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Assembleias reúnem
associados para
decisões importantes
Confira os detalhes das Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas no final de fevereiro.
Pág. 4

Parabéns Associado
Mais um ano de conquistas
para a nossa Cooperativa.
Agora é hora de compartilhar
os nossos resultados com você.
Já enviamos via Correios a Carta Verde com a sua
participação nos resultados da Sicredi João Pessoa

Torcer

Juntos
pelo

Brasil

Saiba mais sobre a
promoção que
irá premiar com
uma Smart TV 55”.
Pág. 3

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 Executivo

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo

Já estamos em 2018. Novos desafios para o
ano que se inicia. O principal deles, a migração
da nossa tecnologia integrando nossa base
de dados ao do Sicredi. Com isso, passaremos
a oferecer toda a gama de produtos
sistêmicos, incluindo novas modalidades de
cartões, financiamento habitacional e BNDES,
poupança, conta salário, etc. São mais de 300
produtos no portifólio Sicredi que passaremos a
dispor.
Para essa importante mudança, estamos
preparando as nossas agências, qualificando o
nosso quadro de colaboradores e otimizando os
processos. Também iremos ampliar a nossa rede
de atendimento, com mais duas novas agências:
Altiplano e Epitácio Pessoa.

Diretor de Negócios

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

A previsão é a de que no segundo semestre já
estejamos integrados à tecnologia Sicredi, o que
trará outros importantes benefícios, sobretudo com
a interligação dos caixas e terminais eletrônicos de
forma nacional, já que hoje o Sicredi está presente em
21 estados brasileiros. Isso significa dizer que os
nossos associados terão atendimento em outras
cidades e, da mesma forma, estaremos aptos a
receber os associados de outras localidades do país.
Para se ter uma ideia, o Sicredi possui hoje mais de
1.500 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil.

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

Vale enfatizar que com a migração tecnológica,
passaremos a dispor de um sistema de internet bank
mais robusto e com novos serviços. O associado poderá
fazer, por exemplo, empréstimos e investimentos de
forma on line. Além disso, teremos um novo mobile bank,
muito mais completo, moderno e que irá facilitar o
acompanhamento da vida financeira do associado na
Cooperativa.
Estes são alguns dos desafios que nos movem e exigem
muito da nossa atenção. Mas estamos preparados para o
novo futuro, com perspectivas positivas para conquistas
importantes.

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.

PARTICIPE

O Brasil já está em ritmo
de alegria. A Cooperativa Sicredi
João Pessoa integra a promoção
regional Norte/Nordeste
intitulada “Torcer Juntos pelo
Brasil”. Com isso, irá premiar um
associado com um kit para
torcer pela seleção brasileira,
incluindo uma Smart TV 55
polegadas.
Para participar, basta
adquirir um dos produtos da
promoção: operação de crédito,
aplicação, seguro residencial e
consórcios. Automaticamente, o
sistema gera um número da
sorte. Esta será a forma de
participação no sorteio.
Para acompanhar os
cupons emitidos, o associado
deve fazer um cadastro no site
da campanha no endereço
sicredi.com.br/torcerjuntos
Os números serão
divulgados semanalmente,
sempre nas quartas-feiras,
considerando os negócios
efetuados até a sexta-feira da
semana anterior. No caso dos
produtos seguro residencial e
consórcio, os números da sorte
serão disponibilizados a partir

Torcer

Juntos
pelo

do quinto dia útil do mês
subsequente. A promoção já
está em vigor e será válida até o
dia 30 de maio de 2018. A
realização do sorteio ocorrerá
via Loteria Federal, no dia 9 de
junho de 2018.
O associado contemplado será notificado por
intermédio de telefonema,

Operações de crédito
A cada de R$ 6.000,00
em no mínimo 6 parcelas

Aplicações em RDC

Confira o regulamento
da promoção em
sicredi.com.br/torcerjuntos

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/MF/N.03.000261/2018

Promoção irá premiar associado
com uma Smart TV 55 polegadas

A cada R$ 1.000,00 com carência de,
no mínimo, 180 dias

Seguros residenciais
A cada prêmio mínimo de R$ 50,00
em aquisição de Seguro Residencial

Consórcios
A cada novo contrato,
independente do valor

Brasil

email ou carta registrada,
enviados num prazo máximo de
cinco dias úteis da data do
sorteio. O resultado também
será divulgado no site
sicredi.com.br/torcerjuntos.
Confira abaixo os
produtos participantes e o
volume de cupons gerados à
cada aquisição.

