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Sicredi João Pessoa

Simpósio reúne associados
no Centro de Convenções
Glória Maria, Christiane Pelajo e Alfredo Rocha
foram os palestrantes do 15º SIMcrédito,
realizado com pleno êxito no Centro de
Convenções de João Pessoa.
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Sicredi João Pessoa
Conselho de Administração 2017/2020

Mensagem
do Presidente

João Bezerra Júnior / Presidente
João Gonçalves de Medeiros Filho / Vice-Presidente

Conselheiros efetivos
Adil Carlos Pimentel
Agripino Joaquim de Melo e Silva
Ana Karla Almeida de Medeiros Delgado
Antônio de Aracoeli Lopes Ramalho
Bernardino Bandeira Terceiro
Cláudio Orestes Britto Filho
Fátima Elizabeth Fonseca de Oliveira Negri
Fernando Antônio Florêncio dos Santos
Roberto Sérgio da Cunha Araújo

Conselheiros suplentes
Caio Paiva Rocha
Lúcia de Fátima de Paiva Gadelha
Pedro Ferreira de Souza Filho

Diretoria Executiva 2017/2020
Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Presidente

Estamos chegando ao final de mais um
exercício. Concluímos este primeiro ano de
gestão à frente do Conselho de
Administração da Sicredi João Pessoa
agradecendo aos conselheiros pelo
trabalho em conjunto. Da mesma forma,
agradecendo aos associados pelo voto de
confiança, bem como pela presença no dia a
dia da instituição, utilizando nossos produtos
e serviços, fazendo da nossa Cooperativa
referência em números e resultados. Aos
colaboradores, nosso agradecimento pelo
compromisso, esforço e dedicação para com o
cooperativismo de crédito.

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor Administrativo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor Financeiro

Conselho Fiscal 2017/2018
Efetivos:

Marcel Martins Marques
José Gomes Batista
Sandra Maria Rodrigues Tavares
Suplentes:

Mário Toscano de Brito Filho
José Calixto da Silva Filho
Ricardo Medeiros Barreto

Comissão de Rec. Crédito 2017/2018
Efetivos:

José Irenaldo Jordão Quintans
José Morais Filho
Romildo Coelho Montenegro
Suplentes:

Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto
Antônio Campanile Neto
Daniel Alves Montenegro

INFORMATIVO BIMESTRAL
Tiragem: 12.000 exemplares
Gerente de Marketing / Editor:
Elizomar Braga Filho (DRT-PB 5354)
Diagramação:
Kélcio Martins
Colaboradores:
Lourival Lopes
Thales Cavalcanti

Mesmo em um ano de dificuldade econômica
para os diferentes setores do país, estamos na
reta final de alcançarmos mais um excelente
ano, demonstrando que crise não é sinônimo de
insucesso quando se trabalha com planejamento
e assertividade. Muito pelo contrário, a nossa
Cooperativa está crescendo e continua sendo
motivo de orgulho para os associados e para a
comunidade local, já que o nosso resultado é
revertido 100% na região, fomentando negócios,
oportunidades e o consumo consciente.
Recentemente, realizamos o nosso 15º SIMcrédito,
momento especial em que se evidenciou nitidamente
o bem-estar em integrar uma cooperativa de crédito
que - já não bastassem as vantagens e diferenciais
econômico-financeiros -, também proporciona
eventos educativos e sociais de tamanha grandeza.
Ao passo que esse crescimento nos direciona a novos
desafios, a responsabilidade também aumenta e,
portanto, precisamos, juntos, continuar trilhando o
nosso caminho de conquistas compartilhadas. A Sicredi
João Pessoa é de todos. Não é a cooperativa que possui
associados, mas sim os associados que possuem uma
cooperativa.
João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

sicredijp.com.br

Sicredi João Pessoa
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A Sicredi João Pessoa consciente das questões ambientais e sociais, utiliza papéis com a certificação FSC (Forest Stewardship Council)
para impressão deste material. A Certificação FSC garante que uma matéria-prima florestal provenha de um manejo considerado social,
ambiental e economicamente adequado e outras fontes controladas.

A.G.E.

Cooperativa convocou Assembleia
Geral para alterações estatutárias
A cooperativa realizou
no dia 31 de outubro uma
Assembleia Geral Extraordinária para alterações
estatutárias importantes. O
encontro aconteceu no
auditório do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba e
reuniu os associados para o
debate de adequações
sistêmicas ao estatuto Sicredi,
bem como para redução no
valor mínimo de integralização
mensal ao capital social.
Momento singular do
cooperativismo, a Assembleia
Geral é a constatação da
participação dos associados
na Cooperativa, atuando na
construção dos destinos e
colaborando para o seu
desenvolvimento.

