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Associado ao que há de melhor! Associado a você!
www.sicoobcrediriodoce.com.br · facebook .com/SicoobCrediriodoce

HÁ 10 ANOS
UMA COOPERATIVA
PARA TODOS!
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Prezado Associado,
O ano de 2015 chega ao fim. Para o Sicoob Crediriodoce,
como para todos, não foi um ano fácil, mas nem por
isso deixamos de trabalhar em busca de alcançar nossas
metas e objetivos. E conseguimos! As metas traçadas
foram atingidas dentro dos períodos estipulados.
Crescemos em números, em tamanho e em idade.
Há 10 anos somos uma Coooperativa para todos!
Desde 1989, temos procurado desempenhar o melhor
papel como Cooperativa de Crédito. Iniciamos para os
produtores rurais e em 2005 abrimos nossas portas para
todos os ramos, classes e profissões.
E continuamos empenhados em prol dos nossos
associados e daqueles que desejam se associar. Novas
campanhas vêm sendo desenvolvidas, como a da
Central, Cartão Premiado. As parcerias continuam entre
nós e SEBRAE, CDL, Sociedade Garantidora de Crédito,
Sindicato Rural, Senar Minas, BDMG e tantos outros,
sempre buscando atender nossos associados com
qualidade em palestras, consultorias, cursos, créditos e
muito mais.
Vale lembrar da catástrofe que afetou nossa região,
trazendo prejuízos para muitos. O Sicoob Crediriodoce
preocupou-se em oferecer soluções financeiras para
auxiliar nossos associados atingidos, através de linhas de
crédito próprias e do BDMG.
Aproveito a oportunidade para agradecer pela
homenagem prestada a mim através do Mérito
Empresarial 2015. Muito me honraram as diversas
manifestações de parabenização. Receber essa
importante condecoração me resta supor que está
ligado à atuação que venho desenvolvendo nas
entidades cooperativistas que eu presido, graças à
confiança e apoio de cada um de vocês.
Desejo a todos boas festas e que 2016 seja repleto de
alegria, esperança e união. Todo sonho pode se realizar.
Basta acreditar!
Saudações Cooperativistas,

Alberto Ferreira

Pres. do Conselho de Administração
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Cartão Premiado Sicoobcard
O Sicoob Central Crediminas realiza de 1º de dezembro
a 29 de fevereiro de 2016 a promoção Cartão Premiado
Sicoobcard. Com o objetivo de incentivar a utilização
dos cartões Sicoobcard pelos associados, a promoção irá
sortear diversos prêmios. A cada R$100 em compras com
o Sicoobcard, na função débito ou crédito, o associado
recebe um número da sorte para concorrer a 9 Etios Hatch
e 9 TVs 40’ de LED, e ainda pode concorrer a 5 S10 no
sorteio final. Os números da sorte poderão ser conferidos
mensalmente no site cartãopremiadosicoobcard.com.br.
Os sorteios serão realizados nos dias:
20/01/16 – 9 Etios Hatch, sendo 1 por UAR

Confira o regulamento e as cooperativas participantes:

cartaopremiadosicoobcard.com.br

16/03/16 – 9 TVs 40” LED, sendo 1 por região
30/03/16 – 5 S10 LT, entre os ganhadores das TVs

Certificado
Autorização SEAE/MF
nº 04/0442/2015.
Ode Sicoob
Crediriodoce,

que é associado ao Sicoob

Não participam da promoção os funcionários

Central Crediminas e faz parte da UAR 1, está participando

das cooperativas singulares, da Central, do Sicoob

da promoção. Procure uma agência, peça seu cartão

Confederação, do Bancoob e empresas controladas por ele.

Sicoobcard e participe!

MECÂNICA DA CAMPANHA

R$ 100
em compras no
Sicoobcard

1 Nº
da sorte

PREMIAÇÃO

9

Toyota Etios Hatch

9

TVs LED

5

Chevrolet S-10

PERÍODO
1º de dezembro 2015
à 29 de fevereiro 2016
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produtos e serviços

Contemplações por sorteio,
Sicoob Consórcios
Em uma das ações externas de vendas de produtos,
realizadas nas agências do Sicoob Crediriodoce em
Frei Inocêncio e Marilac, duas consorciadas foram
contempladas por sorteio no Sicoob Consórcios nos
meses de julho e agosto.
Na agência de Marilac, Célia Regina Alves Pereira
foi contemplada na 3° assembleia de que participou.
A aderência ao consórcio ocorreu no dia 1º de julho e
a contemplação em 16 de setembro, com apenas três
parcelas pagas pela consorciada.

Você já possui o
Seguro de Vida oferecido
pelo Sicoob Crediriodoce?
Proteger a família, a casa e os bens é uma alta
prioridade. Desemprego, doenças, acidentes e mesmo a
morte são riscos com que todos deparam, e as redes de
segurança do Estado não proveem proteção ou sustento
para nossas famílias na forma e nas quantidades que
desejaríamos.
Com sorte, você nunca precisará requisitar uma
indenização, mas se algo der errado, o seguro lhe pode
poupar milhares de reais. Embora apólices de seguro
possam parecer complicadas, a base é simples. Você paga
para se segurar contra algo que possa acontecer com você
ou com seu patrimônio. Se o pior acontecer, a companhia de
seguros paga o custo total de reparação ou de substituição
dos bens danificados ou uma quantia acordada.
A decisão de fazer um seguro de vida é determinada
pelo desejo e necessidade de proteção pessoal e também
para reduzir os impactos no padrão de vida daqueles que
dependem financeiramente de você.
O Sicoob Crediriodoce oferece o melhor Seguro

