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Enfoque

Migração da
tecnologia
traz novidades
na internet e
no aplicativo
Sicredi, agora
muito mais
completo.
Conheça a nova linha de cartões Sicredi
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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

Estamos muito felizes com a migração dos
sistemas de tecnologia para o Sicredi. Desde
o processo de filiação, iniciado em 2016 e
efetivado em 2017, contávamos os dias para a
mudança definitiva do nosso core bancário e,
principalmente, para a melhoria dos canais,
incluindo o mobile banking.
Com isso, a nossa Cooperativa está em festa,
com as novas conquistas e a certeza de novos
benefícios aos associados. A mudança já está
dando o que falar, pois são inúmeros os elogios
que nos chegam com a modernização dos
serviços pela internet e pelo celular.

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo
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
Efetivos:

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

Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto
Antônio Campanile Neto
Daniel Alves Montenegro
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Tiragem: 12.000 exemplares
Gerente de Marketing / Editor:
Elizomar Braga Filho (DRT-PB 5354)
Diagramação:
Kélcio Martins
Colaboradores:
Lourival Lopes
Thales Cavalcanti

Isso nos deixa bastante orgulhosos e nos desafia a
continuar a jornada por ainda mais novidades. E
elas virão. O primeiro passo foi a adoção dos
sistemas. O próximo será a implantação de novos
produtos e serviços, a exemplo de poupança,
financiamento BNDES, conta salário, entre tantos
outros. O nosso portfólio passara de 15 soluções para
mais de 300 oportunidades de negócios aos
associados. Tão logo os novos produtos e serviços
passem a ser disponibilizados, iremos comunicar a
todos.
É sempre bom enfatizar que com o Sicredi ampliamos a
nossa rede de atendimento, agora com agências em
todo Brasil, sempre com uma visão sistêmica, mas sem
perder a nossa individualidade e particularidade, que é o
que nos caracteriza como instituição financeira
cooperativa preocupada com a real necessidade dos
associados.
Ao passo que ressaltamos as novidades e benesses,
parabenizamos e agradecemos aos associados pela
compreensão em todo o processo de mudança, sempre de
maneira participativa nas agências, nos fóruns e no dia a dia
de atuação da nossa tão querida e amada Sicredi João
Pessoa. Novos tempos, novas conquistas. Estamos juntos
pelo desenvolvimento.

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

sicredi.com.br/joaopessoa

Sicredi João Pessoa
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A Sicredi Joã o Pessoa consciente das questõ es ambientais e sociais, utiliza papé is com a certificaç ã o FSC (Forest Stewardship Council)
para impressã o deste material. A Certificaç ã o FSC garante que uma maté ria-prima florestal provenha de um manejo considerado social,
ambiental e economicamente adequado e outras fontes controladas.

TECNOLOGIA

Migração dos sistemas traz
novidades aos associados
No dia 2 de julho, a
Cooperativa migrou a tecnologia
para o Sicredi, com a adoção de
todas as ferramentas, sistemas
e canais de maneira padronizada. A mudança exigiu uma
série de ações que a Sicredi João
Pessoa promoveu antes,
durante e depois da “virada da
chave”. O processo tem ocorrido
de maneira satisfatória e já
conquista os elogios dos
associados.
Com a integração, o
associado da Sicredi João
Pessoa passou a dispor de uma
nova plataforma de internet
banking, ainda mais segura e
com inúmeras novas
funcionalidades. O associado
também ganhou um novo
aplicativo, muito mais completo
e com facilidades para
transferências, pagamentos de
boletos, acompanhamento das
faturas do cartão, etc. E mais, o
associado passou a contar com
mais de 1.500 agências Sicredi e
mais de 3.900 caixas eletrônicos

Acesse sicredi.com.br
e saiba mais sobre os
canais de relacionamento.

em 22 estados brasileiros e no
Distrito Federal. Com a
integração dos sistemas , além
dos produtos e serviços que o
associado já possuía, novas
ofertas estarão gradativamente passando a compor o
portfólio que o Sicredi oferece.
Para João Bezerra Júnior,
presidente do Conselho de
Administração da Sicredi João

Pessoa, “as novas ferramentas
colocam a cooperativa em pé de
igualdade no quesito tecnologia
com as demais instituições
financeiras. Esse era um anseio
dos associados agora plenamente atendido com uma
robusta plataforma de internet
banking e um potente aplicativo
para o acompanhamento da
vida financeira ”.

