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Já estamos em 2019 e o novo ano inicia com
mudanças importantes para a nossa
Cooperativa. A começar pela alteração do
nome: agora somos a Sicredi Evolução.
A novo nome ratifica o momento pelo qual a
nossa Cooperativa está passando, de pleno
desenvolvimento e expansão. Hoje, já somos
mais de 15 mil associados. Contamos com 10
agências e alcançamos números expressivos
nos negócios.
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Mas não paramos por aí. Estamos com uma série
de projetos para novas conquistas, sempre de
maneira planejada e compartilhada por todos que
acompanham a nossa gestão.
Para 2019, iniciamos estudos para implantação de
novas agências, em pontos estratégicos. Isso irá
ampliar a visibilidade da marca Sicredi em diferentes
localidades. O nosso propósito é de marcar presença
em pequenos municípios, mas com grande potencial
de negócios, fomentando os produtos e serviços e
divulgando o cooperativismo.
Para localidades mais remotas em nossa área de ação,
iremos utilizar a nossa unidade móvel, recentemente
adquirida. O veículo também será utilizado para a
nossa participação em eventos culturais, esportivos,
feiras de negócios e, principalmente, nos programas
educativos que deveremos implementar no segundo
semestre.
Estamos evoluindo para melhor. Desenvolvemos
significativamente a nossa tecnologia e iremos otimizar
ainda mais o atendimento, propagar a educação
cooperativista e oferecer produtos e serviços
direcionados às reais necessidades dos nossos
associados.
Temos muito a fazer e por isso convocamos associados e
colaboradores para, cada vez mais, integrar o nosso
movimento.

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

sicredi.com.br

Sicredi Evolução

A Sicredi Evolução 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.

COOPERATIVISMO

Assembleia Geral Ordinária
marcada para 12 de março
Momento de grande
importância para o cooperativismo, a assembleia de
associados Sicredi Evolução
está marcada para o dia 12 de
março, no Centro Cultural Ariano
Suassuna, espaço localizado no
Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, em Jaguaribe.
Este ano, haverá eleição
para os novos membros do
Conselho Fiscal, conforme
calendário eleitoral divulgado
no site da Cooperativa. Os
demais itens da pauta podem
ser conferidos no Edital de
Convocação, ao lado.
É sempre bom lembrar
que é na Assembleia que são
destinados os resultados do
exercício anterior. Como os juros
ao capital já foram atencipados,
na assembleia será feita a
destinação das sobras com base
nos produtos e serviços
utilizados na Cooperativa.
"Convocamos todos os
associados para participar
deste momento essencial para o
cooperativismo, quando juntos
tomamos as decisões para o
engrandecimento da nossa
Cooperativa", convida João
Bezerra Júnior, presidente da
Cooperativa.

Sicredi Evolução
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Torre - CEP 58040-140 - João Pessoa - PB
CNPJ: 35.571.249/0001-31 - Inscrição Estadual: Isenta
Fone: (83) 2107.3600
sicredi.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 15.716, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Auditório do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA
PARAÍBA, Centro Cultural Ariano Suassuna (R. Prof. Geraldo Von Sohsten, 147 – Jaguaribe), nesta
Capital, no dia 12/03/2019, às 06:00h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados; às 07:00h, em segunda convocação, com a presença de metade mais
um dos associados; ou às 08:00h, em terceira e última convocação, com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
1. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o próximo biênio, cuja votação ocorrerá das 8h
às 17h;
2. Apuração dos votos das 17h às 19h;
3. Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis,
acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2018;
4. Destinação das sobras do exercício de 2018;
5. Apresentação e apreciação do Plano de Ações para 2019;
6. Proclamação dos Eleitos;
7. Fixação dos honorários e benefícios/PLR dos membros da Diretoria Executiva, do Presidente
do Conselho de Administração e das cédulas de presenças dos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Recuperação de Crédito, e Plano de
Previdência Privada para os Colaboradores.
Obs.: A Assembleia será realizada em local diverso da sede em função
de não haver nesta o espaço suficiente para acomodar os associados.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2019.