Já em Frei Inocêncio, Rinara Leite Rocha adquiriu a
cota de consórcio e foi contemplada na 1° assembleia de
que participou. A adesão ao Sicoob Consórcios ocorreu

de Vida para seus associados e familiares. Assim, nos
momentos imprevistos você estará segurado e tranqüilo.
Conheça um pouco mais sobre as coberturas:

no dia 24 de agosto e a contemplação no dia 16 de

• Morte (qualquer causa);

setembro. Com apenas uma parcela paga, a consorciada

• Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD);

recebeu sua carta de crédito e obteve um carro.

• Indenização Especial por Acidente (IEA);
• Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).
Visite uma agência Sicoob Crediriodoce e faça o seu!

Procure uma agência Sicoob Crediriodoce, conheça
as vantagens do Sicoob Consórcio e faça já o seu.
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Café Rural nas Extensões de Base
Governador Valadares, Afonso Luiz Brêtas, que há tempos
via a necessidade de estreitar o relacionamento com os
produtores rurais dos municípios da base do sindicato.
A Agência do Sicoob Crediriodode de Marilac sediou
o evento no mês de agosto, com presença do diretor de
Relações Institucionais do Sicoob Crediriodoce, Silas
Dias Costa Júnior e demais representantes da Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce e da União Ruralista Rio
Doce, que também apoiam o projeto.
Marilac foi o primeiro município a receber o “Café Rural

Em 2016, outros encontros serão realizados nos

nas Extensões de Base”. Esse projeto é uma idealização

demais municípios que fazem parte da base do Sindicato

do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

dos Produtores Rurais de Governador Valadares.

Formatura GQC
O programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC)
é desenvolvido pelo Senar Minas em parceria com o
Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares

“O diferencial do curso é o incentivo que ele nos dá,
mostrando que posso ir adiante, além do que imagino”,
declarou o empresário rural Daniel Gualberto Albergaria.

e o Sicoob Crediriodoce. O curso tem uma formatação
voltada para o homem do campo, independentemente
da sua formação educacional. É passado com uma
linguagem de fácil entendimento.
Buscando atender à demanda dos produtores que
desejam investir em gestão e qualidade nas propriedades
rurais, o curso ajuda a planejar e a colocar em prática
ações que permitam reduzir custos e buscar eficiência na
condução do negócio.
Através do GQC, o produtor é estimulado a promover
uma mudança de atitude, de agricultor, para empresário
rural. O curso é desenvolvido em módulos, as aulas são
expositivas, voltadas para exemplos práticos e consultorias
especializadas, que são feitas nas propriedades rurais.

Produtores rurais encerram mais um GQC
No dia 10 de setembro, mais uma turma terminou o
programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC), em
Vila Nova Floresta, distrito de Valadares. O curso teve
duração de aproximadamente três meses e formou 18
produtores rurais, entre associados e não associados.
Participaram da formatura o gerente regional do
Senar Minas em Valadares, Ulisses Silveira Costa, o
mobilizador Júlio César Martins, o diretor de Relações
Institucionais do Sicoob Crediriodoce, Silas Dias Costa
Júnior e colaboradores das instituições. Ao todo já foram
realizados 16 programas de Gestão com Qualidade em
Campo, apenas na regional de Valadares, todos em
parceria com a Crediriodoce.
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Curso de Corte e
Costura em Marilac

Sicoob Crediriodoce é 1º
lugar na comercialização
da Maquininha SIPAG
Em 2014, o Sicoob Crediriodoce passou a oferecer
aos associados uma nova maquininha de cartão,
com vantagens e benefícios exclusivos, a SIPAG.
Com as melhores soluções de recebimento para
estabelecimentos comerciais de todos os segmentos
e também para profissionais liberais e de prestação de
serviços, a utilização da maquininha vem crescendo.
O Diretor de Administrativo Financeiro do Sicoob

O Sicoob Crediriodoce, visando ao crescimento
da comunidade de Marilac, promoveu entre os dias 4
de novembro e 3 de dezembro o curso de Costureiro do
Vestuário Assistente. O curso foi ministrado pela Escola
Móvel SESI/SENAI e objetivou fornecer noções básicas de
costura, de forma gratuita. Contou ainda com a parceria
com a Prefeitura Municipal e com o Centro de Referência
em Assistência Social (CRAS). O curso foi ministrado nas
dependências do CRAS e teve uma carga horária de 80h.
Participaram do curso 40 mulheres, divididas entre os
turnos da manhã e tarde.
Outro parceiro da Crediriodoce foi a Kaliram, uma
confecção de roupas femininas, atuante há mais de 20
anos na região. Devido à necessidade de profissionais
qualificados para trabalhar na fábrica, a empresa, associada
à Cooperativa, contratará uma nova costureira a partir desse
curso. “Esse curso veio para melhorar a vida de algumas
mulheres da comunidade de Marilac, pois a participação
em cursos de qualidade como esse, proporciona mais