Internet Banking
Com o Internet Banking você consulta saldos, extratos, aplicações, comprovantes e previdência,
realiza transferências entre contas Sicredi, DOCs e TEDs, paga boletos de cobrança, contas de
consumo e fatura de cartão de crédito, cadastra débitos em conta, agenda transações, além de aplicar
e resgatar investimentos.
Aplicativo
Seja para você ou para sua empresa, com o aplicativo para smartphones e tablets você tem acesso ao
Sicredi na palma da sua mão, 24 horas por dia, onde estiver. São diversas funcionalidades, desde
consultas de saldo e extrato até gerenciamento de investimentos, contratação e liquidação de crédito
pré-aprovado e controle de agendamentos. Além disso, você também verifica a cotação de moedas e
localiza agências. Faça o download nas lojas e aproveite.
Serviços por telefone
Além de contar com os serviços de suporte, você ainda pode pagar contas como água, luz e telefone,
realizar aplicações, consultar seus investimentos e realizar transferências entre contas do Sicredi. A
Central de Relacionamento do Sicredi está preparada para tirar suas dúvidas sobre todos os produtos
e serviços. Para utilizar este serviço, ligue 3003 4770 (capitais regiões metropolitanas - custo de uma
ligação). Atendimento eletrônico 24h e atendimento pessoal disponível conforme o produto ou serviço.
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PASSO A PASSO

Faça o redirecionamento para
utilizar os novos serviços Sidredi
Chegou a hora de ter
acesso aos novos produtos e
serviços disponíveis na nova
plataforma de internet
transacional e mobile banking
da Sicredi João Pessoa.
As novas ferramentas
estão muito mais modernas e
com diversas funcionalidades.

Se você ainda não fez o
redirecionamento dos seus
dados para o novo sistema, siga
o passo a passo abaixo para
iniciar um novo modo de acesso
à Cooperativa.
Mas atenção: só deve
fazer o redirecionamento pelo
site os associados que já

1

Acesse o site sicredinne.com.br

2

Clique em “Acesse sua Conta”

3

Na tela indicada, digite o número
da sua agência (2201) bem como
o número da sua conta

4

O passo seguinte é inserir o usuário
e senha utilizados no Internet Bank

possuíam a senha de acesso de
5 dígitos (apenas números),
bem como a senha de 8 dígitos
(letras e números).
Para os associados que
não detinham essas senhas,
será necessário comparecer em
um das agências do Sicredi em
João Pessoa ou Guarabira.

Atenção: se você não possui as
senhas de 5 e 8 dígitos, deverá
comparecer em uma das agências
para fazer a migração dos dados

5
6

4

Em seguida será apresentada uma tela com o dispositivo
de segurança e será solicitada a senha gerada.

Agora, já no novo ambiente Sicredi,
é hora de confirmar os dados e gerar
uma nova senha de acesso com
6 números. Depois disso, siga os
passos normalmente até o fim
do processo.

Na dúvida sobre o processo de
migração e instalação do redirecionamento
dos dados e instalação do aplicativo Sicredi
no celular, o associado conta com estande
exclusivo na Sede da Cooperativa, na Torre,
com equipe especializada para
acompanhar de forma específica a
migração de cada associado.
Nas demais agências, inclusive
Guarabira, toda a equipe de atendimento
está devidamente preparada para o auxílio
aos associados.
Segundo informam Rita Oliveira e
Ana Cláudia Meirelles, gerentes de
atendimento da Cooperativa, a atualização
dos dados e a implementação correta é
imprescindível para o acesso completo a
todos os produtos e serviços disponíveis
nas novas ferramentas. “Se aparecer
alguma grande dúvida ou der qualquer
problema no momento do redirecionamento ou cadastro, orientamos o
associado a comparecer em uma das
nossas agências e assim acompanharmos