João Bezerra Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cooperativa antecipou os
juros ao capital em dezembro
A cooperativa inovou
a distribuição dos resultados
antecipando os juros ao
capital com o crédito em
conta ainda em dezembro de
2018. Geralmente esse
depósito era feito apenas no
ano seguinte ao exercício,
sempre em março. A
mudança agradou bastante
aos associados que

receberam a sua
rentabilidade no capital
investido na Cooperativa de
forma antecipada, no último
dia do ano passado. O total
geral creditado na conta dos
associados foi de R$
16.331.414,70, excelente
resultado, o que representou
uma rentabilidade líquida de
100% da SELIC.
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INOVAÇÃO

Inaugurada primeira agência
sustentável com 22 contêineres
O principal corredor
financeiro da capital paraibana
ganha a mais moderna, inovadora e sustentável agência. Na
Epitácio Pessoa, onde muitas
instituições financeiras estão
presentes, a Sicredi Evolução
resolveu fazer a diferença e
instalar a obra que representa o
que a Cooperativa objetiva
oferecer à cidade: sustentabilidade, cidadania e inovação.
Com estrutura moderna
e sustentável, a Agência Epitácio
foi construída com 22 contêineres. As principais características de uma obra dessa
natureza são: uso racional e
redução da extração dos recursos naturais; correto consumo
de água e energia; implantação
consciente e ordenada; redução
dos efeitos das mudanças
climáticas; uso de materiais e
tecnologias de baixo impacto
ambiental; tratamento e reúso
dos resíduos da construção.
Para João Bezerra Júnior,
presidente da Sicredi Evolução,
"a questão da responsabilidade
socioambiental faz parte do
DNA cooperativo. Quando imaginamos instalar uma agência
no principal corredor de mobili-
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dade da nossa cidade, vislumbramos a possibilidade de fazer
a diferença. Daí surgiu a concepção de presentearmos João
Pessoa com uma agência 100%
sustentável, exemplo de que é
possível moldar o futuro, hoje."
Da chegada dos contêineres até a finalização da obra,
foram apenas seis meses. A
agência ocupa 700m2 dos
2000m2 do terreno, com duas
frentes: Epitácio Pessoa e Rio
Grande do Sul. Todas as etapas
do projeto seguiram as normas
para que a agência consiga a
certificação internacional LEED
(Leadership in Energy and
Environmental Design), sistema
de certificação mundial para
edificações sustentáveis.
Pelo tipo de construção e
pela gestão própria da Cooperativa na condução das obras,
foi possível uma economia de
cerca de 20% nos custos da
agência.
Além dos requisitos
sustentáveis, a exemplo do
reaproveitamento das águas da
chuva, placas fotovoltaicas para
uso da energia solar, a agência
conta com todo conforto e a
qualidade do atendimento ao

associado Sicredi. "Estamos
desenhando o futuro, de forma
disruptiva, porém sem abrir mão
do que nos define. A nossa nova
agência é mais uma demonstração da incansável busca pela
excelência na qualidade do
atendimento", comenta João
Bezerra.

Diferenciais
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Uso de contêineres para estrutura
básica da agência e reaproveitamento das partes recortadas.
Isolamento térmico que garante
redução no consumo de energia
elétrica para a climatização do
ambiente.
Telhado verde que garante melhor
isolamento térmico e sonoro e
ainda ajuda no resfriamento do
ambiente.
Infraestrutura verde para controle
hídrico, teto verde, pisos do
estacionamento e paredes.
Reaproveitamento da água da
chuva para descargas e jardins.

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Piso inclinado para colher água da
chuva através de canaletas,
controlando a permeabilidade do
terreno e reaproveitamento para
irrigação paisagística.
Desenho arquitetônico voltado
para melhor aproveitamento da
luz solar e do vento natural.
Uso de materiais reaproveitados
ou provenientes da região.
Painéis fotovoltaicos que geram
energia para a agência, postes de
iluminação independentes e auto
sustentáveis.
Estação de carregamento de
energia para carros elétricos.
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NOVA AGÊNCIA