Crediriodoce, Celso Mol Mariano Junior conta que a
novidade sobre a maquininha foi informada durante
o evento do Sicoob Sistema Crediminas, no fim de
2014. “Ficamos entusiasmados com a ideia. Na ocasião,
recebemos o desafio do presidente do Bancoob, Marcos
Aurélio Almada, de acreditarmos no produto. Em uma
outra visita ao Sicoob/Bancoob, através do projeto voltado
para atendimento à Micro e Pequenas Empresas, chamado
disseminando Boas Práticas do SEBRAE, fomos desafiados
a solicitar o máximo de maquininhas de uma só vez. Assim
fizemos e conseguimos alcançar a meta”, declara.
Cooperado do Sicoob Crediriodoce, Vanderlei
Batista de Andrade recebeu a maquininha na fase de
testes. Proprietário de uma loja de materiais elétricos
em Valadares, logo percebeu as melhorias. Ele também
comemora a economia que a utilização dos aparelhos
tem proporcionado, principalmente, no que diz respeito
ao aluguel. “Comparado com as demais concorrentes,
economizo quase 60% do que gasto”.

chances no mercado de trabalho”, enfatiza a Gerente da
Agência de Marilac, Verônica Generozo.

Atualmente o Sicoob Crediriodoce conta com 575
maquininhas ativas, levando atingir o 1º lugar no ranking
de comercialização da SIPAG, do Sistema Crediminas.
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Linha Especial de Crédito para atingidos por calamidade
A calamidade ocorrida em Mariana atingiu o município
de Valadares e região devido à destruição do Rio Doce,

como a carência intermediária de até seis meses e a
prorrogação do prazo de vigência dos contratos.

único meio de abastecimento de água da cidade. Os

As micros e pequenas empresas (faturamento anual

moradores foram afetados pela falta de água, tendo

até R$ 30 milhões) também terão à disposição a linha

gastos inesperados, sem contar, aqueles que dependiam

de financiamento BDMG Rio Doce. Estarão disponíveis

do rio como fonte de renda e sobrevivência.

financiamentos de R$ 2 mil a R$ 50 mil. A taxa de juros

Pensando nisso, o diretor Administrativo Financeiro do
Sicoob Crediriodoce, Celso Mol Mariano Junior procurou
o BDMG pessoalmente, solicitando uma linha de crédito
que atendesse os associados atingidos pela catástrofe.
Com a presença da comentarista econômica, Mara
Luquet na comemoração dos 10 Anos de Livre Admissão
da Cooperativa, a necessidade da linha foi discutida e
avaliada, levando a Crediriodoce a criar uma linha de
crédito própria em parceria com a CDL GV e a Sociedade
Garantidora de Crédito (SGC).
Com taxas que vão de 1,60% a.m. a 1,80% a.m., de
acordo com a condição do associado e a forma escolhida
para a aquisição do crédito, essa linha está destinada
a: pagamento de 13º salário, pagamento de salário de
novembro e/ou dezembro, impostos (IPTU, IPVA, Taxa de
lixo, Alvará de Licenciamento, etc), perfuração de poços
artesianos, entre outros assuntos voltados para a situação.
E não para por aí. No dia 3 de dezembro, em visita

será de 1% ao mês e o prazo será de até 24 meses,
incluídos três meses de carência. Os empresários poderão
fazer a solicitação de crédito diretamente no site do
BDMG ou procurar o Sicoob Crediriodoce, instituições
representativa de crédito parceira do Banco.
Após essa etapa focada no atendimento emergencial
ao Comércio, a Crediriodoce recebeu a demanda do
Presidente da URRD, Cantídio França Ferreira de que
criasse uma linha especial voltada para os Produtores
Rurais que ficam ás margens do Rio Doce. Estes,
estariam tendo dificuldades com irrigação, visto que
os equipamentos não podem utilizar a água com a
quantidade de resíduos existentes pois pode danificar
todo o sistema, com isso necessitam de soluções, como
a perfuração de poços artesianos, investimento em
armazenagem de água, investimento em captação
em outros locais, etc. Diante disso, foi criado uma linha
especial com recursos da Cooperativa para apoiar os
Produtores Rurais.

ao Sicoob Crediriodoce, o Gerente de Relacionamento

LINHA SICOOB CREDIRIODOCE

do BDMG, Aelton Alves da Conceição informou que
havia sido anunciado o Programa de Recuperação
Socioeconômica da Bacia do Rio Doce e destinam-se aos
setores público e privado.
O BDMG oferece carência intermediária nos contratos
de financiamento existentes. As micros e pequenas

COMERCIO

CARÊNCIA DE ATÉ

empresas que são hoje clientes, terão uma suspensão

firmados com o BDMG. Os juros da carência intermediária

30 milhões e R$ 250 milhões) e as grandes empresas
(faturamento acima de R$ 250 milhões por ano) que
são clientes ativos do BDMG serão contatadas pelos
representantes, que apresentarão condições diferenciadas,

ATÉ 36 MESES

ATÉ 48 MESES

6 MESES

12 MESES

LINHA BDMG RIO DOCE BANCOOB/BNDES
COMERCIO

serão incorporados às parcelas restantes.
As médias empresas (faturamento anual entre R$

1,5% AO MÊS

Disponível até 29 de março de 2016

temporária dos pagamentos de até seis meses. Com isso,
haverá a prorrogação do prazo de vigência dos contratos