de forma detalhada a implantação”,
enfatizam.
Vale lembrar que no site especial
sicredi.com.br/bemvindosnne constam
diversas informações importantes,
inclusive o Guia do Associado, que foi
enviado via Correios a todos os associados.
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NEGÓCIOS
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Confira a nova linha
de cartões Sicredi
A Sicredi João Pessoa já
está oferecendo uma linha
completa de cartões. São
soluções que proporcionam
mais facilidade e comodidade ao
dia a dia dos associados Sicredi,
facilitando o acesso ao
consumo consciente, além de
serviços e benefícios exclusivos
que permitem a realização de
planos onde e quando quiser.
Os cartões contam com
uma séria de benefícios exclusivos, inclusive com programa
de vantagens para o acúmulo de
pontos que podem ser
transferidos para os parceiros
TudoAzul, Smiles, Multiplus, e
que permitem o resgate de
produtos e serviços como

Agora é possível
consultar limites
e extratos
do seu cartão
no aplicativo
Sicredi, além
de pagar a
sua fatura.
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eletrodomésticos, eletrônicos,
passagens aéreas, entre outros.
O associado acumula pontos ao
utilizar os cartões Sicredi
MasterCard Black, Sicredi
Platinum, Sicredi Gold, Sicredi
Touch e Sicredi Empresarial
através de compras na
modalidade crédito e
pagamento da anuidade do
cartão.
Os cartões estão
disponíveis nas bandeiras Visa e
Master, função crédito e débito,
aceito em milhares de
estabelecimentos comerciais
no Brasil e no mundo,
disponíveis para pessoas físicas
e jurídicas.
Felipe Gurgel, diretor de

negócios da Sicredi João Pessoa,
lembra que “é sempre
importante ressaltar que na
Cooperativa o uso dos cartões
de débito e crédito geram
participação nos resultados,
distribuídos anualmente ao
final do exercício, geralmente
creditados em conta corrente
no mês de março logo após a
realização da Assembleia
Geral Ordinária”.
Acesse o site
sicredicartoes.com.br e faça
uma simulação para
verificar qual o cartão ideal
para o seu perfil. Se
preferir, passe em uma
das agências em João
Pessoa e Guarabira.

Sicredi Mastercard Black

Sicredi Platinum

Sicredi Gold

Sicredi Internacional

Sicredi Touch

Sicredi Débito
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MIGRAÇÃO

Integração e colaboração
deram o tom da mudança
Durante o processo de
migração dos sistemas de
tecnologia da Sicredi João
Pessoa, a Cooperativa contou
com o apoio da Sicredi Serrana,
do Rio Grande do Sul. Equipe de
colaboradores da Serrana se
deslocou para a capital paraibana para de forma integral
contribuir no processo de
mudança. Foram dez dias à
disposição da Sicredi João Pessoa, com diversos treinamentos, acompanhamento dos
processos e orientações às
diversas áreas para a
minimização dos impactos.
Em sua essência, o
cooperativismo esteve em
pleno vigor durante a estadia da
Serrana em João Pessoa,
praticando de forma efetiva o
sexto princípio basilar do
cooperativismo: o da Intercooperação. João Alfredo Cunha
Lima, diretor de operações da
Sicredi João Pessoa, comenta da
importância da integração já
que “a Sicredi Serrana não
limitou esforços em contribuir
com a migração, dedicando total
atenção e o cuidado para com
esse momento ímpar vivido pela
Cooperativa”.
Equipes da Central
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Sicredi N/NE e
do Centro
Administrativo
do Sicredi, de
Porto Alegre,
também participaram do
processo, colaborando com a
gestão da mudança. “A união
das equipes foi
essencial para o nosso êxito”,
comenta João Alfredo.
ENGAJAMENTO - No dia
que antecedeu à migração dos
sistemas, a diretoria da Sicredi
João Pessoa reuniu a todos os
colaboradores para o engajamento e motivação necessária
para a união das equipes. Na
ocasião, as diversas equipes
receberam certificados de
participação no processo de
migração, contribuindo para o
sucesso da mudança. “Tivemos
o total empenho dos nossos
colaboradores, o que muito nos
envaidece e ratifica o comprometimento para com a
Cooperativa e para com os
nossos associados”, comenta
João Alfredo Cunha Lima, diretor
de operações.
Para Verônica Lisboa,
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gerente de atendimento da
Agência Praia, “o momento de
migração exigiu atenção, muito
empenho e dedicação para
conhecermos os novos sistemas e processos, com cuidado
ainda mais apurado para com o
atendimento aos associados.
Um momento de grande união
das pessoas, que só nos
fortaleceu e motivou para essa
nova etapa”.
Luiz Quirino, gerente de
Controladoria, afirma que “tudo
ocorreu da melhor maneira pois
nos preparamos durante meses
para o dia da migração. É
comum que ajustes sejam feitos
nas semanas iniciais, mas o que
percebemos é que o associado
ficou muito feliz com as novas
conquistas, o que constata o
bom trabalho realizado”.