As alterações estatutárias entrarão em vigor com a
posterior homologação da
assembleia pelo Banco Central
do Brasil, o que geralmente

ocorre nos noventa dias
subsequentes à sua realização. Com isso, todas as
mudanças passarão efetivamente a valer.

Principais mudanças aprovadas:
Mudança de nomeclatura de cargos diretivos
(sem alteração das funções e responsabilidades)
ADEQUAÇÃO AO
ESTATUTO DO
SISTEMA SICREDI

MUDANÇA
VALOR
MÍNIMO DE
INTEGRALIZAÇÃO
PESSOA FÍSICA

?
Presidente da Diretoria Executiva passará a ser chamado

de Diretor Executivo
?
Diretor Administrativo passará para Diretor de Operações
?
Diretor Financeiro passará para Diretor de Negócios

Valor para integralização mínima mensal:
?
Pessoa Física em geral: mínimo de R$ 25,00
?
Pessoa Jurídica: mínimo de R$ 100,00 (inalterado)
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PESQUISA

Associados atestam em pesquisa a
satisfação para com a Cooperativa
A Pesquisa de Satisfação 2017 com os associados
contou com 1.042 respondentes. O questionário foi
aplicado de forma on-line, de
5 de outubro a 10 de novembro,
com acesso via site da
Cooperativa. Houve melhoria
da satisfação em todos os
principais itens, sobretudo no
quesito atendi-mento, marca
de distinção dos pontos fortes
da Sicredi João Pessoa.
"Objetivamos com a
pesquisa identificar os
principais pontos em que
devemos trabalhar para
fidelizar nosso quadro de
associados. A pesquisa é sem
dúvida, um importante norte,
pois é partir das sugestões e
opiniões dos associados que
damos o primeiro passo rumo
ao nosso plano de ação para o
ano seguinte. É o caso da
instalação de uma agência na
avenida Epitácio Pessoa,

Indica a Cooperativa a
um amigo ou familiar

99%

pedido reitirado em três anos
de realização da pesquisa e
que agora que iremos
contemplar em 2018", ressalta
João Alfredo Falcão da Cunha
Lima, diretor administrativo da
Sicredi João Pessoa.
Três questões da
pesquisa destacam efetivamente a força da cooperativa e
o que ela representa para os
associados: o grau de
satisfação geral (96%); se o
associado indica a cooperativa
a um amigo e/ou familiar
(99%); e se a cooperativa é a
principal instituição financeira
(68%).
A aplicação da pesquisa
avaliou ainda a qualidade do
atendimento das oito agências
da Sicredi João Pessoa, a
satisfação com os produtos
cartões (crédito e débito),
empréstimos, previdência,
seguros (vida e automóvel) e
consórcios.

Em especial ao comparativo do atendimento em
relação aos bancos, 94% dos
associados respondentes
afirmaram que o da
Cooperativa é superior.
Entre os pontos sugeridos para melhoria da atuação
da Cooperativa, foram
apontados os serviços on-line
e o número de caixas
eletrônicos. Sobre esses dois
itens, João Alfredo lembra que
"com a migração para o Sicredi,
a Cooperativa estará reestruturando seus serviços de
internet e mobile banking e
novas conquistas irão advir
brevemente, sanando tais
indicativos. No quesito caixas
eletrônicos, é sempre importante ressaltar para o uso da
rede Banco 24 Horas, bastante
acessível e presente nos
principais pontos comerciais
da cidade e demais localidades
no Brasil “.

Sicredi João Pessoa como
principal instituição financeira

68%
32%

SIM
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NÃO

SIM

NÃO

Grau de satisfação com a
Sicredi João Pessoa

3% 1%

64%

32%

MUITO SATISFEITO
MODERADAMENTE SATISFEITO
NEM SATISFEITO, NEM INSATISFEITO
MODERADAMENTE INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO

Comparativo do atendimento
com os bancos
5% 1%

94%

Melhor que o atendimento dos bancos
Exatamente igual ao dos bancos
Pior do que o atendimento dos bancos

Para os que participaram com a
pesquisa este ano, foi feito um
sorteio de um iPhone 7. O
associado Marcos Antônio
Florêncio dos Santos foi o
contemplado com a premiação.
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EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA

/

/

Finalizada quinta turma do MBA
em Cooperativismo de Crédito
Mais uma turma finalizou o curso de MBA em Gestão
de Cooperativas de Crédito
oferecido pela Sicredi João
Pessoa. Esta foi a quinta edição
da pós-graduação que contou
com 40 alunos, entre
conselheiros, associados e
colaboradores.
As aulas foram realizadas no campus universitário
do Unipê, instituição responsável pela grade curricular e por
ministrar os conteúdos. O
programa contou com 18 módulos, com disciplinas diversas
nas áreas de administração,
economia, finanças, marketing,
gestão e cooperativismo.
Participante do curso, o
associado Antônio Campanile
Neto afirma que o MBA foi muito
importante em função de ter
proporcionado a possibilidade
de ampliar seus conhecimentos
sobre a gestão das organizações para profissionais de
múltiplas áreas e que atuam no
círculo do cooperativismo. “O
curso permitiu o melhor
entendimento sobre a interação
entre os valores do cooperativismo e as práticas de mercado
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aliados ao conhecimento acadêmico. Essa interação foi
possível pela diversidade
profissional dos participantes e
pelo excelente grau de conhecimento do seu corpo docente
que soube aplicar seus
ensinamentos para construir as
aulas baseadas na dinâmica cooperativista”, disse
Campanile.
Alexandre Queiroz, colaborador da Sicredi João Pessoa,
foi também um dos alunos
participantes e comenta que “o
MBA foi de extrema importância
pois, além de agregar muitos
conhecimentos, irá auxiliar no
crescimento profissional, o que

torna evidente a preocupação da Cooperativa em investir
cada vez mais na formação e
qualificação dos colaboradores”.
Para José Calixto, aluno
do MBA e integrante do
Conselho Fiscal, “diante de um
mercado competitivo e
exigente, além das habilidades
comuns à área, como
experiência profissional e
qualificação, o planejamento
de carreira ganha importância e a especialização se
torna imprescindível, sendo
de grande relevância a
iniciativa da Cooperativa no
oferecimento deste curso”.

NEGÓCIOS

/

/

Feirão Virtual facilita a compra
de carro com taxas especiais
A Sicredi João Pessoa
volta a inovar e lança um Feirão
Virtual para facilitar a aquisição
de veículos.
Com uma tabela de
taxas de juros extremamente
competitiva, a Cooperativa
espera gerar um bom volume de
negócios em financiamentos de
automóveis novos e seminovos
nos meses de dezembro e
janeiro.
“Nós estamos oferecendo uma tabela bastante
convidativa ao associado para
trocar seu carro nesse final de
ano aproveitando as
oportunidades que o mercado
oferece nessa época”, comenta
João Bezerra Júnior, presidente
do Conselho de Administração
da Sicredi João Pessoa. “A nossa
tabela foi estudada levando em
consideração o que o mercado
pratica no momento e estamos
ofertando condições verdadei-

ramente vantajosas. Isso sem
falar que fazendo um empréstimo na Cooperativa, além das
taxas especiais e do crédito ágil,
o associado ainda garante parte
das distribuição dos resultados”, enfatiza o presidente.
O financiamento pode
chegar até 60 meses, com
pagamento da primeira parcela
em até 90 dias. O associado
negocia junto às lojas e
concessionárias o melhor
desconto para pagamento à
vista e financia o débito com a
Cooperativa.
Os próprios associados
podem colocar seus veículos
para venda aos demais
associados. o cadastramento é
feito no hotsite do Feirão.
Para simulações e
informações adicionais sobre o
feirão virtual, basta acessar o
site da cooperativa em
www.sicredijp.com.br.

Feirão

virtual
Sicredi João Pessoa
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SIMPÓSIO DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

Centro de Convenções é o
novo palco do SIMcrédito
A cooperativa Sicredi
João Pessoa promoveu o 15º
Simpósio de Cooperativismo
de Crédito, dias 3 e 4 de
novembro. O evento este ano
foi realizado no Centro de
Convenções de João Pessoa,
com capacidade para até 3 mil
pessoas. Com o novo espaço,
muito mais amplo, a
Cooperativa oportunizou aos
associados levar um convidado.
A abertura do encontro
contou com a participação de
Glória Maria que apresentou
aos participantes um pouco da
sua história de sucesso na
Rede Globo de televisão. Outra
jornalista de destaque da
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Globo, Christiane Pelajo,
também integrou o seleto time
de palestrantes deste ano,
ministrando tema de altíssimo
nível. O encerramento do
evento foi feito pelo motivador
Alfredo Rocha, considerado
um dos melhores do país.
Para o presidente do
Conselho de Administração da
Sicredi João Pessoa, João
Bezerra Júnior, “o Simpósio de
Cooperativismo de Crédito
chegou ao seu décimo quinto
ano de realização numa
demonstração clara que a
ideia deu certo e foi aprovada
por nossos associados. Desde
o primeiro ano de realização,
contamos com alguns dos

melhores palestrantes do
país, todos escolhidos pela
Cooperativa com total atenção
e carinho, sempre nomes
representativos do que há de
melhor em conhecimento”.
Sobre o novo espaço de
realização, o presidente
enfatizou que com o “Centro
de Convenções foi possível a
melhoria dos serviços, o
conforto aos participantes e a
amplitude de visibilidade do
evento que contou com a
participação de convidados,
antigo anseio dos associados
agora plenamente atendido”.
O associado Ricardo de
Castro Madruga há vários
anos participa do Simpósio.
“Acompanho os encontros da
Sicredi João Pessoa e tenho
presenciado com muita
alegria como o evento está
atualizado com os acontecimentos a nossa volta. Os
palestrantes possuem um alto
nível e a organização está
cada vez melhor”, comenta o
associado.