1,6% AO MÊS

TAXA FIXA A PARTIR DE
PRAZO

RURAL

1% AO MÊS

7,5% A 8,75% AO ANO

ATÉ 24 MESES

ATÉ 2 ANOS DIRETO

3 MESES

-

TAXA FIXA A PARTIR DE
PRAZO
CARÊNCIA DE ATÉ

RURAL

Disponível até 29 de fevereiro de 2016
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Crediriodoce qualifica
Delegados em cinco
palestras regionalizadas

da palestra só veio alavancar conhecimentos e mostrar que
a participação efetiva de cada um na comunidade é que vai
fazer a diferença de nosso município”.
Anselmo Francisco Pereira, Pescador
Durante os dias 31 de agosto a 4 de setembro
aconteceram diversas palestras de capacitação aos
Delegados. As cidades de Itabirinha, Frei Inocêncio,
Mantena, Virginópolis e Valadares foram sede do
encontro para um bate-papo com o presidente do

“Excelente, mostrou o nosso real papel como delegado;
trouxe-nos informações que não sabíamos”.
Gilberto Alves Pereira, Pescador
“Voltamos de lá com outra mentalidade a respeito da
responsabilidade do delegado, adorei!”.

Sicoob Crediriodoce, Alberto Ferreira e a palestra

Valdirene da Penha Camargo do Carmo, São Felix

“Cooperativismo e Autogestão”, ministrada pelo consultor

“Eu sempre participo das palestras e cada dia aprendo

organizacional e educacional, Univaldo Coelho.

mais. Esse aprendizado não é apenas para mim, mas algo
que posso transmitir para meus funcionários. A palestra
foi ótima e contribuiu para todos nós entendermos melhor
nosso papel”.
Adair Ayala Caldeira, Sardoá
“O dever do Delegado é ajudar no que puder, por isso
gosto de escutar todas as palestras. Apesar de ser delegado
desde 2007 e já ter certo conhecimento sobre a importância
de nossa função, acredito que a palestra foi muito boa aos
novos delegados”.

A intenção foi qualificar e preparar os principais

Maria das Dores Castro Santos, Sardoá

representantes da Cooperativa. A palestra teve resultado

“Essa palestra foi muito importante para nós delegados.

positivo e, com a boa aprovação dos participantes, os

Muita coisa que foi falada nós não tínhamos conhecimento,

delegados deixaram seus depoimentos:

foi um momento para esclarecer nossas dúvidas”.

Francisco Euler Campos Coelho, Virginópolis

Joelson Moreira Duarte, Itabirinha

“Já sou associado do Sicoob Crediriodoce há

“Achei que foi bom, porque é sempre bom estar

aproximadamente 8 anos e como delegado intero dois

aprendendo. Ainda mais quando se fala em cooperativismo,

mandatos. Também já fui suplente do Conselho Fiscal por

a gente tem sempre o que aprender”.

um ano. Como delegado, posso dizer que é um privilégio
para mim e tento ao máximo divulgar a Cooperativa.”

Roneide Augusto Sobrinho, Itabirinha
“Muito boa! Uma das melhores palestras e de muita

Maria do Socorro Silva Oliveira, Divinolândia

importância. Explicou em detalhes quais são os papéis do

“Ser delegada é uma responsabilidade muito grande,

delegado, como funciona a divisão da Cooperativa e deixou

uma vez que represento inúmeras pessoas. O aprendizado

muito claro quais são nossas obrigações e limites”.
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Sicoob Crediriodoce, há 10 anos
Desde que iniciou suas atividades em maio de 1989,

16 cidades com um total de 18 agências instaladas em:

como Cooperativa de Crédito Rural do Vale do Rio Doce,

Capitão Andrade, Divino das Laranjeiras, Divinolândia

voltada para produtores rurais, o Sicoob Crediriodoce

de Minas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Itabirinha,

contribui para a expansão do Crédito Cooperativo

Jampruca, Mantena, Marilac, Pescador, Santa Efigênia de

Brasileiro. No dia 5 de setembro de 2005, a Crediriodoce

Minas, Sardoá, São Felix de Minas, Virginópolis, Vargem

conquistou o que certamente é o sonho de muitas

Grande, Governador Valadares, sendo em Valadares 03

cooperativas: a Assembleia Geral Extraordinária aprovou

agências, Centro, Bairro Jardim Pérola e Avenida JK.

a modalidade de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados. Expandindo, assim, seu atendimento para
além das fronteiras rurais, agregando novos públicos,
tornando-se uma Cooperativa para todos.
Essa conquista abriu portas para novos horizontes,
o atendimento foi ampliado, assim como a estrutura e
abrangência da Crediriodoce, que hoje está presente em

A grande realização permitiu à Cooperativa atender
públicos

como:

profissionais

liberais,

autônomos,

servidores, comerciantes, empresas de todos os ramos,
estudantes, indústrias e até mesmo crianças.
Passaram-se 10 anos desde que a Crediriodoce se
tornou a primeira Cooperativa de Livre Admissão da região
legalmente autorizada, e em comemoração, o Sicoob
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uma Cooperativa para todos!
Crediriodoce preparou uma programação especial com

crise e as vantagens de se associar a uma Cooperativa

palestras envolvendo associados, colaboradores e a toda

de Crédito. Os presentes participaram com perguntas e

comunidade, a fim de oferecer informações do cenário

após puderam confraternizar em um coquetel especial.