Intercâmbio cooperativo
O presidente do
Conselho de Administração da
Sicredi Serrana, Marcos
Balbinot, esteve em João Pessoa
acompanhando o trabalho dos
seus nove colaboradores que
vieram do Rio Grande do Sul
para participar da migração. Na
ocasião, o presidente se reuniu
com os conselheiros da Sicredi
João Pessoa para apresentar a
história de sucesso da Serrana,
cooperativa com mais de 100 mil
associados, 32 agências e
elencada no ranking nacional
como a 13º maior cooperativa de
crédito no país.
Durante a apresentação
aos conselheiros, o presidente
da Serrana enfatizou o modelo
de gestão que a sua instituição
exerce, responsável pelo salto
de qualidade nos últimos três

anos, e que colocou a
cooperativa em patamar de
destaque no cooperativismo de
crédito nacional. “A Sicredi
Serrana vem construindo um
trabalho de valorização dos
associados e colaboradores,
com uma metodologia muito
particular. Toda a nossa
experiência está à disposição da
Sicredi João Pessoa para o
nosso engrandecimento
compartilhado”, disse Balbinot.

A Sicredi Serrana RS está presente e consolida a
marca SICREDI na região serrana do Rio Grande
do Sul, com área de atuação que compreende 23
municípios. A Cooperativa fechou 2017 com
mais de 100 mil associados, 412 colaboradores e
um total de ativos de R$ 1,8 bilhões. A carteira de
crédito finalizou o ano passado na ordem de
R$ 665 milhões e as aplicações de R$ 1,1 bilhão.
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CULTURA

Cooperativa promove Sarau Cultural
A Sicredi João Pessoa
inova mais uma vez e realiza um
evento cultural para divulgar o
trabalho artístico dos
associados. O projeto piloto
aconteceu no mês de maio e
contou com um colóquio com os
autores José Eymard de
Medeiros, com a obra “História
da Medicina em Terras
Tabajaras”, e José Juvêncio de
Almeida Filho, escritor de
“Retalhos de uma vida”. A
mediação foi feita pelo
associado Manoel Jaime.
A ideia surgiu com a
intenção da Cooperativa investir
na cultura dos associados,
ampliando o cuidado e atenção
para uma área tão essencial, no
sentido de cada vez mais estar
próxima do seu quadro
associativo por meio de projetos
de tamanha grandeza.
Paulo Valério, diretor
executivo da Sicredi João
Pessoa, comenta que “a cultura
é fonte de inspiração, de
conhecimento e de saber. Ao
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passo que engaja, educa, orienta
e enobrece o pensamento crítico
com vistas ao desenvolvimento humano. Pensando
nisso é que lançamos o projeto
piloto para incentivar a criação
cultural entre os associados,
além de apresentar trabalhos
muitas vezes sem espaço para
divulgação de maneira mais
efetiva”.
O primeiro encontro,
realizado na Fundação Casa de
José Américo, contou ainda com
participação do cartunista

Willian Medeiros, que registrou
em desenhos os principais
momentos da noite. A expectativa é de novos encontros e
continuidade do projeto com
atividades ligadas à fotografia,
artes plásticas, poesia,
literatura, etc.

