças

12/mai

Mineiros Criativos

SISBR- Plataforma de
Credito Rural

19/mai

Crediminas

PGD 2016

Treinamentos e Cursos

Excelência em Serviços
Qualidade no
Atendimento

A fim de oferecer qualificação à sua composição
organizacional, visando ao desenvolvimento de todo
o quadro social (empregados, dirigentes, cooperados,
etc.), a Assessoria de Gestão Estratégica de Pessoas do

21 e 28/mai

Instrutor

Sicoob
Crediriodoce

30/mai

Crediminas

2 e 3/jun

Crediminas

Comunicação Criativa

9/jun

OCEMG

APN e Sisbr Analítico

15 e 16/jun

Crediminas

Workshop Comercial

23 e 24/jun

Bancoob

Sisbr Analítico

5/jul

Crediminas

Rotinas Trabalhistas e
Previdenciárias

8/jul

FIEMG

Analise de Credito
Pessoa Jurídica
Workshop de Ouvidoria

13, 14
e 15/jun

Bancoob

27/jul

Bancoob
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Workshop Desafio Premiado

Treinamento PGD para
gestores da Crediriodoce

No dia 15 de abril, aconteceu o Workshop Desafio
Premiado, que teve como principal objetivo unir os
setores da Cooperativa para apresentar a metodologia
do desafio e fazer um alinhamento com o PAGI
(Programa Avançado de Gestão Integrada) de acordo
com os resultados.
Assessorias, gerentes táticos, supervisores, analistas
de crédito, gerentes de negócios e de agências, além
dos diretores, conselheiros de administração e fiscal, do
Sicoob Crediriodoce participaram e compreenderam
a metodologia do PAGI e como a pontuação do Desafio
Premiado depende de todos os indicadores que foram
passados através de uma visão ampla, pelos preletores
Marco Aurélio De Oliveira, Analista de Planejamento e
Estudos Econômicos do Sicoob Crediminas e Marcelo
Gomes Pereira, Gerente de Planejamento e Gestão

Um ajuntamento dos gestores, assessores e gerentes
do Sicoob Crediriodoce marcou o dia 19 de abril.
Todos vieram aprender mais sobre a metodologia do
PGD – Programa de Gestão de Desempenho, projeto que
permite avaliar e mensurar de modo sistematizado
como o empregado está desempenhando seu papel
dentro da Cooperativa.
Ministrado por Ingrid Habib e Emanuela Souza –
Crediminas, o treinamento foi especificamente para
os gestores, a fim apresentar as competências e a
operacionalização das principais funcionalidades dos
módulos do PGD, pois são os líderes os denominados
multiplicadores do programa.

Estratégica da Crediminas.
Além da palestra, foi realizado o Cine Sicoob, quando
os participantes assistiram ao filme “A Grande Escolha”

Programa de Coaching

em uma das salas do Cinesercla, o qual retratou aspectos

Com o intuito de apoiar o desenvolvimento dos

voltados para a motivação e os desafios no trabalho. Após,

principais gestores, auxiliar a superar os desafios

uma discussão bem unânime resultou na sensibilização

cotidianos e proporcionar o alinhamento coletivo, o

dos participantes, os quais concluíram que devem ter

Sicoob Crediriodoce oferece aos gerentes e assessores

foco, garra e determinação no atingimento de metas,

o Programa de Coaching de Lideranças. O ciclo do

resultante em uma superação dos limites.

programa acontecerá durante 10 meses, de modo que
uma vez por mês a Coach Cleani Paraíso Marques se reúne
primeiramente em uma sessão coletiva e posteriormente
em uma sessão individual com cada gestor.
Tendo em vista o objetivo de favorecer a produtividade
e o clima positivo de trabalho em cada setor e
consequentemente na Cooperativa, a expectativa é de
crescimento e desenvolvimento pessoal/profissional, e
bons resultados.
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Boas Práticas do Sicoob
Crediriodoce são destaque
em programa da Crediminas

SICOOB CREDIRIODOCE
CO N T R ATA

GERENTE PESSOA
JURÍDICA
01 vaga em Governador Valadares.

Perfil desejado:
Boa capacidade oral e escrita, iniciativa.

Conhecimentos técnicos necessários:
Superior completo: Administração, Direito, Engenharia de
Produção ou Ciências Contábeis. Certificação ANBIMA CPA
10. Conhecimento do mercado financeiro, matemática
financeira, conhecimento em negociações, pacote Office.