3 cupons

1 cupom

1 cupom

1 cupom
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A.G.E. / A.G.O. 2018

Associados decidem em Assembleia
os destinos da Cooperativa
Para garantir o sucesso
da cooperativa é fundamental a
participação dos associados,
que também são os donos do
negócio. Através do modelo de
gestão participativa, a cooperativa Sicredi João Pessoa valoriza a transparência e o engajamento nas tomadas de decisões. Isso ocorre principalmente na Assembleia, que é o momento mais importante do ano,
no qual os associados participam de forma ainda mais ativa.
A assembleia é o principal canal para escutar os
associados e tomar decisões
sobre o futuro da cooperativa.
Nesse momento é quando são
definidos os novos rumos,
apresentados os demonstrativos contábeis do ano
anterior e decidido o que será
feito com o resultado. É o
momento também para que se
possa conhecer o planejamento
e as ações para o ano vigente.
Todos os associados são

convidados a participar das
Assembleias. No dia 28 de
fevereiro, a Cooperativa realizou a sua Assembleia Geral
Ordinária 2018, que foi
precedida de uma Assembleia
Geral Extraordinária para alterações estatutárias sugeridas
pelo Banco Central do Brasil.

Com participação efetiva
dos associados, as assembleias
oportunizaram o debate franco
das questões da pauta do Edital.
Os números da Sicredi João
Pessoa também fizeram parte
da apresentação, demonstrando a evolução da cooperativa nos últimos anos.

Resultados 2017
O momento de destinação dos
resultados é sempre o ponto
alto da Assembleia Geral Ordinária. Esse ano não foi diferente.
O Conselho de Administração
colocou à disposição da Assembleia o montante de R$ 44.601
milhões. Esse valor, se fosse de
posse de um banco mercantil,
estaria seguindo para outros
centros financeiros. Mas na
Sicredi João Pessoa é diferente,
o que os bancos chamam de
“lucro” e fica com os acionistas,
na cooperativa se chama “resultado” e retorna aos associados
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com o crédito em conta corrente, e de acordo com a sua
movimentação financeira. Isso
significa dizer que quanto mais
investe e utiliza os produtos e
serviços, maior retorno poderá
ter a cada ano.
RESULTADO BRUTO
(-) JUROS AO CAPITAL
SOBRAS BRUTAS
(-) RESERVA LEGAL
(-) FATES
SOBRAS A DISTRIBUIR
JUROS + SOBRAS

R$ 51.706
(R$ 23.287)
R$ 28.419
(R$ 5.684)
( R$ 1.421)
R$ 21.314
R$ 44.601

Confira os principais números apresentados
na Assembleia Geral Ordinária

Associados

Ativos totais
(R$ mil)

1.130.121
1.006.994

13.297
883.550

11.647
732.173

10.503
9.481

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Patrimônio Líquido

Carteira de Crédito

(R$ mil)

(R$ mil)

609.987 608.547
602.344
253.932 297.591

321.581

540.858

235.952
2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

Depósitos à vista

Aplicações

(R$ mil)

(R$ mil)

2017

620.452

556.120
493.372
84.401 82.439
2014

2015

91.764

2016

125.043

2017

370.892

2014

2015

2016

2017
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NEGÓCIOS

/

/

Parceria com o CAU/PB para linha
de crédito especial para arquitetos
A Sicredi João Pessoa
firmou uma parceria especial
com o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo da Paraíba (CAU/PB)
trazendo benefícios para arquitetos e urbanistas por meio de
uma linha de crédito exclusiva,
com taxas diferenciadas e
condições bastante convidativas.
O trabalho de parceria
foi constrúido pela equipe de
negócios pesoa física da Sicredi
João Pessoa, com total apoio da
presidência do CAU/PB.
Para ter acesso à linha
de crédito, o associado arquiteto
e ou urbanista deve estar
inscrito no CAU/PB e em dia com
o conselho, não possuir nenhum
tipo de restrição, ter risco
calculado de operação e
capacidade de pagamento.
Para Henrique Lucena,
gerente operacional PF da
Cooperativa, “a parceria é uma
importante conquista, com
oportunidade de crédito com
taxas justas aos associados que

Representantes da Sicredi João Pessoa, Henrique Lucena e Fabiana
Carvalho, durante reunião com Ricardo Vidal e Ernani Henrique, presidente
e vice-presidente do CAU/PB.

atuam nessa área. Além disso,
os arquitetos e urbanistas terão
na Sicredi João Pessoa o
fomento para os seus negócios,
contando com todos os nossos
produtos e serviços, opções em
empréstimos, modalidades
diversas em investimentos,

além da participação
em nossos resultados.
Informações
e detalhes na
Agência Sede, na
Torre, ou pelo telefone 2107-3642.