AGENDA

/

/

Grandes nomes estarão em João Pessoa
em eventos voltados aos associados
Dois importantes
eventos do calendário de
realizações anuais da Sicredi
João Pessoa já estão com datas
marcadas. O 16º SIMcrédito e o
5º Musicredi irão reunir os
associados em encontros de
altíssimo nível esse ano.
Na sua décima sexta
edição, o SIMcrédito – Seminário
de Cooperativismo de Crédito da
Sicredi João Pessoa, será
novamente realizado no Centro
de Convenções, com capacidade
para até 2 mil pessoas, dias 9 e
10 de novembro. Este ano, a
abertura, na sexta, será feita por
Leandro Karnal, considerado o
melhor palestrante da
atualidade no Brasil. No
segundo dia, palestram a
jornalista Eliane Cantanhêde e o

futurista Gil Giardelli. As
inscrições deverão ser abertas
no mês de outubro, no site da
Cooperativa.
Já o Musicredi –
Encontro de Música Clássica da
Sicredi João Pessoa, chega ao
seu quarto ano de realização em
grande estilo. O evento será no
dia 1 de setembro, na Sala de
Concertos Maestro José
Siqueira, no Espaço Cultural. O
ambiente mais amplo é para
receber os associados por conta
da importante atração deste
ano que será o pianista Arthur
Moreira Lima, considerado uma
das mais importantes
personalidades da nossa
cultura, referência nacional e
internacional da música
brasileira.

Leandro Karnal

Arthur Moreira Lima
Eliane Cantanhêde

Gil Giardelli
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RESPONSABILIDADE

Sicredi João Pessoa faz doações a
entidades assistenciais
Cooperar é construir um
mundo melhor. A Sicredi João
Pessoa tem participado
ativamente na construção de
dias melhores para a comunidade. Este ano, com a
realização do “DIA C” no início de
julho, ação integrada pelas
cooperativas em todo o país e
que na Paraíba tem a coordenação do Sescoop-PB, a Sicredi
João Pessoa saiu em caravana
de voluntários para doação de
alimentos e cadeiras de rodas
em importantes instituições
assistenciais da capital paraibana, Cabedelo e Guarabira. Foi
mais de uma tonelada de
alimentos não perecíveis e dez
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cadeiras de rodas, distribuídas
na Vila Vicentina Júlia Freira, Lar
de Idosos Amem, Associação
Mãe Nazinha e Abrigo São
Vicente de Paula.
Para o Diretor Executivo
da Sicredi João Pessoa, Paulo
Valério Nóbrega, “ações dessa
natureza reforçam o nosso
propósito de proximidade com
as questões sociais, nos diferenciando das entidades mercantis e, principalmente, fazendo valer o sétimo princípio do
cooperativismo que é o do
interesse pela comunidade.
Esse trabalho é muito importante e conta com o apoio dos
associados e colaboradores”.

PROMOÇÃO

Associada recebe premiação na Copa
Com o fechamento da
promoção “Torcer Juntos pelo
Brasil”, realizada nos meses de
fevereiro a junho, Ana Karla
Franca do Nascimento foi a
associada contemplada com a
smart TV 55 polegadas.
A entrega foi feita
antecedendo à realização da
copa do mundo, pelos dirigentes
Felipe Gurgel, João Alfredo
Falcão da Cunha Lima, além de
Rafaela Vinagre, gerente de
relacionamento da Agência
Fórum.
Além da TV, Ana Karla
recebeu 10 kits com camisetas e
canecas personalizadas Sicredi
para torcer em família.

Concorreram ao sorteio
os associados que fizeram
negócio na Cooperativa, nas
modalidades de crédito,

aplicações, seguros residenciais
ou consórcios. O número
sorteado foi extraído via Loteria
Federal.

Sicredi João Pessoa

BALANÇOS PATRIMONIAIS SINTÉTICOS (Em R$)

31/05/18

30/04/18

ATIVO

PASSIVO

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

1.085.813.911,04
8.533.557,35
1.085.813.911,04
434.928.902,95
598.636.056,18
8.533.557,35
38.266.553,71
5.448.840,85
-

PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

46.348.463,12
32.463.982,13
434.928.902,95
13.810.142,02
598.636.056,18
74.338,97
38.266.553,71

TOTAL DO ATIVO:

5.448.840,85
1.132.162.374,16

ATIVO

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:

799.655.331,71
745.098.596,11
125.133.710,64
619.964.885,47
7.558.640,77
711.709,24
46.286.385,59
316.321.081,32
267.683.073,93
45.131.996,13
3.506.011,26
63.037.954,33
(46.851.993,20)
1.132.162.374,16

31/03/18
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

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:

1.067.290.985,52
7.493.694,08
431.710.719,42
586.523.577,22
37.184.807,54
4.378.187,26
46.198.809,14
32.463.982,13
13.657.274,30
77.552,71