Edgley Colaço foi o contemplado
com o iPhone 7, sorteado entre
os associados presentes no
evento este ano.

Homenagem
Ponto alto da noite de abertura do Simpósio
em 2017, foi o lançamento de uma comenda especial
para homenagear personalidades destaques em
prol do desenvolvimento do cooperativismo de
crédito na região Norte e Nordeste. A comenda é um
alto grau de reconhecimento da Cooperativa e traz o
nome do mentor do cooperativismo de crédito no
Brasil, Padre Theodor Amstad, responsável pela
fundação do Sistema Sicredi no ano de 1902.
Nesta primeira edição, a comenda foi
entregue ao primeiro presidente da Sicredi João
Pessoa, Wilson Ribeiro de Morais Filho, pela
trajetória de sucesso, empenho, dedicação e
compromisso com o cooperativismo de crédito.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Premiados os vencedores do
Concurso de Redação 2017
Ação integrante do
Programa de Responsabilidade
Social da Sicredi João Pessoa, o
Concurso Cultural de Redação
tem por objetivo estimular entre
os estudantes do último período
do ensino médio da rede pública
de ensino, a reflexão sobre o
cooperativismo e o ato de
cooperar como forma de
oportunidade de crescimento
humano no âmbito profissional
e social.
“O concurso de redação é
uma ação importante, pois nos
aproxima da comunidade,
sétimo princípio basilar do cooperativismo", comenta Paulo
Valério Nóbrega, presidente da
diretoria executiva da Sicredi
João Pessoa. "Fomentar o
cooperativismo é também
nossa missão e dar oportunidade aos jovens de construir um
futuro melhor para nós é um
grande motivo de felicidade",
enfatiza o diretor presidente.

Em sua quarta edição, o
Concurso premiou os três
alunos destaques. A premiação
foi entregue durante a abertura
do 15º SIMcrédito. George
Emerson Sabino, foi o grande
vencedor este ano e recebeu
como premiação um notebook e
a possibilidade do ingresso no
quadro de colaboradores da
Cooperativa na qualidade de
menor-aprendiz. A escola Pedro

Lins Vieira de Melo, em
Mangabeira, local onde George
estuda, também foi agraciada
com cinco computadores
completos do tipo desktop para
uso em laboratórios de informática. Os demais vencedores,
Weslley Ferreira Cavalcante e
Vanessa Kelly Ribeiro da Silva,
respectivamente em segundo e
terceiro lugar, receberam um
notebook e um tablet.

Curso de fotografia para associados
A Sicredi João Pessoa realizou de 27 a
30 de setembro a segunda edição do Curso de
Fotografia, oferecido gratuitamente aos
associados.
O treinamento contou com três aulas
teóricas sobre arte e técnica fotográfica, e
uma aula prática de campo onde os alunos
saíram para fotografar com o acompanhamento do instrutor Antônio David, fotógrafo
responsável por ministrar o curso.
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A iniciativa agradou bastante aos
associados que se aproximam da
Cooperativa e fidelizam suas movimentações financeiras. “É muito importante
oferecimento de cursos dessa natureza, com
temas diversos, além dos já tradicionais
treinamentos que dispomos a exemplo de
Educação Financeira, Curso sobre Imposto de
Renda, entre tantos outros. Os associados
ficam bastante felizes e isso repercute no
momento da indicação de novos associados
e até mesmo na hora de optar por um produto
ou serviço”, comenta Felipe Gurgel, Diretor
Financeiro da Sicredi João Pessoa.

MUSICREDI

/

/

Sicredi João Pessoa realiza o
3º Encontro de Música CLássica
A Sicredi João Pessoa realizou no
dia 7 de outubro, a terceira edição do
Encontro de Música Clássica, evento
anual que reúne expoentes da música
erudita para uma apresentação
exclusiva aos associados.
Este ano, o encontro contou com
a participação da Orquestra Municipal de
João Pessoa, regida pelo maestro Laércio
Diniz, além dos solistas Pedro Huff
(violoncelo) e Paula Bujes (violino).
O concerto reuniu cerca de 400
associados, casa cheia
no auditório do Centro
Cultural Ariano Suassuna, em João Pessoa.
No programa,
especialmente concebido para os asso-

ciados da Sicredi João Pessoa, peças de
Tchaikovsky, Mendelssohn, Offenbach e
Camille Saint-Saëns.
Com a excelente repercussão de
mais um ano deste evento cultural,
amplamente elogiado pelos presentes,
a expectativa é a da sua manutenção no
calendário anual de realizações da
Cooperativa, sempre trazendo um
novo espetáculo
exclusivo aos
associados.