Feirão Virtual bate recorde em
financiamento de automóveis
Com as taxas promocionais e
a estratégia de adoção de
novo modelo para o feirão de
veículos, feito de forma
virtual, a cooperativa Sicredi
João Pessoal alcançou nos
meses de dezembro de 2017 e janeiro de
2018 o valor financiado de R$ 4.313.504.
Com esse total, bateu o recorde em
negócios nos últimos três anos na
modalidade financiamento de automóveis.
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“Nosso intuito verdadeiramente foi
de fazer negócios. Para isso, oferecemos uma taxa de juros extremamente competitiva com o mercado.
O resultado foi excelente pois o
associado sabe que na Cooperativa
ele encontra as soluções que
precisa para as suas necessidades
financeiras”, comenta Felipe
Gurgel, diretor de operações da
Sicredi João Pessoa.

BEM-ESTAR

/

/

Cooperativa realiza o projeto
Verão + Saudável 2018
A Cooperativa Sicredi João
Pessoa realizou no início do ano
o projeto “Verão + Saudável”
com o objetivo de estimular a
prática de exercícios físicos
durante todo o mês de janeiro.
Os encontros aconteceram
aos sábados, na praia do Bessa,
orla marítima da capital
paraibana. As inscrições foram
disponibilizadas no site da
Cooperativa e o evento contou
com a participação de associados e colaboradores.
Foram duas turmas em cada
encontro, cada uma com
capacidade para até 35 pessoas,
às 6h e às 7h. Os exercícios realizados foram do tipo funcionais,
no estilo de circuito, sempre
acompanhados por dois
profissionais especializados. Ao
final de cada encontro, para
repor as energias, frutas e muita
descontração com a união dos
participantes.
“O projeto Verão + Saudável foi
uma iniciativa para estimular a
prática de exercícios e evitar o
sedentarismo. Com o sucesso e
a participação dos associados
no evento, iremos estudar
possível ampliação com novas
modalidades e ações no ano
seguinte”, comenta Paulo
Valério Nóbrega, diretor executivo da Sicredi João Pessoa.
Para a associada Eveline Cesar,

“o verão é a melhor época do ano
e no Nordeste temos o privilégio
de ter um clima perfeito para a
realização de atividades ao ar
livre. A cooperativa está de
parabéns pela iniciativa,

principalmente por unir o útil ao
agradável, contribuindo para
que possamos lembrar da
importância da prática de
exercícios para uma vida muito
mais saudável”.
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REDE DE ATENDIMENTO

Agência Fórum ganha
novo espaço mais amplo
A cooperativa Sicredi
João Pessoa inaugurou uma
nova agência no Fórum Cível
Desembargador Mário Moacyr
Porto. O espaço fica no
primeiro andar do Fórum,
ambiente muito mais amplo
para atendimento aos
associados e servidores que
atuam na instituição.
"Desde 2010 que já
estamos presentes no Fórum
Cível com uma agência
exclusiva e vocacionada ao
crédito consignado. O nosso
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espaço anterior era de pouco
mais de 10m2. Com o nosso
desenvolvimento naquele
ambiente, chegou a hora de
ampliarmos o atendimento,
passando a nova agência a
contar com 50m2 , o que nos
permitiu implantar três
espaços individualizadas e
bateria de caixas", comenta João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
Administração da Sicredi João
Pessoa.
O novo ambiente já
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possui o layout padronizado
Sicredi e agradou bastante aos
associados que atuam no
Fórum Cível, principalmente
pelo fato de o novo espaço
contar com caixa exclusivo
para saques e pagamentos,
funcionando diariamente a
partir das 8h30.
Rafaela Vinagre,
gerente da agência, comenta
que “todos os produtos e
serviços da Cooperativa são
oferecidos na Agência Fórum e
o associado tem a facilidade de contar com um
atendimento exclusivo e
dedicado com atenção. Vale
enfatizar que não ampliamos
apenas o espaço físico, mas
também o nosso quadro de
colaboradores à disposição, já
que a nossa equipe hoje é
formada por três funcionários”.
Mesmo com a criação
da bateria de caixas, a Agência
continua com o terminal
eletrônico para facilitar ainda
mais os serviços de depósitos,
saques, transferências e
consulta às movimentações
financeiras na cooperativa.