TOTAL DO ATIVO:

1.113.489.794,66

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:

786.819.213,36
731.409.247,33
123.049.525,74
608.359.721,59
6.563.105,55
1.168.076,94
47.678.783,54
314.917.625,08
266.279.617,69
45.131.996,13
3.506.011,26
50.028.511,22
(38.275.555,00)
1.113.489.794,66

28/02/18
46.348.463,12
1.072.710.342,04
32.463.982,13
6.377.606,31
445.940.099,27
13.810.142,02
582.328.876,44
33.704.275,20
4.359.484,8274.338,97

PERMANENTE:
Investimentos:
Imobilizado:
Diferido:
Intangível:

46.109.197,52
32.463.982,13
1.132.162.374,16
13.564.448,39
80.767,00

TOTAL DO ATIVO:

1.118.819.539,56

PASSIVO

ATIVO

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:

797.753.111,86
748.016.391,41
138.532.004,93
609.484.386,48
4.146.689,92
310.616,93
45.279.413,60
312.579.866,99
263.941.859,60
45.131.996,13
3.506.011,26
38.041.129,25
(29.554.568,54)
1.118.819.539,56

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:

1.103.401.242,39
4.730.527,42
487.819.454,13
571.139.130,48
35.409.115,99
4.303.014,37
42.383.095,19
28.894.810,30
13.404.294,41
83.990,48

1.145.784.337,58

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

João Alfredo Cunha Lima

Felipe Gurgel de Araújo

Marcelina Félix dos Santos

Diretor Executivo

Diretor de Operações

Diretor de Negócios

CRC/PB: 8288/O-5 / CPF: 043.354.464-38

814.262.654,91
740.584.688,19
121.778.758,78
618.805.929,4
7.239.045,14
796.045,14
65.642.876,44
326.896.616,43
256.944.017,70
45.131.996,13
24.820.602,60
25.700.252,72
(21.075.186,48)
1.145.784.337,58
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Giro de
Notícias
A Sicredi João Pessoa esteve
presente em importantes instituições para a apresentação dos
diferenciais do cooperativismo de
crédito, a exemplo da Receita
Federal, Justiça Federal, Semob,
Enlur, Rede Bignordeste. O objetivo é
o de estreitar os laços de parceria
para admissões ao quadro social da
Cooperativa, divulgando produtos,
serviços, além das taxas especiais
que são oferecidas.
A Cooperativa também esteve
presente com estande exclusivo no
grandioso evento da Abrasel,
denominado Brasil Sabor, realizado
no Espaço Cultural. Participaram
diversos restaurantes, muitos já
associados da cooperativa, com
público recorde de mais de 5
mil visitantes no evento. A
máquina de cartões do
Sicredi tem feito a
diferença na vida de muitas
empresas já que o saldo
médio em conta corrente
integra a distribuição dos
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resultados da Cooperativa.
A Sicredi João Pessoa recebeu
da Icatu Seguros uma comenda
especial pelo primeiro lugar em
comercialização de seguros e
previdência no ano de 2017.
A cooperativa concluiu os
treinamentos on-line e presenciais,
formando 100% do quadro de
colaboradores com o “Jeito Sicredi de
Ser”, capacitação que valoriza o
atendimento ao associado.
A Confederação Alemã das Cooperativas – DGRV, esteve na Sicredi
João Pessoa para conhecer o trabaho
ao longo dos anos que culminou com
o sucesso da Cooperativa, destaque
entre as 30 maiores de crédito do
país, entre as mais de mil existentes.
A DGRV está concluindo um relatório
que será publicado no Brasil com as
iniciativas de sucesso. João
Pessoa estará presente no
trabalho.

