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Reinauguração da Agência em Marilac

Marilac ganhou novas instalações do Sicoob

parceria da Crediriodoce com o município. “O Sicoob foi um

Crediriodoce. A reinauguração aconteceu no dia 20 de

parceiro que nunca nos abandonou, mantendo as relações

março e contou com a presença do presidente, diretoria

e apoiando os eventos em Marilac”, ressaltou o prefeito.

e colaboradores da Crediriodoce, associados, delegados,
conselheiros, lideranças do município e representantes
da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Presente
em Marilac há 11 anos, o Sicoob Crediriodoce passa a
oferecer a seus associados, em uma agência com cerca
de 280m², instalações sofisticadas e modernas.

Localizada na Rua Governador Valadares, 166,
a nova agência está em um dos pontos principais da
cidade, próxima à área de eventos do município. Com 623
associados ativos, a agência de Marilac conta agora com
a volta do Caixa Eletrônico (ATM) para melhor atendê-los.
“Hoje a Crediriodoce conta com uma agência que pode

Sicoob

atender ao seu associado com conforto e segurança,

Crediriodoce, Alberto Ferreira, agradeceu ao município e

sem perder as nossas raízes cooperativistas: preocupada

aos associados por acolherem a cooperativa. Falou ainda

com o desenvolvimento da comunidade e suprindo as

da importância de a agência acompanhar o crescimento

necessidades dos nossos associados”, afirmou Verônica

da cidade. O prefeito Aldo França completou falando da

Santos Generozo França, Gerente da Agência de Marilac.

Na

oportunidade,

o

Presidente

do

www.sicoobcrediriodoce.com.br

Celular
Sicoob

pelo SicoobNet, caixa automático ou caixa da cooperativa.
Escolha o canal e faça sua recarga, simples assim.

OPERADORAS

Oi, Claro, Vivo, TIM, Nextel, Embratel, Algar e Sercomtel

Em caso de problemas ou dúvidas entre em contato diretamente com
sua operadora, munido do número da transação (NSU).
Uma vez que a informação não for satisfatória, por parte das
operadoras, os Associados/Clientes poderão entrar em contato com a
Central de Atendimento do Sicoob – CAS – 0800 642 0000.

Crediriodoce
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Prezado
Associado

O ano de 2014 foi de bons resultados para o Sicoob
Crediriodoce, o que nos proporcionou começar 2015 com o
pé direito. A campanha Capital Premiado contribuiu com o
crescimento do capital social da Cooperativa, aumentando
nossa capacidade de gerar mais benefícios para você e para
todos os demais associados.
Iniciamos o ano atendendo os pedidos de nossos
delegados, com Pré-Assembléias regionalizadas e com
um novo formato, tendo a integração como foco principal.
Passamos por cada região mostrando nossos números,
projetos, tirando dúvidas, ouvindo sugestões e conhecendo
melhor nossos associados.
Nossos colaboradores também foram envolvidos
nesse clima de integração na 3ª Convenção do Sicoob
Crediriodoce, onde puderam se integrar mais sobre nossa
Cooperativa e sobre os projetos futuros. Tivemos o imenso
prazer de ter conosco nosso amigo, Presidente do Bancoob,
Marco Aurélio Almada, compartilhando as novidades no
sistema e as perspectivas para o futuro.
Reinauguramos mais uma agência, agora na desenvolvida
cidade de Marilac, tendo sempre como objetivo atender
melhor aqueles que tem confiado em nosso trabalho e
compartilhado os princípios do cooperativismo.
Campanhas, projetos, estamos em constante movimento,
preocupados em proporcionar aos nossos associados
oportunidades de negócios e crescimento. A campanha
Compra Premiada Sicoobcard vem com essa intenção,
envolvendo a todos com sorteios e prêmios.
E para tudo isso acontecer de forma organizada e
equilibrada uma nova Estrutura Organizacional foi criada,
com Agentes de Apoio a Negócios trabalhando focados
em cada região.
Fechamos esse período com nossa Assembleia Geral
Ordinária, com prestações de conta, votações e aprovações.
Um grande sucesso até aqui vem sendo 2015, e esperamos
proporcionar a você, associado, um ano de boas surpresas
e muita satisfação.
Saudações cooperativistas,