Os ingressos para o evento foram trocados por
alimentos não perecíveis que foram doados à
instituição assistencial de idosos Vila Vicentina.
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CAPACITAÇÃO

Colaboradores participam da
3ª Faculdade de Conhecimentos
A Sicredi João Pessoa
promoveu no dia 28 de outubro
a Faculdade de Conhecimentos,
reunindo cerca de 130
colaboradores para um dia
inteiro de aulas sobre o dia a dia
de trabalho na Cooperativa. O
evento chega à terceira edição
consolidando o evento no
calendário bianual da
Cooperativa.
A metodologia do evento
consta de aulas específicas
ministradas pelos próprios
colaboradores em uma
universidade. Este ano, oito
aulas foram apresentadas:
Migração Sicredi; Governança;
Controladoria; Sistema Sicredi;
Planejamento Estratégico;
Gestão de Riscos; Qualidade no
Atendimento; Produtos Sicredi.
Para o diretor administrativo da Sicredi João Pessoa,
João Alfredo Falcão da Cunha
Lima, “com a Faculdade de
Conhecimentos é possível
formar e desenvolver as
pessoas na gestão da
Cooperativa em seus mais
diferentes setores. De forma
padronizada, reunindo
simultaneamente todos os
nossos colaboradores,
pudemos promover a geração,
assimilação, difusão e aplicação
do conhecimento organizacional através do ensinoaprendizagem ativo e compartilhado”.
Este ano o evento contou
com a participação especial de
uma colaboradora do Centro
Administrativo Sicredi, Milena
Graves, que ministrou uma aula
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específica sobre o Sicredi,
enfocando sua história e
estrutura .
Participaram do evento
colaboradores das oito agências
da Cooperativa, de todas as
áreas, níveis e setores. Para
Fernanda Rodrigues, secretária,
“o evento foi além de conhecimentos técnicos dos setores,
realmente fiquei encantada.
Teve a apresentação do Sicredi
de uma maneira mais acessível,
teve o planejamento estratégico, que acho muito valorativo
para a gente participar. É muito
bom e motivante participar de
eventos assim, todos estamos
de parabéns”.
Além do caráter
educativo e do nivelamento das
informações, a Faculdade de
Conhecimentos é um importante momento para o congraçamento dos colaboradores que
se reencontram, dialogam, se
abraçam e fortalecem a cultura
organizacional da Cooperativa.

PORTABILIDADE

Receba seu salário na Cooperativa
e tenha muito mais vantagens
De acordo com a
Resolução 3.402 do Conselho
Monetário Nacional – CMN
(BACEN), o trabalhador de
empresa pública ou privada,
tem livre escolha da
instituição financeira onde
deseja receber seus
vencimentos.
Assim, o associado da
Sicredi João Pessoa pode
solicitar do banco em que
recebe seu salário, sem custo
e no mesmo dia, a transferência deste recebimento
para a Cooperativa.
Para isso, basta
imprimir o formulário
disponível para download
disponível no site

www.sicredijp.com.br,
preenchê-lo e entregar
na instituição bancária
em que recebe
atualmente os seus
proventos.
Passando a
receber o salário na
Sicredi João Pessoa, o
associado passa a usufruir
de muitas vantagens e
benefícios especiais que uma
instituição financeira cooperativa oferece, tais como:
participação nos resultados,
linhas exclusivas de
empréstimos e financiamentos com taxas altamente
competitivas, cartão de
crédito com milhagem,

cartão de débito, cheque
especial com as menores
taxas, entre outros.
Concentrando os
recebimentos na Cooperativa, o associado fideliza
seus negócios de maneira
mais efetiva e com isso pode
garantir maior retorno na
distribuição anual dos
resultados.
Sicredi João Pessoa

BALANCETES PATRIMONIAIS SINTÉTICOS (Em R$)
30/09/17

31/10/17

ATIVO
CIRC./REALIZ. A LONGO PRAZO:
Disponibilidades:
Relações Interfinanceiras:
Operações de Crédito:
Outros Créditos:
Outros Vrs. Bens
Títulos e Vrs. Mobiliário
PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

TOTAL DO ATIVO:

1.047.954.930,11
3.343.398,36
474.770.142,34
531.153.424,89
34.442.435,63
4.245.528,89
42.423.282,63
28.913.535,58
13.408.495,91
101.251,14