atual e maior conhecimento sobre Cooperativismo de
Crédito.
No dia 16 de novembro, deu início às comemorações,
com a presença da Comentarista Econômica da TV
Globo, Mara Luquet. O Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Crediriodoce, Alberto Ferreira,
abriu o evento, lembrando um pouco da história da
Cooperativa, dando destaque ao crescimento e à
importância do Cooperativismo de Crédito. A jornalista
trouxe para os presentes a real situação do cenário
econômico brasileiro, com dicas de como passar pela

As palestras programadas com o Professor Pachecão
para o público universitário, foram suspensas devido à
calamidade que afetou Governador Valadares, mas serão
reprogramadas em 2016.
Unindo pessoas e fortalecendo negócios, com base
no princípio de ajuda mútua, o Sicoob Crediriodoce
sempre fomentou o desenvolvimento econômico
e social de sua área de atuação, além de contribuir
com importantes melhorias na qualidade de vida da
comunidade, e pretende continuar empenhado em prol
de toda a sociedade.
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Crediriodoce participa do
1º Workshop da Cooperativa
Agropecuária Vale do Rio Doce
O Sicoob Crediriodoce esteve presente no 1º
Workshop da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce
que aconteceu no dia 28 de setembro, na União Ruralista
Rio Doce. O evento trouxe as melhores informações
no conhecimento técnico sobre genética, manejo de
pastagem e gestão de pessoas em propriedades rurais.
Entre

cooperados

e

convidados,

quase

200

participantes prestigiaram durante o dia todo o evento.
A programação do workshop contemplou palestras,
apresentação de resultados e troca de experiências entre
produtores rurais.
Estiveram presentes no evento palestrantes de

Sila Carneiro, Marcelo Cabral, e o convidado especial
Ronald Robbers, dono da fazenda modelo em genética
Rhoellant, do Paraná.
Durante todo o evento foram distribuídos brindes da
Crediriodoce para todos os participantes e, às 14h30, o
diretor de Relações Institucionais, Silas Dias Costa Júnior
falou sobre a Cooperativa de crédito. As colaboradoras
Joselma e Jayne, do setor de Agronegócio, também
participaram das palestras para entender sobre os
assuntos abordados, já que 90% dos produtores rurais

renome nacional: Antônio Carlos Nogueira Vieira,

presentes eram associados.

Brincando na Praça 2015

Outubro Rosa
A luta contra o câncer de mama mais uma vez foi
lembrada pela CDL GV, com a realização do Outubro Rosa,
que este ano, teve um novo formato e novos parceiros.
A participação da CDL GV no evento teve o patrocínio
do Sicoob Crediriodoce e o apoio do Instituto CDL de
Desenvolvimento Sustentável, da Biosexshop e Papo de
Mulher.
O lançamento do Outubro Rosa aconteceu no dia 2

A Praça Serra Lima recebeu no sábado, 10 de
outubro, mais um “Brincando na Praça”, promovido pelo
Instituto CDL de Desenvolvimento Sustentável com o
apoio da CDL GV e patrocínio do Sicoob Crediriodoce.
Em sua 7ª edição, o projeto já se tornou um dos mais
aguardados pelas crianças em Valadares, e também pelos
comerciantes, pois objetiva promover o aquecimento
do comércio na reta final da semana das criança. O
evento teve a participação do Palhaço Boboff e da Tia
Cris & Cia, que garantiram a animação da criançada com
shows, brincadeiras, distribuição de brindes, e atividades
recreativas. A equipe do Sicoob Crediriodoce levou
para a praça brincadeiras e kits da Poupança Liberte Seu
Porquinho para sorteios.

de outubro com apresentação do coral da APAC. E para
fechar as atividades, no dia 24 de outubro, na Praça dos
Pioneiros, aconteceu a concentração para uma grande
caminhada pelo centro de Governador Valadares. O
objetivo foi chamar a atenção da cidade para a prevenção.
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360º

Cavalgada do Lobão
No dia 13 de setembro, o Sicoob Crediriodoce teve
participação na Cavalgada do Lobão, em Frei Inocêncio.
As atividades deram início às 8h com a recepção das
comitivas e preparo dos animais para a cavalgada.
Durante o evento, a Crediriodoce distribuiu bonés aos
participantes e cavaleiros. A cavalgada teve saída do
Parque do Coiote até a fazenda do associado Expedido
Godoy. O evento teve público de aproximadamente 3 mil
pessoas. A festa se estendeu até as 15h, com distribuição
de brindes e shows de duplas sertanejas locais.

Festa do Cavalo em Marilac
Aconteceu entre os dias 18 e 20 de setembro, a XXI
Festa do Cavalo, promovida pela Prefeitura Municipal de
Marilac. Shows, rodeio e o concurso leiteiro fizeram parte
do evento. O Sicoob Crediriodoce esteve mais uma vez
presente na festa. O concurso leiteiro, promovido pela
Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, ocorreu
nos dias 16 e 17 e faz parte do calendário do evento na
cidade. A premiação ocorreu durante a Festa do Cavalo,
no dia 19, e teve o patrocínio da Agência de Marilac,
através de baldes e kits para os 14 participantes.

Cooperativa Agropecuária. Os vencedores receberam,
ainda, um troféu e um cheque de uma empresa de rações.

O 3º concurso aconteceu entre fazendas, com

O leite arrecadado, nos dois dias de esgota, totalizou um

premiação nas categorias individual e conjunta. Os

mil cento e cinquenta e cinco quilos (1.155 kg) de leite in

participantes receberam, além do Kit do Sicoob

natura e foi doado para o Centro Municipal Educacional

Crediriodoce, medalha e um Kit do Armazém da

Infantil Dona Conceição.