Solenidade de inauguração
Durante a solenidade de inauguração,
realizada no dia 4 de dezembro, estiveram
presentes conselheiros e dirigentes da Sicredi
João Pessoa, personalidades do Tribunal de
Justiça da Paraíba, além de muitos associados e
servidores.
Em seu discurso de agradecimento aos
dirigentes do Fórum, o presidente da Sicredi João
Pessoa, João Bezerra Júnior, fez questão de
lembrar da força da parceria ao longo dos últimos
oito anos. “A nossa presença no Fórum Cível, com
uma agência exclusiva para atendimento aos que
atuam na instituição, demonstra o nosso carinho
e cuidado para com os nossos associados que,
muito mais do que clientes, são os donos da
Cooperativa”, disse o presidente.
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PARCERIA

Encontro aproxima o Sicredi com os
empresários associados da ABRASEL
Os empresários que
integram a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
(ABRASEL) na Paraíba participaram de um encontro especial
com a equipe de negócios da
Sicredi João Pessoa. O encontro
aconteceu no final de fevereiro,
na Agência Praia. Muitos dos
presentes já eram associados
Sicredi, mas a grande maioria
ainda não conhecia os
benefícios de uma instituição
financeira cooperativa.
Edivaldo Araújo, gerente
de negócios pessoa jurídica da
Sicredi João Pessoa, informa que
o objetivo do encontro foi o de
apresentar a cooperativa,
elencando as principais
vantagens e diferenciais. “Além
demonstrarmos na prática o
funcionamento da nossa
Sicredi, trazendo os empresários para o nosso ambiente de
trabalho, tivemos a oportunidade de apresentar o nosso mais
novo produto e que está fazendo muito sucesso no mercado, a
nossa maquininha de cartões”,
comenta Edivaldo.

Para Neide Lisboa, titular
do Conselho de Administração
da Abrasel PB, “a parceria irá
oportunizar importantes benefícios aos associados da Abrasel
que também são associados da
Sicredi João Pessoa. A nossa
relação será de conquista
mútua, de ganha-ganha, no
sentido de valorização dos
empresários com oportunidades reais de melhoria dos seus
negócios, com produtos e
serviços exclusivos e a
participação nos resultados da
Cooperativa.

João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
Administração da Sicredi João
Pessoa, esteve presente no
encontro e comentou da sua
satisfação pela parceria: “ter a
Abrasel Paraíba em nossa
cooperativa é motivo de orgulho. Entendemos a importância
do setor para a economia local e
estamos de portas abertas pois
a nossa missão como sistema
cooperativo é valorizar o
relacionamento e oferecer
soluções financeiras para
agregar renda aos associados.

A maquininha de cartões Sicredi é uma parceria com a First Data, líder global em
pagamentos eletrônicos. Além de oferecer agilidade e comodidade na gestão dos negócios,
recebe todas as principais bandeiras e conta com alguns benefícios exclusivos, como taxa
diferenciada, crédito direto na conta do associado e participação nos resultados.
Com o uso da maquininha do Sicredi, o associado pode oferecer facilidades aos
seus clientes para os pagamentos, passando a ter o recebimento das suas vendas
realizadas com os principais cartões de crédito e débito centralizados na Cooperativa.
Assim, terá maior controle das movimentações financeiras, o que facilita a gestão do
negócio e contribui para o aumento da participação dos resultados no item saldo médio em
conta corrente. E mais: a Cooperativa planeja oferecer crédito com garantia dos recebíveis,
facilitando o dia a dia de atuação das empresas por meio de um crédito ágil e
descomplicado. Dessa forma, o associado poderá realizar antecipações diretamente na
máquina, de acordo com a disponibilidade de vendas. Isso significa dizer que as
comercializações parceladas - ou na função crédito -, poderão ser antecipadas
automaticamente ou por um comando simples.
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MARKETING