Alberto Ferreira

Pres. do Conselho de Administração
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delegados

Pré-Assembleias e Assembleia Geral Ordinária 2015
As Pré-Assembleias, realizadas no início deste ano, vieram com uma nova proposta. Além de regionalizadas,
promoveram um momento de integração entre os presentes, não só com a apresentação dos números obtidos
pela Cooperativa em 2014, como também com um ambiente descontraído com cara de festa. Foi um total de 5 préassembleias, tendo como cidades-sedes Itabirinha, Frei Inocêncio, Governador Valadares, Divinolândia de Minas e
Mantena. Sucesso total, com mais de 1.800 pessoas presentes.

No sábado, dia 21 de março, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Sicoob Crediriodoce, no Tatersal do
Parque de Exposições José Tavares Pereira em Governador Valadares. A Assembleia contou com a participação de 116
delegados, além de cerca de 80 participantes entre conselheiros, associados e colaboradores das agências da Crediriodoce.

Assuntos pertinentes ao ano de 2015 foram votados,

honorários do Conselho de Administração e a cédula de

de acordo com os resultados de 2014. A prestação de

presença dos membros do Conselho Fiscal; fixação do valor

contas dos órgãos de administração, o relatório de gestão,

para pagamento dos honorários e das gratificações dos

os balanços de 2014, o relatório de auditoria externa e o

membros da Diretoria Executiva; dentre outros assuntos de

demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2014

interesse social e levantados pelos presentes. Os assuntos

foram apresentados aos presentes.

foram discutidos e votados, chegando-se à aprovação,

Na pauta para votação, os delegados puderam opinar

pelos delegados, da pauta apresentada. Na oportunidade,

sobre a destinação das sobras apuradas em 2014, bem como

foram eleitos também os membros do Conselho Fiscal que

a forma de distribuição dessas sobras; a fixação do valor dos

começarão o exercício das atividades em 2015.
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Sorteios Capital Premiado
A campanha Capital Premiado Sicoob Crediriodoce,
realizada em 2014, começou em janeiro e finalizou em
dezembro. Os associados, ao investirem R$1.000,00 no
capital social da Cooperativa, ganhavam um cupom para
concorrer a vários prêmios. No período da campanha,
foram três Sorteios Plus e ao final da campanha um Super
Sorteio, quando os associados concorreram a 5 motos,
um carro e a TVs.
O Sorteio Final aconteceu no dia 24 de dezembro, na
agência-sede do Sicoob Crediriodoce em Governador
Valadares. Motos, Carro, e TVs foram colocadas à mostra
na frente da agência. Quinze associados sorteados na
primeira fase do Sorteio Final estavam presentes, e tiveram
a chance de concorrer a 5 motos Yamaha YBR. Após todos
testarem as chaves e cinco serem contemplados, os dez
restantes testaram as chaves no carro. A contemplada
com um carro UP 1.0 Flex foi a associada Vera Angélica
de Oliveira Souza, da agência de Itabirinha. Os nove
associados restantes ganharam uma TV 42’’ LED.
Presidente, diretores e gerente do Sicoob Crediriodoce realizando entrega do
carro UP à ganhadora Vera Angélica de Oliveira Souza, da agência de Itabirinha.

1

2

3

4

1 - Presidente, diretores e colaborador do Sicoob Crediriodoce realizando entrega do prêmio do 1º Sorteio Plus ao associado José Barreto Lopes, da ag. Sede;
2 - Diretores do Sicoob Crediriodoce e gerente da agência Jardim Pérola realizando entrega do prêmio do 2º Sorteio Plus ao associado Eden Ribeiro;
3 - Associado Walquirio Sá ganhador do 3º Sorteio Plus; 4 - Presidente, diretores e gerente com os ganhadores das motos do Sorteio Final.
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Compra Premiada Sicoobcard
Sicoob Crediriodoce

Agente de Negócio Romeu Mattar e Gerente da agência de Divino das
Laranjeiras realizando entrega a ganhadora Samara Araújo.