XX Festival da Linguiça
O Festival da Linguiça é uma festa tradicional da cidade
de Jampruca. Em 2015, aconteceu sua vigésima edição,
nos dia 2 e 3 de outubro, no estádio da cidade, o Benezão.
Com envolvimento de toda a população e também dos
municípios vizinhos. O Sicoob Crediriodoce esteve
presente como patrocinador do festival.
Este ano, no sábado (2), a festa contou com a presença
de cantores famosos, como Vitor e Léo. E no domingo (3),
aconteceu a competição de Motocross.
A Cavalgada no Córrego Água Preta foi uma ação
beneficente para cobrir gastos com a construção da

igrejinha do Córrego, e também contou com a presença
da população dos municípios vizinhos.
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3ª Festa da Paz de Itabirinha
e Cavalgada Beneficente ao
Hospital Municipal São Lucas
Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, o município de Itabirinha
realizou a 3ª Festa da Paz. O Sicoob Crediriodoce marcou
presença reforçando o compromisso da cooperativa
junto ao município.
A equipe da agência de Itabirinha acompanhou a
Cavalgada em prol do Hospital Municipal São Lucas,

associados participantes. A festa deu sequência na parte

divulgando o Sicoob Consórcios para associados e não

da noite com shows para toda comunidade.

1º Encontro sobre Pecuária
Leiteira de Capitão Andrade

www.sicoobcrediriodoce.com.br

SICOOB CREDIRIODOCE

Aconteceu no dia 7 de setembro, na quadra da Escola

CO N T R ATA

Municipal Professora Juracy Nunes da Silva, o 1º Encontro
sobre Pecuária Leiteira de Capitão Andrade. O palestrante,
Dr. Elmer F. L. de Almeida, coordenador estadual de
Bovinocultura da EMATER-MG, ministrou sobre o tema
“Como aumentar a minha produção de leite”. O evento
contou a presença do Prefeito da cidade José de Oliveira
Filho, dos representantes da Emater e dos produtores
rurais da cidade e região.
Técnicas e cuidados que os produtores precisam ter
com o gado para que haja aumento de produção de leite,

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,

foram abordados na palestra. O Sicoob Crediriodoce

desejável Pós, profissional generalista, Pacote Office,

marcou presença divulgando as linhas de crédito

carteira de motorista B.

oferecidas pelas instituição, explicando sobre a correta
aplicação dos créditos concedidos para a atividade rural
e a responsabilidade das instituições nas concessões

Com o objetivo de inclusão social para pessoas com

corretas da linhas aos associados.

deficiência e reabilitado do INSS, o Sicoob Crediriodoce
oferece oportunidade de trabalho para
Auxiliar Administrativo.

SUPERVISOR DE UNIDADE
OS CURRÍCULOS
DEVEM SER ENVIADOS PARA
ADMINISTRATIVA

RECURSOSHUMANOS@SICOOBCREDIRIODOCE.COM.BR
01 vaga em Governador Valadares.
COM O ASSUNTO REFERENTE A VAGA DE INTERESSE.

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

Conhecimentos técnicos necessários:
Superior completo em Administração de Empresas,
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COO P ERATI V ISMO EM A Ç Ã O

Encontro de Jovens e
Mulheres Cooperativistas
Entre os dias 04 e 06 de novembro, aconteceu na sede

Educação Cooperativa só existia nas cooperativas

do sistema OCEMG, os Encontros de Jovens e Mulheres

agropecuárias, hoje as cooperativas de crédito tem

Cooperativistas, no qual o Sicoob Crediriodoce esteve

investido cada vez mais nesse campo e se destacado

representado por seus colaboradores Alessandra Moura,

pelas inovações promovidas. Isso pode ser comprovado,

Isaac Teixeira Matos e Laísla Marques Pimenta e pela

inclusive, no Sicoob Crediriodoce que, desde agosto

delegada de Frei Inocêncio Catarina da Glória Meira.

desse ano, instituiu uma assessoria denominada
Organização do Quadro Social – espaço exclusivo para
prática e disseminação da Educação Cooperativista.

FGCoop divulga primeiro
relatório trimestral do SNCC
O Fundo Garantidor de Crédito Cooperativo (FGCoop)
publica o primeiro relatório trimestral com informações
do Sistema Nacional do Cooperativismo de Crédito
(SNCC), com o objetivo de consolidar dados atuais do
O encontro abordou temas que propiciassem o
protagonismo dos jovens e mulheres nas cooperativas,
dos ramos agropecuário e crédito, além de promover
discussões em torno da organização do quadro social
como ferramenta para a disseminação do cooperativismo
e como fator de desenvolvimento das cooperativas.

cenário do cooperativismo financeiro no Brasil.
Dados do Banco Central do Brasil, com base em
junho/2015, apontam as cooperativas financeiras como
a segunda maior rede de atendimento em todo o país,
somando mais de 5 mil unidades de atendimento (um
acréscimo de 2,54% em relação a dezembro/2014). Além

A metodologia utilizada durante os dias percorreu por

disso, se compararmos ao número de agências de bancos

apresentação de cases de cooperativas que já possuem

comerciais é possível observar que o mesmo recuou em

Comitês (de Jovens e Mulheres) e painéis de discussão

0,10% no mesmo período.