O PAGI – Programa Avançado de Gestão Integrada, realiza
anualmente um encontro das turmas que já participaram

GERENTE DE AGRONEGÓCIO

do treinamento de formação. Nessas reuniões, são

01 vaga em Governador Valadares.

discutidos os resultados e evoluções das cooperativas,

Conhecimentos necessários:

de acordo com os indicadores de desempenho. Para isso,
também são realizadas mesas redondas baseadas em
assuntos que serviram como alavancas para a melhoria
dos resultados nas cooperativas, sendo que, dentro de
cada mesa promovida, há uma cooperativa selecionada

Superior Completo: Administração, Ciências Contábeis,
Economia, Processos Gerenciais ou afins. Desejável
Certificação ANBIMA CPA 10.
Procedimentos operacionais de instituições financeiras,
produtos de investimento, produtos de crédito,
conhecimento do mercado financeiro, matemática
financeira, conhecimento em negociação, pacote Office.

para demonstrar suas boas práticas dentro do tema.
Neste ano, o Sicoob Crediriodoce foi selecionado
para apresentar sua evolução na utilização dos
Canais Alternativos de Atendimento. A Crediriodoce
apresentou, por intermédio da Analista de Comunicação
e Marketing, Larissa Menezes, do então Assessor de
Planejamento e Projetos Estratégicos, Rafael Dutra e
do Diretor Administrativo Financeiro, Celso Mol, as
estratégias criadas para alavancar a utilização desses
canais pelos associados.
Dentre as ações realizadas, a criação do Kit Canais
de Atendimento foi destaque e chamou a atenção dos
participantes. O kit foi uma solicitação do diretor Celso Mol à
Assessoria de Comunicação e Marketing, que estudou cada

GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
01 vaga em Governador Valadares.

Perfil desejado:
Liderança, pró atividade, iniciativa, autogestão, orientação
para resultados, boa capacidade oral e escrita.

Conhecimentos técnicos necessários:
Superior completo: Administração, Engenharia de
Produção ou Ciências Contábeis. Desejável experiência na
área administrativa e Excel avançado.

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

canal e desenvolveu todo o material, com passo a passo
para utilização. Com esse material, as agências puderam
apresentar aos associados, de forma mais assertiva, as
vantagens de utilização dos canais, que oferecem serviços
a custo mais baixo e agilidade no dia a dia.
O kit pode ser acessado no site do Sicoob
Crediriodoce ou adquirido em uma das agências.

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

Coordenadora do Conselho Fiscal:
Emília Marcia França de Lima Machado
base sólida, com três filhos. Dedicou-se durante quase
duas décadas à Cooperativa Agropecuária Vale do Rio
Doce, onde exerceu a função de Assessora da Diretoria e
Gerente de Marketing. Exerceu a função de Conselheira
de Administração da Credicoop - Cooperativa de Crédito
dos funcionários da Coaperiodoce e Crediriodoce;
atualmente é Conselheira Fiscal do Sicoob Crediriodoce
por dois mandatos: gestão 2008/2009, 2013/2017. Além
dos cargos no ambiente cooperativista, administra
atualmente a empresa da família, a “Machado Engenharia”.
Em busca de mais qualidade no desempenho de suas
Nasceu em Santa Maria do Suaçuí–MG, mudou-se
para Governador Valadares ainda pequena, para iniciar
uma trajetória de sucesso e superação.

funções e de um diferencial no ambiente cooperativo,
fez MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas, por
“acreditar no Cooperativismo como sendo o mais
perfeito instrumento de organização social e econômico.

Sua filosofia de vida sempre foi baseada nos princípios
e valores do Cooperativismo. Uma destemida mulher
cooperativista na busca constante por uma sociedade
mais justa e igualitária.

Nele unimos princípios e valores que norteiam as nossas
atitudes no dia a dia”.
“Sinto-me orgulhosa em dedicar anos de trabalho e
assumir responsabilidades em instituições que fomentam

Começou seus estudos no Grupo Escolar José de

com seriedade o desenvolvimento das comunidades.

Serra Lima, na Ilha dos Araújos, cursou o Ginásio no

Adotei o Cooperativismo como uma filosofia de vida.