Em dezembro, o Sicoob Crediriodoce deu início a

O primeiro prêmio, um Iphone 5C, branco, 16 GB, foi

mais uma campanha Compra Premiada Sicoobcard, que

sorteado no dia 18 de fevereiro e a contemplada foi a

vai até 30 de junho deste ano.

associada Samara Jane Campos Anacleto Alves de Araújo,

Objetivo: aumentar a emissão, a ativação e o volume
de compras dos cartões Sicoobcard MasterCard Clássico,
Gold, Platinum, Empresarial; Cabal Essencial, Clássico,
Gold e Empresarial e Visa Clássico, Gold e Platinum.
Poderão participar da promoção todos os associados
portadores dos cartões de crédito e débito vinculados
à Cooperativa.

da agência de Divino das Laranjeiras. O associado lojista
contemplado foi o Big Mais Supermercados LTDA, com
um cartão vale presente. O segundo prêmio, um IPAD Air
WI-Fi 32 GB, foi sorteado dia 15 de abril e a contemplada
foi a associada Auta Célia Lopes Machado, da agênciaSede. A associada lojista contemplado foi a Pianna Rural
da agência JK, com um cartão vale presente.

Imagens meramente ilustrativas.

Serão realizados mais dois sorteios:
SORTEIO 3
17/6/2015

SORTEIO FINAL
15/7/2015

TV LED 46”

Honda CG 125 FAN KS

Participar é simples! Pague suas compras usando seu
cartão de débito e crédito Sicoobcard. A cada 30 reais em
compras é gerado um cupom eletrônico e você já passa
a concorrer.
Acesse www.comprapremiadacrediriodoce.com.br,
confira seus cupons e saiba mais sobre a campanha.
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Capital Mais que Social: Balanço
O projeto Capital Mais que Social tem sido um sucesso
em todas as agências. Produtos modernos e funcionais
vêm sendo disponibilizados ao associado como mais
uma forma de aumentar o capital social e ainda ajudar a
uma instituição sem fins lucrativos.
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 na conta
da instituição 10% do valor que você pagou pelo produto.
Atualmente

o

projeto

possui

12

instituições

cadastradas, sendo elas das cidades de Governador
Valadares, Frei Inocêncio, Itabirinha, Pescador, Marilac,
Carteira Mágica

Mantena e Capitão Andrade. O total arrecadado do início

do projeto até hoje, foi de R$ 4.895,50. Confira abaixo o
Cooler Térmico

balanço dos valores arrecadados por instituição:

R$1.155,33

R$988,10

R$790,30

R$491,50

R$367,60

R$285,30

Associação de Equoterapia
para deficientes
do Leste de Minas

Associação Civil GV
Sem Fome

Associação Frei Inocêncio

APAE – Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais d e Mantena

R$132,40

Creche Comunitária
Criança Feliz

APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Frei Inocêncio
R$188,00

Lar dos Idosos

APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de GV
R$196,60

Garrafa
Térmica

Chápeu em Juta

R$43,70

R$25,10

Associação Memorial
de Ação Social

Porta Bolsa

Centro Social Amor
Sem Fronteiras

Associação Santa Luzia
de Governador Valadares
R$231,60

Clube Nossa
Senhora Consolata

Baralho

Kit Churrasco

Canivete
Kit Ferramentas
com Lanterna
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Eleição Conselho Fiscal
2015/2017

SIPAG
O Sicoob Crediriodoce passou a oferecer aos
associados pessoa jurídica uma nova maquininha de
cartão, com vantagens e benefícios exclusivos. A SIPAG é
a melhor solução de recebimento para estabelecimentos
comerciais de todos os segmentos e também para
profissionais liberais e de prestação de serviços.
No final de 2014, os gerentes se uniram, com apoio da
Assessoria de Planejamento e Projetos Estratégicos e da
Unidade de Produtos, em uma força tarefa e conseguiram
vender 221 maquininhas SIPAG em menos de 15 dias,