sobre as dificuldades que vêem sendo encontradas, bem
como as alternativas para adaptação do que se vê nas
cooperativas agropecuárias para o ramo crédito.
Os chamados Comitês (de Jovens, de Mulheres e
Educativos) são parte do que é denominado como
Organização do Quadro Social (OQS), que é uma
ferramenta estratégica de comunicação entre cooperativa
e cooperado, e vice-versa, propagando informação e
promovendo a capacitação do público direto e indireto
das cooperativas. A atuação desses comitês vai desde
a promoção do empoderamento do cooperado nos
processos participativos até a realização de ações sociais
na comunidade onde as cooperativas atuam.
Diante das discussões vivenciadas e dos depoimentos
apresentados, é notório que, se antes a discussão sobre

Outra informação divulgada, e importante de ser
destacada, é o crescente número de associados que já
passam de 7,5 milhões, segundo dados da Organização
das Cooperativas Brasileiras.
O relatório completo com essas e outras informações
podem ser acessadas na página do FGCoop (http://www.
fgcoop.coop.br/home).

O que é o FGCoop?
É importante saber que o FGCoop, composto por
todas as cooperativas de crédito brasileiras, tem por
objetivo prestar garantia de créditos contra as instituições
associadas nas situações de decretação da intervenção
ou da liquidação extrajudicial em até R$ 250.000,00 por
CPF/CNPJ.
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interno

Workshop de Crédito

Em busca de mais eficiência

Para esclarecer sobre crédito e cobrança, aconteceu,

A Crediriodoce está dando um salto para aprimorar

no dia 25 de agosto, o Workshop de Crédito. O

e padronizar processos de trabalho e instrumentos de

treinamento foi direcionado para todos os gerentes do

controle. Em setembro, a Diretoria convocou uma reunião

Sicoob Crediriodoce. Dentre os temas tratados estavam

para tratar do novo projeto da Central Crediminas, que

assuntos como visita de crédito; CRL; liberação de crédito;

será instalado em nossa Cooperativa.

análise de crédito; desconto de títulos, recuperação de
crédito e garantias.

Para

aumentar

a

eficiência

administrativa

e

operacional, a Central Crediminas contratou a empresa

“Tiramos o dia para alinhar todos os procedimentos de

de consultoria Senior, que vai trabalhar com a Unidade

créditos, fizemos um treinamento compartilhado muito

Administrativa a nova legislação do e-Social através de

produtivo. Começou com a fala de vários gerentes que

um sistema atualizado e moderno.

expuseram as maiores dificuldades e, assim, pudemos
direcionar melhor todas as falas”, contou o Gerente
Operacional, Anderson Silva Alves.

Para dar início ao projeto, apenas três agências piloto
vão receber o sistema: Valadares, São Gonçalo do Sapucaí
e Divinópolis. Mais tarde, ele será disponibilizado para

Para o Gerente de Relacionamento P.J., Filipe Almeida,

as outras 78 Cooperativas da Central. Até o dia 26 de

o treinamento rendeu bons frutos. “O Wokshop foi

fevereiro de 2016, o setor de Assessoria de Projetos

essencial para entender como é o funcionamento do

Estratégicos da Crediriodoce estará trabalhando em

setor e conhecer os colaboradores responsáveis por cada

conjunto com a empresa para a instalação.

função. Foi de suma importância para a integração e o
alinhamento de comportamentos e processos”, afirmou.

Reunião Geral

Rita Mundim no
Sicoob Crediriodoce
No dia 1º de setembro, o Sicoob Crediriodoce sediou
a palestra sobre o tema “Cenário Econômico: Tendências
e Perspectivas”, realizada pela Central Crediminas. A
palestra foi destinada aos profissionais das cooperativas
que ocupam os níveis estratégicos e táticos das UARs 1
e 2. A convidada, Rita Mundim, comentarista da Rádio
Itatiaia, discorreu sobre o Brasil em crise e falou sobre os
desafios e oportunidades para o Cooperativismo.

No dia 07 de novembro, foi realizada a Reunião
Geral de colaboradores do Sicoob Crediriodoce. O dia
começou com um delicioso café receptivo, e na sequência
a primeira palestra: Noções de Prevenção e Combate a
Incêndios, com o Sub Tenente Ailton.
Após, nossa grande parceira Unimed, através da
gerente da Casa Unimed, Luciane Torres, apresentou
todos os programas de atenção à saúde desenvolvidos.
E para fechar o dia, aconteceu a palestra de Prevenção
e Segurança da Polícia Militar, com o Capitão Mafra, que
falou do contexto de segurança voltado para as agências,
residências e até mesmo pessoal. A manhã foi produtiva
e de grande importância para o Sicoob Crediriodoce.
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SICOOB COOPMIX
a colaboradora Lamarquia da Silva foi 1º lugar na
campanha de conhecimento sistêmico “Quem Sabe
Mais, Faz Mais”; e a CrediBand composta pelos
colaboradores Alcineia de Carvalho, Anderson Silva,
Filipe Pereira, Larissa Menezes, Rafael Dutra, Thiago
David, Valdirene Rodrigues – que abrilhantou a noite de
Talentos Sicoob, sendo sucesso total.