/
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Campanha divulga consignados
para os servidores de João Pessoa
Para divulgar as facilidades e
benefícios dos empréstimos
consignados, a cooperativa Sicredi João
Pessoa promoveu uma campanha com a
publicação de outdoors nas principais
vias de acesso da capital paraibana.
Foram 16 placas, durante 30 dias,
convidando os servidores para acessar
o site e simular as opções de
empréstimos. Além disso, a cooperativa
divulgou o seu telefone para
informações.
“Muito expressivo o número de
ligações que recebemos para
informações sobre os nossos
consignados durante a campanha.
Entendemos que é muito importante
essa divulgação pois precisamos
comunicar aos servidores dos
diferentes órgãos municipais, estaduais
e federais que, na cooperativa, eles
dispõem de condições bastante
diferenciadas nas taxas praticadas. O
resultado, claro, a realização de muitos
negócios, captação de novos associados
e propagação da nossa marca
institucional na comunidade”, comenta

Paulo Valério, diretor executivo da
Sicredi João Pessoa.
Atualmente, o consignado já
representa 25% da carteira de crédito da
Sicredi João Pessoa, num total geral que
passa dos R$ 600 milhões. “O associado
entende que na cooperativa ele pode
contar com facilidade para o acesso ao
crédito. Além dos prazos que são
alongados e o cuidado que temos em
oferecer uma taxa justa, a cooperativa
ainda compartilha dos seus resultados.
Verdadeiramente, o associado
economiza na parcela e ainda recebe o
retorno das sobras”, enfatiza Paulo
Valério.
A cooperativa possui parceria
com os principais órgãos da cidade para
a consignação em folha. “Hoje temos
parceria praticamente com todos os
principais órgãos para a consignação, a
exemplo da Prefeitura Municipal,
Governo do Estado, além do TRT, TCE,
TRE, TJ, MP, INSS, Ibama, entre outros. O
crédito é mais barato e o deferimento é
bastante rápido”, finaliza o diretor
executivo.
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RESPONSABILIDADE

Cooperativa promove ações sociais
para desenvolver a comunidade
O trabalho social da
cooperativa Sicredi João Pessoa
é algo que envaidece bastante
os dirigentes, conselheiros e
colaboradores. A cooperativa
promove um ciclo virtuoso, pois
os recursos financeiros gerados
na área de atuação nela
permanecem, estimulando
geração de renda e o crescimento sustentável. A permanência
dos recursos na região impacta
positivamente a comunidade
com maior oferta de empregos,
produtos locais e geração de
renda.
O mais importante, no

entanto, é que as ações sociais
também são realizadas no
ambiente da comunidade onde a
cooperativa está inserida. No
final de ano passado e início do
corrente ano, foram inúmeras
as contribuições a diversas
instituições assistenciais de
João Pessoa, Cabedelo,
Guarabira, Alhandra, Santa Rita
e Bayeux.
Para o presidente da
Cooperativa, João Bezerra
Júnior, “a responsabilidade
social da Sicredi João Pessoa
vem sendo cumprida. A cada
ano temos incorporado novas

instituições ao nosso radar de
ações sociais. Sem dúvida, esse
é o ponto alto do cooperativismo, o que nos diferencia
ainda mais das organizações
mercantis, já que é nosso
princípio basilar estarmos
próximos e interessados com a
comunidade”.
Entre as doações
recentes, fraldas geriátricas,
cadeiras de rodas, kits de
higiene pessoal, alimentos e
cestas básicas, máquina de
lavar, equipamentos industriais
para profissionalização,
montagem de horta educativa,

Vila Vicentina Júlia Freire

Fazenda Esperança

Associação de catadores de lixo

Escola São José

Abrigo de idosos Amem

Instituição Capela Santa Zita

Associação Famílias Abençoadas

Associação Beneficente São José

Associação Mãe Nazinha
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EDUCAÇÃO

Abertas as inscrições para participação
em palestra sobre como declarar o IR 2018
Já tem data marcada a
palestra sobre “como declarar
corretamente o imposto de
renda”, com as principais
mudanças divulgadas pela
Receita Federal para o ano de
2018.
O evento será realizado
no auditório master do
Shopping Sebrae, no Bairro dos
Estados, dia 20 de março (terçafeira), pontualmente às 19h.
O evento já é tradicional
na Cooperativa, com 13 anos de
realização. A palestra é sempre
proferida por um profissional
especializado no assunto, com
ampla experiência e conhecimento específico sobre o
tema.
Para João Alfredo Cunha

Lima, diretor de operações da
Sicredi João Pessoa, “continuamos a oferecer esse curso
pois é um anseio recorrente dos
associados, sempre nos
sugerindo a manutenção da
palestra, principalmente pelo
fato de que, anualmente, são
editadas novas mudanças no
modelo de declaração”.
As inscrições estão
abertas e devem ser feitas
antecipadamente no site da
cooperativa, no endereço
www.sicredijp.com.br.
É sempre oportuno
lembrar que o número de
participantes é limitado e as
vagas são gratuitas e exclusivas
aos associados da Sicredi João
Pessoa.