Sicredi fazendo história na
avenida Epitácio Pessoa
A Avenida Presidente
Epitácio Pessoa sempre foi um
medidor de modernidade e
desenvolvimento da capital
paraibana. Na década de 1960,
quando passou a ligar a parte
urbana da cidade à orla, teve
início um crescimento nunca
antes experimentado pelos
pessoenses.
Nesses quase 60 anos, a
avenida foi alargada,
reestruturada, modernizada.
M u i t o s p ré d i o s s u rg i r a m ,
muitos empreendimentos se
e s t a b e l e ce r a m e g r a n d e s
empresas se firmaram num dos
corredores mais movimentados
da cidade.
É passagem certa de
milhares de pessoas todos os

dias e uma ligação direta entre
vários bairros da capital. Tem
prédios públicos, quartel,
concessionárias, escolas e
universidades. Tem também
muitas agências de instituições
financeiras. São cerca de 20.
Mas nenhuma delas é como a da
Sicredi Evolução.
A agência Sicredi
Epitácio Pessoa é mais um
passo na história da avenida,
que sempre esteve à frente do
seu tempo. É sua primeira obra
sustentável. O início de uma
nova era para a cidade, com
menos desperdício, com
reaproveitamento de materiais,
com energia limpa e sustentável, com maior permeabilidade
do solo e com reúso da água.

A localização da agência
é estratégica e garante ótima
mobilidade acompanhando o
fluxo habitual de carros e
oferecendo bom acesso aos
associados.
"Estar na Epitácio Pessoa, para nós, significa estar
mais perto dos nossos associados, na vitrine para conquistar
novos parceiros. É também um
passaporte para entrarmos no
movimento de desenvolvimento
histórico da cidade. Na realidade, já estamos fazendo história
ao marcar o início de um novo
capítulo que inclui princípios
cooperativistas na artéria mais
pulsante de João Pessoa",
comenta João Bezerra Júnior,
presidente da Cooperativa.

Estrutura completa e inovadora
A nova Agência
Epitácio conta com
capacidade para cerca de 30
postos de trabalho e pode
atender aproximadamente
300 pessoas por dia.
Atendimento de excelência,
com ambiente climatizado
com filtro de CO², de
iluminação adequada toda
feita em LED, estrutura
confortável de convívio e
acessibilidade.
Logo na entrada da
agência, caixas eletrônicos
de autoatendimento ficam
disponíveis. O atendimento
no interior, como nas outras
agências Sicredi, não tem
filas, mas sofás onde os
associados podem aguardar,
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caso necessário, com amplo
conforto.
No térreo, atendimento
exclusivo para pessoa física e
produtos. Para levar ao primeiro
pavimento há uma grande
escada e um elevador. É muito
raro encontrar elevador em
contêineres, mas a Cooperativa
instalou pensando no cuidado e
na atenção com a acessibilidade. No primeiro andar, atendimento às pessoas jurídicas e
consignados, além dos caixas.
Do lado de fora são
1.300m² onde existem 50 vagas
para automóveis, sendo três
específicas para carros
elétricos, inclusive com estação
de abastecimento de energia
para esse tipo de veículo.

Existem vagas para
bicicletas em dois bicicletários,
na frente e nos fundos da
agência. E para dar apoio a quem
chegar de bicicleta, a agência
também conta com vestiários,
banheiros e armários.
Outro ponto forte da
agência é a segurança. Mesmo
sendo feito a partir da estrutura
modular de contêineres, conta
com isolamento e blindagem,
além dos aparatos utilizados na
segurança de uma instituição
financeira convencional. Câmeras, alarmes e monitoramento
interligam a agência ao Centro
Administrativo Sicredi (CAS), em
Porto Alegre, tudo monitorado
24 horas por dia, 7 dias por
semana.
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PRODUTOS