O novo Conselho Fiscal do Sicoob Crediriodoce foi

sendo a maior venda do Brasil por singular.

eleito na AGO realizada em março. O Conselho Fiscal é
o órgão de fiscalização da cooperativa, cujos membros
são eleitos em assembleia. As competências desse órgão,
também estabelecidas no Estatuto Social, preveem as
atividades de fiscalização das atividades administrativas
e financeiras da cooperativa e respectivos registros
contábeis, quando for o caso, bem como a emissão de
parecer anual sobre a gestão, que integra a prestação de
contas anual do órgão de administração.
Esse órgão é composto por três membros efetivos e
igual número de suplentes, com mandato de dois anos. O
Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez ao mês
e extraordinariamente quando necessário, com quórum
mínimo de três membros.
Os conselheiros efetivos são: Emília Márcia França de
Lima Machado, Gilmar de Oliveira, Sônia Maria Augusta de
Almeida Miranda e os conselheiros suplentes são: Dalquio
Ramos de Oliveira, José Telismar Soares e Mario Dias Leão.

SIPAG. SUA NOVA
MAQUININHA DE
FAZER BONS
NEGÓCIOS.
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES:

Gerente do Sicoob Crediriodoce realizando entrega da
maquininha a empresa Projelmig, conveniada a SIPAG.
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evento s

Carnaval de Rua de
Governador Valadares
Adriana Rodrigues, Nair Gonçalves
e Jaine Machado, colaboradoras do
Sicoob Crediriodoce.

Para Nair Gonçalves, colaboradora da Unidade de
Crédito e Cadastro do Sicoob Crediriodoce, o evento
é cheio de alegria, descontração e garante diversão
à vontade. “Além de ser uma ótima oportunidade
para encontrar com os amigos, familiares, e relembrar
O Sicoob Crediriodoce mais uma vez marcou
presença no Carnaval de Rua da cidade de Governador

os tempos áureos do verdadeiro Carnaval, cheio de
brincadeiras, alegorias e muito samba no pé”, reforça.

Valadares. Com o slogan: “Associado à alegria e à diversão”

Os blocos já viraram tradição na cidade, reunindo

espalhado em viseiras, leques e porta latas no bloco Os

pessoas de todo tipo para dançar, curtir ou simplesmente

Imorais e Trupico do Lalá, dando mais cor ao evento.

observar a alegria proporcionada por essa festa.

360º

XII Festa da
Padroeira Santa
Luiza de Marilac
Entre os dias 13 e 15 de março, Marilac esteve
movimentada devido à XII Festa da Padroeira Santa Luiza
de Marilac. A festa foi em comemoração ao dia de Santa
Luiza e do aniversário da cidade, ambos festejados no
dia 15. Nos três dias de festa, cerca de 30 mil pessoas
passaram pela cidade. Em sua programação, o evento
contou com o show da dupla Fernando e Sorocaba e da
tradicional Cavalgada da Padroeira.
O Sicoob Crediriodoce esteve presente no evento,
como um dos patrocinadores da cavalgada, que contou
com a participação de aproximadamente dois mil
cavaleiros, de acordo com a organização. O dinheiro
arrecadado nas vendas das camisas foi destinado à
Paróquia Santa Luiza.
A cavalgada faz parte da tradição da cidade e é
um momento de confraternização entre os amigos.
Com início às 10h do domingo (15), proporcionou aos
participantes um café da manhã reforçado para o trajeto

de 12 km na zona rural do município. No retorno dos
cavaleiros à cidade, todos puderam se deliciar com um
jantar e os bois no rolete propiciados pela festa.
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Dê adeus à fatura impressa
do seu Sicoobcard
Você pode suspender o recebimento da fatura

sicoobcrediriodoce.com.br

Abra uma Poupança Sicoob.
E deixe seu porquinho livre
para fazer tudo que não pode
quando está cheio de moedas.