1.090.378.212,74

PASSIVO

ATIVO

779.169.047,22
CIRCULANTE/ EXIGÍVEL A L. PRAZO:
719.815.970,12
Depósitos:
103.239.010,02
Depósitos à Vista
Depósito sob Aviso
616.576.960,10
Depósito a Prazo
4.505.640,42
Relações Interfinanceiras:
434.586,43
Relações Interdependências:
54.412.850,25
Outras Obrigações:
Obrigações por Empr. e Repasse:
302.611.382,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
248.463.887,04
Capital Social:
Reservas de Capital:
39.448.105,11
Reservas de Lucro:
14.699.389,99
Sobras Acum. 1º sem.
42.112.981,95
CONTAS RESULT. CREDORAS:
(33.515.198,57)
CONTAS RESULT. DEVEDORAS:
1.090.378.212,74
TOTAL DO PASSIVO:

CIRC./REALIZ. A LONGO PRAZO:
Disponibilidades:
Relações Interfinanceiras:
Operações de Crédito:
Outros Créditos:
Outros Vrs. Bens
Títulos e Vrs. Mobiliário

31/08/17

PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

TOTAL DO ATIVO:

PASSIVO

PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

1.056.576.227,38
3.986.062,40
473.616.023,37
539.858.644,66
34.925.800,70
4.189.696,25
42.343.988,74
28.913.535,58
13.333.439,58
97.013,58

TOTAL DO ATIVO:

1.098.920.216,12

CIRCULANTE/ EXIGÍVEL A L. PRAZO:
Depósitos:
Depósitos à Vista
Depósito sob Aviso
Depósito a Prazo
Relações Interfinanceiras:
Relações Interdependências:
Outras Obrigações:
Obrigações por Empr. e Repasse:
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital Social:
Reservas de Capital:
Reservas de Lucro:
Sobras Acum. 1º sem.
CONTAS RESULT. CREDORAS:
CONTAS RESULT. DEVEDORAS:
TOTAL DO PASSIVO:

781.784.874,19
721.667.339,55
105.543.644,73
616.123.694,82
3.977.718,04
483.083,71
55.656.732,89
305.127.791,93
250.980.296,83
39.448.105,11
14.699.389,99
55.461.925,29
(43.454.375,29)
1.098.920.216,12

31/07/17

ATIVO
CIRC./REALIZ. A LONGO PRAZO:
Disponibilidades:
Relações Interfinanceiras:
Operações de Crédito:
Outros Créditos:
Outros Vrs. Bens
Títulos e Vrs. Mobiliário

Cooperativa de Crédito Sicredi João Pessoa
CNPJ: 35.571.249/0001-31

1.039.856.584,05
3.580.744,59
465.619.426,87
531.791.752,66
34.603.833,28
4.260.826,65
42.490.389,52
28.913.535,58
13.472.103,06
104.750,88

1.082.346.973,57

PASSIVO

ATIVO

774.609.077,36
CIRCULANTE/ EXIGÍVEL A L. PRAZO:
717.996.537,18
Depósitos:
102.292.159,61
Depósitos à Vista
Depósito sob Aviso
615.704.377,57
Depósito a Prazo
4.208.304,94
Relações Interfinanceiras:
380.065,46
Relações Interdependências:
52.024.169,78
Outras Obrigações:
Obrigações por Empr. e Repasse:
302.192.953,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
248.045.458,55
Capital Social:
Reservas de Capital:
39.448.105,11
Reservas de Lucro:
14.699.389,99
Sobras Acum. 1º sem.
29.560.691,99
CONTAS RESULT. CREDORAS:
(24.015.749,43)
CONTAS RESULT. DEVEDORAS:
1.082.346.973,57
TOTAL DO PASSIVO:

CIRC./REALIZ. A LONGO PRAZO:
Disponibilidades:
Relações Interfinanceiras:
Operações de Crédito:
Outros Créditos:
Outros Vrs. Bens
Títulos e Vrs. Mobiliário

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Presidente

João Alfredo Cunha Lima
Diretor Administrativo

PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

TOTAL DO ATIVO:

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor Financeiro

PASSIVO
1.032.628.129,08
3.807.546,61
452.643.552,99
536.995.951,55
34.947.021,33
4.234.056,60
42.507.878,71
28.902.226,82
13.497.387,02
108.264,87

1.075.136.007,79

CIRCULANTE/ EXIGÍVEL A L. PRAZO:
Depósitos:
Depósitos à Vista
Depósito sob Aviso
Depósito a Prazo
Relações Interfinanceiras:
Relações Interdependências:
Outras Obrigações:
Obrigações por Empr. e Repasse:
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital Social:
Reservas de Capital:
Reservas de Lucro:
Sobras Acum. 1º sem.
CONTAS RESULT. CREDORAS:
CONTAS RESULT. DEVEDORAS:
TOTAL DO PASSIVO:

771.918.309,40
712.389.662,01
106.411.137,99
605.978.524,02
8.177.645,80
1.124.711,93
50.226.289,66
299.972.964,49
245.825.469,39
39.448.105,11
14.699.389,99
14.830.313,77
(11.585.579,87)
1.075.136.007,79

Marcelina Félix dos Santos
CRC/PB: 8288/O-5 / CPF: 043.354.464-38
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Espaço de Negócios
Aqui, neste espaço, divulgaremos
produtos e serviços de associados para
associados. A cada nova edição, é possível
encaminhar um anúncio de venda de carro
próprio, imóvel, bens diversos, etc.
O cadastro pode ser feito nas agências

da Sicredi João Pessoa ou pelo site
sicredijp.com.br. Isso vale tanto para
associados Pessoa Física quanto Pessoa
Jurídica, que também poderão comunicar seus
produtos com algum diferencial e vantagem
aos associados. Aguardamos o seu anúncio.

Imóveis Sicredi João Pessoa
Oportunidades com desconto exclusivo para associados, já com 15% sobre valor de avaliação
Casa residencial: em terreno
próprio, que mede 7,00 metros
de largura na frente e nos
fundos por 7,70 metros de
comprimento de cada lado 53,90m2, contendo: 01 sala, 02
quartos, cozinha, WC social e
terraço na lateral esquerda
(Rua Prefeito João Pimentel
Filho, n° 390, Centro,
Guarabira, PB). R$ 119.000,00
Apartamento do EDIFÍCIO
RESIDENCIAL IBIZA: Composta
de: varanda, sala de estar, sala
de jantar, WC social, 03
quartos, sendo um suíte,
cozinha, área de serviço,
quarto de empregada, WC de
serviço e no pavimento de
garagem 02 vagas cobertas,
com área real privativa
(principal) de 105,27m2, área
real privativa acessória (vaga
de garagem) 23,46m2, área
real privativa total de
128,73m2, área real de uso
comum de 60,67m2, área real
total de 189,40m2 (Rua
Promotor Waldemar Farias, n°
184 Apt 501, Aeroclube, João
Pessoa, PB). R$ 382.500,00
Apartamento: 01 sala estar
para 02 ambientes, bar, sala de
jantar, sala de TV/Vídeo, 04
suítes, 04 BWC suítes, 01
lavabo, copa/cozinha,
14

despensa, serviço, quarto e
BWC para empregada e o
pavimento superior de: sala de
estar, sala de lazer, 01 suíte e
social, piscina com deck,
terraço e bar, churrasqueira,
lavanderia, coradouro e
solarium e 06 vagas de
garagem coberta e um
deposito individual, com área
real privativa da unidade de
615,540m2, área real de uso
comum pertinente a unidade
368,4089m2, área real total da
unidade de 983,9489m2 (Rua
Armando Vasconcelos, sob n°
191 Apt 2801, Miramar, João
Pessoa, PB). R$ 1.700.000,00
Apartamento do Edifício
MANAÍRA HOME SERVICE: Sala,
cozinha americana, varanda,
dois quartos, WC social e uma
vaga de garagem, com área
real privativa de 50,35m2, área
real de uso comum de
45,42m2, área real total de
95,77m2 (Avenida São Gonçalo,
n° 193, Apt 404, Manaíra, João
Pessoa, PB). R$ 233.750,00
LOJA N° "T-04", (pavimento
térreo), contendo um salão,
edifício "Shopping dos
Construtores", área de
construção privativa real de
43,66m2 (BR-230, km 12, Lot.
Costa Verde, Cabedelo, PB). R$
140.250,00

SALA N° "703", (7° pavimento),
contendo um salão, um wc
social e um deposito, Edifício
‘Shopping dos Construtores’,
área de construção privativa
real de 32,80m2 (BR-230, km
12, Lot. Costa Verde, Cabedelo,
PB). R$ 142.800,00
LOTES (sete unidades): Lote de
terreno próprio sob o n° 366 da
quadra R; Lote de terreno
próprio sob o n° 367 da quadra
R; Lote de terreno próprio sob o
n° 369 da quadra R; Lote de
terreno próprio sob o n° 370 da
quadra R; Lote de terreno
próprio sob o n° 371 da quadra
R; Lote de terreno próprio sob o
n° 372 da quadra R; Lote de
terreno próprio sob o n° 373 da
quadra R (Loteamento fechado
denominado “Condomínio
Village Turin", Condomínio
Village Turin, Alhandra, PB). R$
510.000,00
Casa residencial: terraço, 03
quartos, sendo uma suíte, sala
única, WC social, cozinha,
terraço, área de serviço,
dependência/WC, área total de
construção de 173,63m2 (Av.
Beira Mar, localizado no
Loteamento “Cidade Balneária
Novo Mundo”, Carapibus,
Conde, PB). R$ 425.000,00