Novas modalidades
de investimentos
Agora o associado
Sicredi tem mais opções de
investimentos, inclusive com
modalidades em fundos e a
tradicional poupança. A adesão
pode ser feita de forma
presencial nas agências ou
mesmo via canais, internet
banking e mobile.
"A nossa carteira de
investimentos agora está
completa. O associado tem à
disposição uma diversidade
significativa para que possa
analisar e investir o seu dinheiro
de maneira segura e com
rentabilidades expressivas",
comenta Felipe Gurgel, diretor
de negócios.
A chegada das novas
opções tem agradado bastante
aos associados e, a cada dia, a
carteira de investimentos tem
aumentado. "Essa era uma
reinvidicação recorrente dos

nossos associados, agora
plenamente atendida. As novas
modalidades, principalmente os
fundos de investimentos ,
vieram para somar às opções
em renda fixa já bastante
conhecidas e muito bem
procuradas, sobretudo pela
rentabilidade que oferecemos
atrelada ao retorno dos
resultados da Cooperativa",
enfatiza Felipe Gurgel.
Gestão - A Sicredi Asset
Management é a gestora de
recursos do Sicredi. Com
aproximadamente 50 fundos,
atende diferentes perfis de
investidores, gerindo mais de R$
30 bilhões de recursos de
associados, investidores
institucionais e da liquidez do
Sistema, fazendo do Sicredi a
18º maior gestora de recursos
do Brasil e 10ª maior gestora de
renda fixa.

Renda Fixa
Sicredinvest
Oferece segurança e rentabilidade,
aliadas à liquidez diária após o
período de carência.

Sicredinvest Evolutivo
Remuneração progressiva em
função do prazo de permanência
dos recursos.

Sicredinvest Flex
Investimento para o futuro com a
segurança da solidez do Sicredi.

RDC - Recibo de Depósito Cooperativo
As opções de investimento
estão disponíveis no
internet e mobile banking

Liberdade para escolher o prazo de
vencimento das aplicações de
acordo com os objetivos.

Poupança
Investimento simples e de baixo
risco, mais indicado para quem está
começando a investir. A poupança é
ótima para construir uma reserva
para gastos inesperados ou
realizar algum objetivo, com toda
confiança e cuidado com o dinheiro .
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Acesse sicredi.com.br
e saiba mais sobre as
opções de
investimentos.

O Sicredi possui
excelente classificação
nos ratings, o que
comprova a solidez
financeira das entidades
do Sistema.
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INTERCOOPERAÇÃO

Parceria com a Uniodonto JP possibilita
descontos exclusivos aos associados Sicredi
Dirigentes da Sicredi
Evolução estiveram reunidos
com os gestores da cooperativa
odontológica Uniodonto João
Pessoa para solidificação da
parceria entre as duas
entidades, renovando os laços
de intercooperação.
Associados da Sicredi
Evolução têm desconto
exclusivo na contratação de
planos da Uniodonto, maior rede

de atendimento odontológico da
Paraíba. "Esta nossa parceria é a
certeza de que juntos somos
mais fortes. Irmanados,
ampliamos os benefícios aos
associados de maneira
compartilhada", afirma João
Bezerra Júnior, presidente da
Sicredi Evolução.
A parceria com a
UNIODONTO existe desde 2001,
quando a cooperativa na

ocasião abriu seu quadro social
para a participação dos
odontólogos. Hoje já são cerca
de 500 odontólogos que
integram a Sicredi Evolução.
"A nossa história de
união já soma quase 20 anos.
Temos muitos cooperados em
comum e a nossa relação é de
ganho mútuo", afirma Tertuliano
Brito Neto, presidente da
Uniodonto João Pessoa.

Dirigentes visitam a Central de
Atendimento da Sicredi Pernambucred
Dirigentes e técnicos da Sicredi
Evolução estiveram em Recife para
conhecer a central de atendimento da
Pernambucred.
A Pernambucred é uma das
maiores cooperativas do Norte/Nordeste
e possui um trabalho modelo no que diz
respeito ao atendimento via telefone. "A
nossa ideia foi conhecer de perto o
trabalho da Pernambucred, pois está em
nossos planos ainda em 2019 a
implantação de uma central de
telemarketing com o objetivo de melhor
atender aos nossos associados", disse
Lourival Lopes, superintendente da
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Sicredi Evolução.
Com a central
de atendimento, os
associados terão a
facilidade de um
contato mais próximo e direto para a
movimentação
financeira. "Poderemos ter ações muito
mais ativas, promover pesquisas de
satisfação, resolver de maneira mais
imediata os problemas do dia a dia dos
associados e ainda ofertar produtos e
serviços", complementa Lourival.