Got e o 2º Grau na Eteit. Com um desejo de busca

Criei meus filhos baseada nos valores cristãos e da

constante por conhecimento, cursou Administração

cooperação, ajuda mútua, solidariedade e união.

na FAGV, especializou em Administração e Gerência,
e cursou o MBA em Gestão de Negócios, em uma das
mais conceituadas instituições de ensino do país, FGV –
Fundação Getúlio Vargas.
e aprendizado constante, conquistou o respeito das
pessoas e construiu uma rede sólida de relacionamentos.
Em cada passo dessa caminhada, a sua meta sempre
foi atingir um equilíbrio entre a vida profissional e a
pessoal, utilizando diferentes estratégias para lidar com
as demandas do universo cooperativista/empresarial e
familiar.
no

universo

fiel

e

confiável,

cooperativo

com o lugar de onde você veio, e sim com a confiança que
você tem e o esforço que você está disposto a investir”.
Acredito que foi assim que construí minha história. Sinto-

Somando valores como honestidade, generosidade

Querida,

Como disse Michelle Obama: “O sucesso não tem a ver

e

conquistou
assumiu

espaço

cargos

e

responsabilidades, com relevante contribuição para
a classe. Casada com o engenheiro mecânico Marcos
Antônio Machado, com quem construiu uma família de

me uma mulher realizada!”
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C o m a Pa l av r A . . .
Prezados Associados,
É com imensa satisfação que nós membros do Conselho Fiscal,
Efetivos e Suplentes, parabenizamos a todos os novos Delegados,
eleitos para decidirem os rumos da nossa Cooperativa pelos próximos
04 (quatro) anos, sabedores da imensa responsabilidade que isso
representa para todos os milhares de associados. Uma grandeza ímpar!
De igual forma, cumprimentamos ao novo Conselho de
Administração, eleito na última Assembleia Geral Ordinária, para que
também, nos próximos quatro anos, possam conduzir a Crediriodoce
pelo caminho de sucesso junto ao seu quadro social e a comunidade
onde está inserida.
Conduzir uma organização não é uma tarefa fácil, ainda mais
quando se trata de uma Cooperativa de Crédito que possui ativos
superiores a 200 milhões de reais e mais de vinte mil associados e por
isso, é essencial contarmos com um time de Delegados, Conselheiros
e Diretoria dotados de toda competência e habilidades, técnicas e
políticas para bem conduzi-la rumo ao crescimento esperado e à
perenização, alvo maior de uma cooperativa.
Acreditamos que as Cooperativas possuem um papel fundamental
para resgatar a credibilidade da economia de nosso país e os produtos
e serviços oferecidos pelo Sicoob Crediriodoce possuem todas as
condições de contribuir efetivamente para superar os obstáculos
trazidos pela crise política e econômica de nosso país, os quais afetam
direta e indiretamente todas as camada da população brasileira.
O Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce atua de forma regular,
autônoma e coerente com os mandamentos legais, garantindo a
todos que os atos praticados pelo Conselho de Administração e
Diretoria Executiva, amparados pela Auditoria Externa e pelos órgãos
de controle interno da entidade, tenham respaldo com a legalidade
e com o compromisso que assumiram perante a Assembleia Geral
Ordinária, de atuarem sempre na direção que leve ao desenvolvimento
e à sustentabilidade da instituição.
Juntos, poderemos caminhar num só sentido, num mesmo caminho,
sendo o Sicoob Crediriodoce a casa de todos os ramos de atividades
empresariais e empreendedoras, e isso, graças à livre admissão.
Que sejamos todos (Associados, Delegados, Conselheiros, Diretoria
Executiva e funcionários), agentes transformadores e visionários para
conduzir nossa Instituição ao porto seguro da perenização!

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

Para mais
informações:
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Conselho Administrativo 2012-2016
Alberto Ferreira
Presidente

Cantídio Carlos França Ferreira
Vice-Presidente

Décio Chaves Rodrigues
Euler Fernandes Júnior
Fernando Luiz Monteiro
Geraldo Antônio Birro Costa

José Geraldo Pedra Sá
Paulo Roberto Fontes
Silas Dias Costa Júnior

Conselho Fiscal 2015 - 2017
Efetivo

Emília Márcia França de Lima Machado
Gilmar de Oliveira
Sônia Maria Augusta de Almeida Miranda
Suplente

Dalquio Ramos de Oliveira
José Telismar Soares
Mario Dias Leão
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