impressa do seu Sicoobcard e utilizar exclusivamente os
canais digitais do Sicoob Crediriodoce para consultá-la
a qualquer hora e lugar.
Você receberá um SMS com o valor da fatura e o código
de barras para pagamento. É fácil e sustentável, pois reduz
o uso do papel e ajuda a preservar o meio ambiente.
A suspensão da impressão da fatura pode ser
habilitada nos seguintes canais: sicoobcard.com.br, na
Central de Atendimento de Cartões (4007-1256 Regiões
Metropolitanas e 0800 702 0756 Demais regiões) e em
uma das agências Sicoob Crediriodoce.
Poupe no Sicoob
Game, filmes e muito mais:
www.liberteseuporquinho.com.br
Procure uma cooperativa Sicoob.
SAC: 0800 724 4420 • Ouvidoria: 0800 646 4001
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Dê adeus aos papéis.

Suspenda a fatura impressa do seu
Sicoobcard e utilize nossos canais digitais.
#EuNãoQueroPapel #EuPensoDiferente

AO ACESSAR SUA CONTA
FIQUE ATENTO AS
DICAS DE SEGURANÇA.
Antes de digitar os números da cooperativa, conta e
senha (8 dígitos), verifique a autenticidade do site:

É RÁPIDO

Acesse a fatura no SicoobNet
a qualquer hora e lugar.

A senha do cartão (4 dígitos) é solicitada
somente para efetivar operações.

É FÁCIL

Você receberá um SMS com o valor da fatura
e o código de barras para pagamento.

É CÔMODO

O Sicoob não solicita atualização
cadastral por telefone ou internet.

Sem atrasos na entrega,
ocasionados por greve por exemplo.

É SUSTENTÁVEL

Reduz o uso do papel e ajuda a preservar
o meio ambiente.

COMO? Suspenda a impressão da fatura nos canais:

www.sicoobcard.com.br, Central de Atendimento de Cartões (4007 1256 Regiões Metropolitanas e 0800 702 0756 - Demais regiões) e na Cooperativa.

www.sicoob.com.br

Crediriodoce

Também não solicita cadastro
de computadores por telefone.
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Diretor Administrativo Financeiro:
Celso Mol Mariano Júnior

Durante os trabalhos, participou das discussões,
estudos e da implementação da 1° fusão entre
quatro cooperativas do Estado, formando o
Sicoob Credimata*.
Cooperativas da UAR-2 | Leste

Filho de Produtores Rurais, trabalhou na fazenda até os 17

01

Leopoldina – MG*

02

Volta Grande – MG*

03

São João Nepomuceno – MG*

04

Além Paraíba – MG*

05

Manhuaçu

06

Ponte Nova – MG**

07

Raul Soares – MG**

08

Guarani – MG

09

Espera Feliz – MG***

10

Muriaé – MG***

11

Caratinga – MG

12

Lajinha – MG

Sicoob
Credimata

Sicoob
União
Sicoob
Credisudeste

anos. Graças à iniciativa dos pais, foi um dos primeiros alunos

**Ponte Nova e Raul Soares se uniram e formaram o Sicoob União.

do povoado de São Jose da Figueira a completar o ensino

***Espera Feliz e Muriaé se uniram e formaram o Sicoob Credisudeste.

fundamental, indo e voltando diariamente até Durandé - MG,
15 km diários (cada dia um pai levava o grupo no seu veículo,
primeiros contatos com o cooperativismo). No segundo
grau, teve o apoio da prefeitura de Manhumirim, cursando o
ensino médio naquela cidade, porém o trajeto diário passou
para 36 km. Ao final do 2° ano, a prefeitura cortou o apoio e
concluir o cientifico virou um desafio bem maior.