Cooperativa recebe visita
da maior Sicredi no país
A Cooperativa Sicredi
União PR/SP/RJ esteve em João
Pessoa conhecendo de perto a
Sicredi Evolução, em especial a
nova agência Epitácio Pessoa.
A Sicredi União PR/SP/RJ
é a maior cooperativa do
sistema Sicredi e quarta maior
cooperativa de crédito no país
e n t re a s 9 6 7 e x i s t e n t e s ,
reunindo os diferentes
sistemas. Os números da
cooperativa são impressionantes: 170 mil associados; R$
2.4 bilhões de ativos; R$ 1.5
bilhão na carteira de crédito.
"Ficamos muito
honrados e envaidecidos com a
visita da Sicredi União PR/SP/RJ
que é reconhecidamente
modelo e exemplo de sucesso
no cooperativismo de crédito
brasileiro. Ter seus conselheiros
e dirigentes em nossa cooperativa foi um momento muito
especial, pela troca de informações e pela aproximação com
essa importante instituição",
comenta João Alfredo Falcão
Cunha Lima, Diretor de
Operações da Sicredi Evolução".
Ary Viera Sobral, Diretor
Administrativo da Central
Sicredi NNE, acompanhou a

visita e enfatizou o seu contentamento com o encontro. "A
intercooperação é um princípio
importante do cooperativismo.
Receber a Sicredi União
P R / S P/ R J , u m a d a s m a i s
importantes cooperativas de
crédito do país, para conhecer o
case de sucesso da Sicredi
Evolução, é mesmo uma prova
de que estamos praticando esse
importante princípio que
aproxima as gestões e ratifica
os laços em prol do desenvolvimento do cooperativismo na
região Norte e Nordeste", disse

Ary Sobral.
Para Wellington
Ferreira, presidente da Sicredi
União PR/SP/RJ, "o cooperativismo de crédito empreendido
em João Pessoa também é um
exemplo nacional, figurando
entre as maiores cooperativas
do país, modelo de sucesso e em
pleno processo de expansão. O
caminho que a Sicredi Evolução
está trilhando hoje é sem dúvida
a trajetória certa frente ao
melhor futuro, de muitas e
novas conquistas", disse o
presidente.
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EDUCAÇÃO

Definidos os palestrantes
do 17º SIMcrédito
Já estão definidos os nomes dos
palestrantes da edição de número 17 do
Simpósio de Cooperativismo de Crédito SIMcredito, importante evento educativo da
Sicredi Evolução.
A abertura do evento, no dia 8 de
novembro de 2019, a partir das 20h, será feita
pelo jornalista Alexandre Garcia, ícone da
imprensa no país.
No dia 9 de novembro, às 9h, o
economista Luiz Gustavo Medina abrirá a manhã
de palestras. Às 11h, Marco Zanqueta encerra o
evento, considerado um dos melhores
palestrantes da atualidade no Brasil.

Alexandre Garcia

"A cada ano renovamos o desafio de
encontrar bons nomes para o nosso já
tradicional evento. Temos muito carinho na
escolha para que assim os nossos associados
possam desfrutar de excelentes palestras e
personalidades de renome no cenário nacional.
Este ano não vai ser diferente, encontramos
nomes de peso, sempre presentes nos principais
evento corporativos do país", disse João Bezerra
Júnior, presidente da Sicredi Evolução.
O SIMcrédito será realizado no Teatro
Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João
Pessoa. A abertura das inscrições será feita no
mês de outubro, no site da Cooperativa.

Luiz Gustavo Medina

Palestra sobre Imposto de Renda 2019
A Cooperativa volta a
p ro m ove r a t r a d i c i o n a l
palestra sobre como declarar
o imposto de renda pessoa
física, sempre bastante
requisitada pelos associados
a cada ano.
O evento está marcado para o dia 19 de março,
pontualmente às 19h, no
auditório do Shopping Sebrae
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(Bairro dos Estados), onde serão
apresentadas as principais
mudanças da Receita Federal
para a declaração no ano de
2019.
As inscrições para a
palestra devem ser feitas no
site da Cooperativa em
sicredi.com.br/joaopessoa. O
evento é exclusivo aos associados e as vagas são limitadas.