Sicredi João Pessoa

BALANCETES PATRIMONIAIS SINTÉTICOS (Em R$)
30/11/17

31/12/17 - Balanço Patrimonial Sintético

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:

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

PASSIVO
1.076.237.482,07
3.708.554,75
478.885.264,38
554.408.507,68
35.111.804,25
4.123.351,01
42.272.167,09
28.913.535,58
13.265.855,16
92.776,35

1.118.509.649,16

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:

ATIVO
797.157.275,49
732.821.210,45
114.504.952,15
618.316.258,30
5.309.142,33
534.718,99
58.492.203,72
306.175.752,61
252.028.257,51
39.448.105,11
14.699.389,99
67.508.510,59
(52.331.889,53)
1.118.509.649,16

PASSIVO

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:

1.087.939.496,68
7.227.096,05
471.528.974,87
570.129.395,36
35.385.826,92
3.668.203,48
42.181.713,47
28.894.810,30
13.196.234,89
90.668,28

1.130.121.210,15

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:

808.539.260,76
745.495.697,61
125.043.804,82
620.451.892,79
1.309.437,49
61.734.125,66
321.581.949,39
251.629.350,66
45.131.996,13
24.820.602,60
(0,00)
1.130.121.210,15

31/01/18
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:

PASSIVO
1.091.127.259,90
5.164.125,72
485.284.155,88
561.178.592,63
35.835.106,33
3.665.279,34
42.142.519,30
28.894.810,30
13.160.494,68
87.214,32

1.133.269.779,20

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:

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

807.782.902,95
740.389.557,91
120.299.068,13
620.090.489,78
5.148.042,18
317.689,05
61.927.613,81
325.002.925,87
255.050.327,14
45.131.996,13
24.820.602,60
13.431.931,19
(12.947.980,81)
1.133.269.779,20

João Alfredo Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

Marcelina Félix dos Santos
CRC/PB: 8288/O-5 / CPF: 043.354.464-38
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PRODUTOS

“Sim”, a Sicredi João Pessoa
faz o seguro do seu automóvel
Muitos associados ainda
desconhecem o fato de que a
Sicredi João Pessoa faz seguro
de automóvel. Vale dizer que
esta é apenas uma das várias
modalidades que a Cooperativa
oferece em parceria com as
principais empresas do ramo
seguros nas diversas opções:
vida, residencial, viagem,
automóvel, etc.
Anny Grasielly, coordenadora de produtos da Sicredi
João Pessoa, comenta que a
“Sicredi João Pessoa oferece
diversas opções em seguros de
veículos, com as principais
seguradores do país, com
adequação do perfil dos
condutores e pesquisa de
cotação de preços com o

Automóvel

DIT

Seguro
de vida
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objetivo de oferecer as
melhores condições a preços
competitivos”.
Além de dispor
vantagens exclusivas, tudo que
fica na Sicredi João Pessoa
retorna aos associados por
meio da distribuição anual dos
resultados. Anny lembra que “no
momento da renovação do
seguro, é interessante ao
associado passar em uma das
agências da Cooperativa para
conferir as condições
ofertadas”. Informações
específicas sobre o produto
também podem ser consultadas
através do telefone 2107-3661.
Outros seguros –
Anualmente, tem sido cada vez
maior a procura pelos seguros

oferecidos pela Sicredi João
Pessoa. As modalidades
começaram a ser comercializadas desde o ano de 2010 e
novas adesões aos planos tem
confirmado a importância do
oferecimento do produto. Os
preços são competitivos e os
serviços são prestados pelas
melhores seguradoras em
parceria com o Sicredi. Seguro
por incapacidade temporária,
residencial, empresarial e
viagem, são modalidades bem
procuradas. Mas os grandes
atrativos têm sido o seguro de
automóvel e o seguro de vida.
Confira abaixo a
descrição de alguns dos
seguros ofertados pela
Cooperativa.