Ponto de Vista
LOURIVAL LOPES
Superintendente da Sicredi João Pessoa

“Black Friday”
Incrível! Não, puro
exagero. Extraordinário! Não,
menos, menos. Talvez um
simples e despretensioso
comentário: estou escrevendo
este artigo no dia do “Black
Friday”. Não vou perder tempo
em traduzir para o português
porque todos já sabem o
significado, até eu. É mais uma
“importação” do modismo
americano, que ocorre no dia
seguinte ao Dia de Ação de
Graças, onde as principais lojas
realizam uma grande baixa dos
preços, iniciando o período de
compras natalinas.
No entanto, nosso “Black
Friday” é feito um tanto
quanto...digamos...”com o
jeitinho tupiniquim”, uma vez
que, em muitos casos, os preços
são aumentados antes para
depois: tchan- tchan- tchantchaann! “Black Friday” neles.
Acompanhei pela
televisão o grande movimento
nas lojas e shopping centers de
todo o Brasil, todos (talvez
menos um) felizes em fazer
compras com os “descontos”
anunciados. Acho que estou
ficando velho e ranzinza, pois
continuei a escrever este artigo.
Mas não tanto, porque
reconheço que a população
brasileira mereça mesmo um dia
de alegria, já que há muito tempo
o nosso dia a dia não está fácil.
Ainda assim, acredito
que haja muitos empresários
honestos que realmente
proporcionam descontos reais.
Vamos então às compras! O
importante é que todos
consumam de forma controlada
e que se organizem financei-

ramente. O cartão de crédito
pode e deve ser usado, porém
dentro da capacidade de pagamento de cada um e o cheque
especial apenas para períodos
curtos. O empréstimo parcelado
também é uma opção, tanto o
consignado, que possui taxas de
juros mais baixas, como o crédito
pessoal. A Sicredi, inclusive,
como faz todo ano, abriu uma
linha de crédito especial natalino
bastante atraente. Aproveite
essa e outras linhas de crédito
que a Cooperativa disponibiliza.
Vamos ficar mais
contentes ainda se você comprar
com um dos nossos cartões de
crédito, nos estabelecimentos
dos nossos associados, que
também utilizam a nova
máquina de cartões do Sicredi
(Pague Com) e ainda
presenteiem um outro associado
(pai, mãe, cônjuge, irmão...). Não
vou ter a “cara de pau” de pedir
presentes para mim, fiquem
tranquilos.
Por falar em compras,
uma vez estava num grande
supermercado, famoso por fazer
“ofertas relâmpagos”, quando
anunciou uma espetacular
oferta dos produtos. Por
coincidência, estava ao lado
deles quando, numa espécie de
“fúria incontida”, dezenas de
mulheres se lançaram nas
caixas de edredons, quase que
brigando para pegá-los. Eu,
instintivamente, estiquei o braço
e consegui apanhar logo dois.
Quando estava na fila do caixa –
contente com os meus edredons
vitoriosamente conquistados,
me questionei sobre o que faria
com eles. Como vivemos num

clima quente, logo percebi que
para mim não teriam utilidade.
Imediatamente me desfiz deles,
para delírio de duas mulheres ao
lado que logo se apressaram em
tê-los. Vocês também devem ter
passado por algo semelhante
pelo menos uma vez na vida. É a
chamada compra por impulso.
Seria bom também que
as contas de luz, de telefone, os
impostos, a gasolina e tantas
outras despesas que não nos
esquecem, fossem contempladas com descontos - uma
espécie de “Black Friday dos
gastos”.
Por outro lado, é bom
sabermos que nem tudo está
sujeito ao “Black Friday”. A 8ª
Turma do TRF da 4ª Região, em
Porto Alegre, por exemplo, não
deu “desconto” nas penas e
ainda ampliou as condenações
de vários réus da “Lava Jato”.
A Sicredi João Pessoa
também estará engajada no
espírito das compras e está
baixando ainda mais as taxas de
juros Além disso, estaremos
realizando uma espécie de
“Feirão Virtual de Autos” nos
meses de dezembro e janeiro,
marcando presença nas principais concessionárias da capital e
proximidades, onde os nossos
associados poderão escolher a
melhor opção para a compra de
seu carro novo ou seminovo. Só
falta alguém chamar de “ Black
Months Car”, aí é demais!
Bem, agora que acabei de
escrever, vou dar um “STOP
FRIDAY” e correr para as
compras do “Black Friday”, pois
também sou filho de Deus. Até a
próxima.
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