Foi durante esse último trabalho que recebeu o convite
para assumir a Superintendência de Apoio a Negócios no
Sicoob Crediriodoce. Como estava de casamento marcado,
propostas para residir em Brasília-DF e Belo Horizonte-MG
não foram atraentes ao casal, que procurava uma cidade de
médio porte. Governador Valadares se apresentou como a
proposta mais interessante, principalmente pelos parentes

Quando iniciou sua graduação em Carangola - MG, no

da esposa, e por ser a cooperativa do então Vice-Presidente

curso de Biologia, conseguiu um emprego e já no início do 2°

da Central que atualmente é o Presidente, Sr. Alberto Ferreira.

período de faculdade começou a lecionar à noite para pagar
a mensalidade.

Celso havia iniciado o curso de administração em Iúna ES, porém, como a nova função exigia viver na estrada, optou

Aos 19 anos foi convidado a ser Chefe de Gabinete da

por ir direto para um MBA em Gestão Empresarial na FGV em

Prefeitura de Durandé e teve que se emancipar em cartório

BH, nos finais de semana, transferindo-se em seguida para

para assumir o cargo, pois a Lei Orgânica Municipal exigia

Valadares. Concluiu então o MBA e ingressou em outros dois,

no mínimo 21 anos para exercer a função. Após cinco anos

um em Gestão Estratégica de Cooperativas na UNIVALE, com

em dois mandatos por prefeitos distintos, foi convidado

apoio da OCEMG; e outro pela UNIBAHIA na formação de

a assumir a gerência da nova agência do Sicoob Credicaf

Diretor Executivo, com apoio do Sicoob Central Crediminas.

na cidade de Martins Soares - MG. Após dois anos, foi
promovido a Supervisor de Produtos e depois a Gerente de
Negócios, quando esteve à frente dos projetos de expansão
da cooperativa, fazendo a prospecção das novas agências até
sua viabilidade, além da ampliação da receita de Produtos e
Serviços , em especial com o Cartão de Crédito e Seguros.

A decisão tomada teve um início muito difícil, mas sem
arrependimentos. Hoje, Celso Mol ocupa o cargo de Diretor
Administrativo Financeiro da Cooperativa. Os resultados
começam a ser percebidos, tanto na evolução dos números,
distribuição de sobras, pagamento de juros ao capital aos
associados, participação nos resultados aos colaboradores,

Foi então convidado pelo Sicoob Central Crediminas

e uma ampla reformulação das agências em andamento,

para uma nova função a ser implementada: a de Agente de

ações que passam a colocar o Sicoob Crediriodoce como

Apoio a Negócios. A tarefa era elaborar Planos de Trabalho

referência no Estado e até no País. Daí pra frente, enfim, todo

e orientar sua execução nas doze cooperativas da UAR-2.

mundo já conhece...
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3ª Convenção Sicoob Crediriodoce: informação e integração
1

2

3

4

1 - Alberto Ferreira, presidente do Sicoob Crediriodoce, dando uma palavra inicial aos colaboradores e demais presentes;
2 - Marco Almada presidente do Bancoob, compartilhando as novidades no sistema e as perspectivas para o futuro;
3 - Hotel Fazenda China Park; 4 - Manhã saudável, com palestra “Fábrica de Vida” do Dr. Jorge Miranda.

Entre os dias 13 e 15 de março, a diretoria, os

No mesmo dia, a noite foi enfeitada pelo desfile de

colaboradores, conselheiros e seus respectivos cônjuges,

criatividade e entusiasmo dos participantes na Festa de

de malas prontas, partiram para a 3ª Convenção do Sicoob

Confraternização. Já na manhã do dia seguinte, o Dr.

Crediriodoce no Hotel Fazenda China Park, localizado

Jorge Miranda, especialista em Clínica Médica, Medicina

em Domingos Martins (ES). Foram dias de informação

do Trabalho e Saúde Coletiva, falou sobre a temática

e integração Os 223 participantes puderam conferir as

Fábrica de Vida. Alertou da importância de se investir

belezas naturais do local e as atrações como teleférico, o

em saúde, deixando o sedentarismo de lado, com uma

parque aquático, cachoeira artificial, trenzinho, pesque-

boa alimentação e praticando o bem-estar em busca da

pague, caiaques, o mirante, dentre outras.

qualidade de vida.