- Colisão, incêndio e roubo

- Incêndio, raio e explosão

- Assistência 24 horas

- Danos elétricos

- Carro reserva

- Roubo ou furto qualificado

- Cobertura de vidros
- Descontos nas franquias

Especialmente para o
profissional liberal que produz
sua própria renda e,
repentinamente, fica impedido
de trabalhar devido a algum
tipo de acidente ou doença.

- Quebra de vidros

Residência - Assistência 24 horas

- Incêndio
- Danos elétricos
- Roubo ou furto qualificado

Clínicas e
Consultórios - Responsabilidade civil

- Invalidez por doença

- Roubo de bens e valores

- Invalidez por acidente

- Incêndio e danos elétricos

- Morte natural ou acidental

- Quebra de vidros

- Assistência em viagens

Empresarial

- Anúncios luminosos
- Responsabilidade civil

Ponto de Vista
LOURIVAL LOPES
Superintendente da Sicredi João Pessoa

O ano do cão de terra
Epa, espera aí! Tem
gente já pensando que o ano do
“cão de terra” tem esse nome
por causa do que vem fazendo
um certo líder mundial
“galego”. Outros imaginam que
o motivo é o “gordinho” que
adora brincar com mísseis e
tinha até passaporte brasileiro.
Enquanto isso, os mais
nacionalistas idealizam que é
devido aos nossos “brilhantes
governantes ou
ex-governantes”. Fique
tranquilo, não é nada disso.
De acordo com o
horóscopo chinês, 2018 é o
“ano do cão de terra”. Apesar
do nome causar uma certa
apreensão, os especialistas
nesse horóscopo lunar –
diferente do Zodíaco que é
regido pelo Sol – acreditam que
será um ano de equilíbrio, de
tolerância, de acordos, de
solidariedade.
Espero que ainda dê
tempo para os “estadistas” do
mundo inteiro – principalmente
os nossos -, aproveitarem essa
boa fase da Lua. Como o ano
chinês teve início em 16 de
fevereiro, vamos torcer para
que todos as tolices cometidas
até aquela data sejam
esquecidas e tenhamos um ano
promissor. No Brasil, seria até
mais fácil, pois na prática só
começamos o ano depois do
carnaval.
Porém, está difícil
conciliar o nosso dia a dia com
essas expectativas tão
favoráveis. A corrupção, a
violência, a falta de

comprometimento com a saúde
e educação, entre tantos outros
desmandos, dificultam as
expectativas positivas desses
seguidores. Talvez os
responsáveis por essas
políticas não estejam
engajados no horóscopo
chinês.
Ainda segundo os
especialistas, a energia
presente nesse período
também é muito positiva para a
expansão. Nesse ponto, a
Sicredi João Pessoa está em
sintonia perfeita com o “ano do
cão de terra”, pois deveremos
inaugurar mais duas novas
agências este ano e ampliar o
espaço físico da sede,
aumentando o estacionamento
e criando novo ambiente de
atendimento para os
associados. Esse crescimento
se reflete também nos
produtos e serviços a serem
disponibilizados.
Se estão pensando que
sou um seguidor do horóscopo
chinês, estão muito enganados,
pois não entendo nada do
assunto. Nem mesmo me
interesso pelo horóscopo
ocidental (zodíaco). Sei apenas
que sou do signo de peixes
porque já ganhei presentes
com desenhos desse signo. Ah!
Também me fez relembrar
quando recebi algumas
“cantadas” na juventude, desde
que convinha a alguma
pretendente ler previsões
favoráveis (a ela) do meu signo.
Vocês sabem bem do que estou
falando...

Afinal, qual a razão
desse assunto? É que foi um
dos poucos prognósticos
otimistas que encontrei para
este ano. Me desculpem se não
“colou”. A ideia foi passar uma
mensagem de alento para
todos.
E tem mais. Como bom
palmeirense que sou, também
adotei o porco como símbolo do
meu time. E não é que no
horóscopo chinês sou porco!
Será que um dia teremos “o ano
do porco de terra”? Se não for
“de terra” poderia ser “de
lama”? Sei lá. Tomara que dê
tudo certo.

15

Chegou a máquina
de cartões do Sicredi

paguecomsicredi.com.br