A equipe do Sicoob Crediriodoce marcou presença
na VI edição do SICOOB COOPMIX – Encontro Estratégico
de Negócios do Sicoob Sistema Crediminas, que acontece a
cada 2 anos, com o tema “SEGMENTAÇÃO: Os Benefícios
para as Cooperativas de Crédito”.
O evento é de grande importância, pois sua
programação é composta por momentos que ampliam
conhecimentos, tanto profissionais quanto dos produtos
e serviços comercializados, além dos momentos de
interação com as demais cooperativas, possibilitando

Festa Fim de Ano 2015

partilhar de experiências e sucessos.
Neste ano, o Sicoob Crediriodoce esteve presente
com uma equipe de 36 pessoas, incluindo os diretores.
Vários colaboradores se destacaram em atividades e
premiações, A colaboradora Josanna Xavier representou
a cooperativa e UAR no “Quiz do Conhecimento”;

No dia 11 de dezembro, a equipe de dirigentes e
colaboradores do Sicoob Crediriodoce comemoram
mais um ano de trabalho. Foi uma noite de alegria,
premiações e muita música.
O presidente do Conselho de Administração do Sicoob
Crediriodoce, Alberto Ferreira agradeceu o empenho
de todos e deixou uma mensagem de motivação para o
próximo ano.
Colabores

destaques

foram

premiados

pelo

desempenho realizado em 2015 na comercialização de
produtos e alcance de metas.
A festa foi abrilhantada com o Show de Talentos Sicoob
Crediriodoce, com apresentações instrumentais, dueto e
da Crediband.
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perfil

Presidente do Conselho Administrativo: Alberto Ferreira
Por dois mandatos, de 1984 a 1990, exerceu a função
de Conselheiro da Organização das Cooperativas do
Estado de Minas Gerais – OCEMG, à época dirigida pelo
saudoso Dílson Dutra e por Paulo Bernardes.
Nessa caminhada, pela importância da entidade e
papel determinante no desenvolvimento da agropecuária
mineira, vale registrar, ainda, os 15 anos como integrante
da Diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do
Estado de Minas Gerais-FAEMG, presidida por Gilman
Viana Rodrigues.
Com vocação cooperativista de origem mais que
centenária, Alberto Ferreira é filho, neto, bisneto e

Mérito Empresarial 2015

sobrinho de homens cooperativista que marcaram

Em 2015, a trajetória de Alberto Ferreira, foi

a história. Em 1911, em Virginópolis, então distrito

reconhecida com o “Mérito Empresarial 2015”, uma

de Guanhães, fundou-se a Cooperativa Agrícola de

homenagem que se somou às tantas outras recebidas ao

Guanhães. Entre seus fundadores estavam os seus avós,

longo de mais de 30 anos de trabalho. A justa honraria foi

bisavós, tios, e um tetravô. Seu avô paterno, Cantídio

concedida pela Federação das Associações Comerciais do

Ferreira da Silva, então com 17 anos, já trabalhador,

Estado de Minas Gerais (Federaminas), com a entrega da

assinou a ata de fundação.

medalha e do diploma. A indicação para receber o Mérito

Seu pai, José Cantidio Ferreira, recém-casado, instalouse em Governador Valadares em 1938, inicialmente,

Empresarial foi da Associação Comercial e Empresarial de
Governador Valadares (ACE-GV).

como comerciante e, posteriormente, dedicou-se à

“Quero supor, e só me resta supor, que o mérito

pecuária. Nessa atividade, desenvolveu legendária

tem a ver com a atuação que eu tenho nas entidades

atuação, tendo sido, em 1959, um dos fundadores da

cooperativistas que eu presido, especialmente a

Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Seu exemplo

Crediriodoce. Tenho atuado nela desde a sua fundação.

de seriedade, justiça, liderança tem sido modelo na vida

Inegavelmente, o Sicoob Crediriodoce é uma instituição

de Alberto Ferreira.

que se desenvolveu, cresceu, abrangeu não só Valadares,

Em 1972, Alberto Ferreira erguia seu primeiro diploma,
de Médico Veterinário pela Universidade Federal de Minas
Gerais. Em 1982, foi eleito Conselheiro de Administração
daquela, Cooperativa, tendo exercido, por dois mandatos
os cargos de diretor financeiro e comercial.
Em 1988, participou da fundação da Cooperativa de
Crédito Rural do Vale do Rio Doce, o Sicoob Crediriodoce,
onde, desde 1992, exerce funções de direção, tendo sido
eleito Diretor Presidente em 2000, quando teve a honra
de substituir o saudoso e extraordinário Luiz de Castro
Cortes. Tão logo fundada, a Crediriodoce associou-se
à então incipiente Cooperativa Central de Crédito Rural
de Minas Gerais. Em 1993, por indicação de Heli Penido,
foi eleito Conselheiro da Crediminas e, por sua escolha,
eleito, também, Diretor da Central.

mas boa parte do Vale do Rio Doce. Acredito que, sem
dúvida, seja uma instituição respeitada, valorizada, e que
presta excelentes serviços na região. Então, por estar à
frente dela esse tempo todo, é que eu me credencio a
esta homenagem”, declarou.
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AO ACESSAR SUA CONTA
FIQUE ATENTO AS
DICAS DE SEGURANÇA.

Para mais
informações:

expediente
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Alberto Ferreira
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Cantídio Carlos França Ferreira

Antes de digitar os números
da cooperativa, conta e
senha (8 dígitos), verifique a
autenticidade do site.

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

Também não solicita
cadastro de computadores
por telefone.

O Sicoob não solicita
atualização cadastral por
telefone ou internet.
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