No dia 14 pela manhã, a palestra do Presidente do Banco

Levando em consideração o investimento em saúde,

Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), Marco Aurélio Borges

os craques Sicoob Crediriodoce entraram em campo e

de Almada Abreu, apontou as novidades e perspectivas para

fizeram uma partida de futebol descontraída. Depois do

o futuro, além de um pouco de história do cooperativismo.

almoço, na volta para a casa, os cinco ônibus saíram com

“O Sicoob chegou até aqui acertando e errando. Mas tenho

os participantes ansiosos para a próxima convenção.

uma boa notícia: acertamos mais do que erramos”, enfatizou
Almada. O presidente do Bancoob frisou que o estilo de
vida das pessoas vem mudando ao longo dos tempos,
devido às tecnologias, e que o ramo cooperativista tende
a acompanhar as tendências tecnológicas para atender as
necessidades dos clientes atuais.

Livro Fábrica
de Vida do Dr.
Jorge Miranda,
distribuído aos
participantes
da palestra.

Claudio
Constantino

Lado

Suheila
Chacra

Romeu
Mattar

Negócios

CAIXAS

Negócio

COMERCIAL

ATENDIMENTO

UNIDADE
DE PRODUTOS*

Relacionamento
Comercial

COMUNICAÇÃO
E MARKETING*

Assessoria

Negócio

Otávio
Portugal

Gestão Executiva

Silas
Dias

Larissa
Menezes

Negócio

AGENTES
DE APOIO A
NEGÓCIO

Elcio
Rabelo

PLANEJAMENTO
E PROJETOS
ESTRATÉGICOS*

Assessoria

Gestão Corporativa

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

ANÁLISE
FORMALIZAÇÃO
EFETIVAÇÃO
NORMATIZAÇÃO
ACOMPANHAMENTO

UNIDADE DE
COBRANÇA

UNIDADE DE
CRÉDITO/CADASTRO

Unidade de
Crédito

COMITÊ

Comitês de Crédito

Suporte
Organizacional

Suporte
Organizacional

Processamento

JURÍDICA*

Assessoria
GESTÃO
ESTRATÉGICA
DE PESSOAS*

Assessoria

TI
LOGÍSTICA

SUPORTE ORGANIZACIONAL*

UNIDADE DE

Suporte
Organizacional

+

Suporte
Organizacional

Alçada
Diretoria

COMITÊ
DIRETOR*

Comitês de Crédito

Bianca
Daré

TESOURARIA
DEP. PESSOAL
CONTABILIDADE
FINANCEIRA
ARRECADAÇÃO
COMPENSAÇÃO
CONTA CORRENTE

UNIDADE
ADMINISTRATIVA*

Erique
Barros

+

Alçada
Gerencial

COMITÊ
GERENCIAL*

Comitês de Crédito

Alçada
Conselho de
Adm.

COMITÊ
EXECUTIVO*

Comitês de Crédito

*Unidades Organizacionais criadas pela Cooperativa
não previstas no MIG Regulação Institucional

Renata
Linhares

Kelen
Mendes

Gestão Executiva

Libania
Carvalho

Controles
Internos
e Risco

ACIR

Supervisão e Monitoria

Suporte
Organizacional

Celso
Mol

Gestão Corporativa

CONSELHO
ADMINISTRATIVO

Gestão Executiva

Anderson
Silva

DIRETORIA
EXECUTIVA

NÍVEL
GERENCIAL

CONSELHO
FISCAL

IA A
NC IV
RÊ AT
GE ISTR
N
MI
AD

UNIDADES
DE NEGÓCIOS

Samir
Dagnoni

+

Rafael
Dutra

SECRETARIA
EXECUTIVA

Andressa
Lanna

DIR
E
INS REL TOR
TIT AÇÕ IA
U
CIO ES
NA
IS*

G
D ER
E
NE ÊNCI
GÓ A
CIO
S

ASSEMBLÉIA
GERAL DE
NEGÓCIOS

G
OP ERÊ
E
RA NCIA
CIO
NA
L

RIA IVA
ETO AT
DIR NISTR IRA*
CE
MI
AD INAN
F

G
D ERÊ
E
AG NCIA
ÊN
CIA

Gestão Corporativa
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Estrutura Organizacional
O Sicoob Crediriodoce vem crescendo em números, resultados, agências, e, com isso, a reestruturação de Assessorias,