Ponto de Vista
LOURIVAL LOPES
Superintendente da Sicredi João Pessoa

Migração Festiva
Ufa! Esse período
Junho/Julho não foi fácil. Festas
Juninas, Copa do Mundo, Migração
para a Tecnologia Sicredi, tudo ao
mesmo tempo. Espero que
tenham se divertido bastante nos
festejos juninos, comendo muita
pamonha, canjica, bolo de milho e
se esbaldado dançando forró. Faz
bem para “espantar” as mazelas
da vida. Aliás, algumas já
começaram: Brasil fora da Copa,
desempenho da economia,
sucessão presidencial, notícias do
Congresso Nacional, da Suprema
Corte, e assim vai...
Entre as rezas e
comemorações aos Santos
Populares São João, Santo
Antônio e São Pedro e os primeiros
jogos da Copa (ainda torcíamos
esperançosos), ocorreu na
Cooperativa, no final de junho, a
mudança de toda a tecnologia
para os padrões do sistema
Sicredi, fato muito aguardado e
que deverá proporcionar muitas
melhorias e inovações aos nossos
associados. Foi uma exaustiva
caminhada que contou com dois
anos de preparo e muito trabalho
para a sua realização.
Ao contrário do time
canarinho do Brasil, que,
infelizmente, acabou por não
chegar às finais do campeonato
mundial, nós conseguimos
finalizar a nossa migração. Acho
que o grande legado dessa Copa
foi a vitória do coletivismo sobre o
individualismo. Prevaleceu a
junção de forças. Parabéns para a
campeã França e também para a
vice-campeã Croácia. Outro time
que também é vencedor, sem,
contudo, participar da copa, foi o
time de garotos tailandeses que
conseguiu, num esforço conjunto,

sair da caverna de forma
sensacional. Enfim, todos esses
times ganhadores contaram com
o cooperativismo entre seus
jogadores.
Aqui não foi diferente,
fizemos a migração dentro do
espírito cooperativista, contando
com a costumeira colaboração
entre associados, dirigentes e
colaboradores, engrandecendo,
como sempre, a Cooperativa.
Temos que reconhecer e agradecer também a compreensão
irrestrita de nosso corpo
associativo para alguns ajustes
ocorridos, o que é bastante
comum nessas situações.
Muitos associados já
estão “craques” na utilização de
nossos novos canais digitais.
Tanto o mobile banking quanto o
internet banking fornecem saldos
e extratos da conta corrente,
capital e aplicações, fazem
pagamentos diversos, aplicações
e resgates de investimentos,
transferências entre contas e
através de TED e DOC, extratos e
pagamentos de cartões, débitos
automáticos, agendamentos
diversos, etc. Em breve serão
acoplados outras funções, a
exemplo do crédito pré-aprovado
e fundos de investimentos.
Outros tantos associados,
ansiosos pela ampliação do nosso
portfólio, já estão nos cobrando
outros produtos e serviços. É
preciso esclarecer que serão
oferecidos em breve, porém com
disponibilizações graduais, ou
seja, ao longo dos próximos
meses estaremos divulgando e
fazendo as implantações.
Como novidade, já
estamos com a poupança e
oferecendo os novos cartões de

crédito, a exemplo do cartão black.
Conta salário, crédito préaprovado, desconto de duplicatas,
financiamentos imobiliários,
repasses do BNDES, LCA, fundos
de investimentos e muitos outros
produtos deverão fazer parte do
nosso portfólio.
Para aqueles mais
conectados, vem aí o “Woop
Sicredi”, uma nova solução
financeira 100% digital,
possibilitando uma conta
totalmente digital e diversas
funcionalidades. Aguardem.
Pois bem, já estamos com
uma nova tecnologia. Vocês
acreditam que nas últimas
semanas fiquei tão envolvido com
a migração (tecnológica e
operacional) que até mesmo o
noticiário da televisão sobre o
problema das imigrações pelo
mundo – sempre contando com a
figura do “glorioso” Donald Trump
– me levava a pensar na migração.
Entenderam? Confundindo
imigração com migração. Acho
que estou ficando “lelé da cuca”.
Ainda bem que ainda não estou
confundindo “gentileza com gente
lesa”. Peço perdão por mais esta
bobagem. Ainda bem que já estão
acostumados.
Finalizo fazendo alguns
pedidos: que São João, São Pedro e
Santo Antônio continuem a nos
abençoar; que a tecnologia nova
implantada traga ainda mais
conforto e resultados financeiros
para nós associados; e que um dia
a seleção brasileira de futebol
possa ganhar novamente uma
copa do Mundo. Ah, e que Neymar
não caia tanto, pois seu futebol é
gigante e acho que a Bruna
gostaria de vê-lo apenas jogando,
pelo menos no gramado.
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