Gerencias e Unidades é de extrema importância. O ano de 2015 começou com novas contratações e divisões de área de atuação

entre os Agentes de Apoio a Negócios. Confira o organograma e mapa abaixo, e entenda como a Cooperativa está estruturada.

Virginópolis

Santa Efigênia
de Minas

Divinolândia
de Minas Sardoá

Geraldo Carvalho – mais conhecido como Lado
Agente de Apóio a Negócios
Divinolândia, Santa Efigênia, Sardoá e Virginópolis

Frei
Inocêncio

Fernandes
Tourinho

Jampruca
São Félix
de Minas
Divino das
Laranjeiras

Pescador

Samir Marinho Dagnoni
Agente de Apóio a Negócios
Gov.Valadares, Capitão Andrade e Fernandes Tourinho

Capitão
Andrade

Governador Valadares

Marilac

aa

Cláudio Constantino
Agente de Apóio a Negócios
Frei Inocêncio, Jampruca, Marilac e Pescador

AGENTES DE APOIO A NEGÓCIOS POR REGIÃO

ÁREA DE ATUAÇÃO

Mantena
São João
do Manteninha

Itabirinha

Elcio de Souza Rabelo
Agente de Apóio a Negócios nas 4 regiões
Com foco na recuperação de Crédito

Romeu Mattar
Agente de Apóio a Negócios
Divino das Laranjeiras, Itabirinha,
Mantena, São Felix e Vargem Grade.
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Para um melhor suporte dos Gerentes das agências na busca e realização de novos negócios, além da implementação

do segundo gerente nas agências de maior porte/potencial, também foi implementada a função de Agente de Apoio a

Negócios que ficarão divididos por região, atuando cinco dias por semana no apoio às agências.
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Co m a P a l a vrA . . .
Prezados cooperados,
Neste mês de abril/15, termina o mandato deste
Conselho Fiscal e outros conselheiros vão assumir a difícil
tarefa de bem fiscalizar esta que é uma grande Cooperativa.
O Conselho Fiscal age para defender o interesse da
Cooperativa, ou seja, de todos os cooperados. Quando
atua identificando procedimentos que, por sua análise,
considera inadequados, tem o dever de se manifestar
contrário e alertar o Conselho de Administração, Diretoria
e os cooperados, estes, em Assembleia.
Todos os delegados, bem como qualquer cooperado,
podem ajudar o Conselho Fiscal a prestar o melhor serviço
à Cooperativa, enviando-lhe suas perguntas, denúncias e
informando-o sobre situações que julguem importantes.
E é nesse sentido que quero, ao encerrar esse mandato
como conselheiro fiscal, agradecer a participação dos
cooperados e delegados pelo apoio e confiança que em
nós depositaram.
Agradecemos também, aos conselheiros administrativos, diretores e colaboradores, sem os quais nosso
trabalho estaria incompleto. Temos a consciência e a
tranquilidade do dever cumprido.
Aos novos conselheiros, nosso desejo de que o trabalho
continue a almejar o bem maior da Cooperativa: o cooperado.
Muito obrigado a todos.
José Francisco da Costa Júnior

CA N AL D E A T E N D I M E N T O
A O S D E L E GAD O S
Tel.: 33 2101 2505
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:

e x p e d iente
Conselho Administrativo
Alberto Ferreira
Presidente

Cantídio Carlos França Ferreira
Vice-Presidente

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

Conselho Fiscal
José Francisco da Costa Júnior
Euler Fernandes Júnior
Emília Márcia França de Lima Machado
Assessoria de Comunicação e Marketing
Projeto Gráfico e Editorial
Larissa Rodrigues Menezes
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