Marco Zanqueta

Ponto de Vista
LOURIVAL LOPES
Superintendente da Sicredi João Pessoa

O tempo está passando muito rápido
“O tempo está passando
muito rápido." Você já ouviu essa
frase ultimamente? Pois é,
assim como eu, tenho certeza de
que a grande maioria das
pessoas também deve ter
ouvido recentemente. Aliás, ao
longo dos anos, em vários
lugares, de várias pessoas e em
diferentes circunstâncias, essa
frase certamente chegou aos
seus ouvidos – também à sua
consciência.
É uma loucura! Afinal, o
que é tempo para todos nós? O
tempo passa? Se está passando,
está fora do tempo? Por que
muito rápido? Se convencionamos o que chamamos de
tempo, por que achá-lo rápido?
O tempo está rápido, ou rápido é
em relação ao passar? Ufa! Está
certo, eu paro... também deu um
nó na minha cabeça.
Por outro lado, um jovem
da geração Z - sim, temos
geração Z (idade 15-20), geração
Y (21-34), geração X (35-49), os
baby boomers (50-64) e a
geração silenciosa (65 anos ou
mais). Descobri, então, que sou
um jovem da geração baby
boomers (em outra oportunidade comento algo sobre esse
nome esquisito dado para a
minha geração). Vamos então
voltar ao jovem da geração Z,
totalmente digital, usuário da
internet, do whatsapp, “blogado
t o d o”. E s s e t a m b é m v e m
reclamando que “o tempo está
p a s s a n d o m u i t o r á p i d o ”.
Se você é um daqueles
que "se acha", só porque já usa
canais, redes sociais e algumas
formas de inserção no mundo
digital, garanto que também

vem pensando o mesmo. Até os
mais “tradicionais” e
“resistentes” que ainda usam o
celular somente para ligar e
receber chamadas ou ficar nas
filas bancárias – até mesmo por
perder muito tempo – estão no
rol dos que “o tempo está
passando muito rápido”. Enfim,
todos pensam da mesma forma
quando o assunto é achar que os
segundos, minutos, horas, dias,
meses e anos passam rápido
demais.
Agora mesmo, muitos
perceberão que já se passaram
dois meses do final do ano
(parece que foi ontem), que está
chegando o carnaval e que,
assim como eu, ainda não
conseguiram emagrecer. Olha
as promessas!
Antigamente – e aí faz de
conta que não é comigo -, para
se fazer qualquer tipo de
re l a t ó r i o u m p o u co m a i s
elaborado, gastava-se horas e
horas na obtenção de informações, compilação de dados,
somas, subtrações, cálculos de
percentuais, datilografia (imagino que ainda muita gente saiba o
que significa essa palavra) e,
após todo esse trabalho,
chagava-se ao desejado. Hoje,
certamente, obteríamos esse
relatório em questão de minutos, talvez de segundos. Ocorre
que não adiantou nada essa
redução de tempo, pois a parte
interessada já está aguardando,
cobrando a sua confecção de
forma imediata. Ou seja, continuamos sem tempo. Talvez o
ideal, nesse caso, seria apertar
uma ou duas teclas do computador, aproveitar o tempo ganho

numa das nossas maravilhosas
praias e depois fornecer o tal
relatório no mesmo prazo
exigido anteriormente (e não de
imediato). Isso sim seria uma
vida melhor e mais saudável.
Precisamos, sim, utilizar
a tecnologia a nosso favor.
Nesse sentido, o Sicredi, através
do desenvolvimento constante
dos canais de acesso (IB,
aplicativos de smartphones,
página na internet, etc.), a nossa
p l a t a fo r m a d i g i t a l Wo o p ,
créditos pré-aprovados e outras
facilidades digitais colaboram
para que os nossos associados
possam desfrutar de uma
melhor qualidade de vida. Resta,
contudo, aproveitar melhor o
tempo economizado com o uso
dessas melhorias.
Tudo isso para uma
reflexão: a tecnologia veio para
auxiliar, mas o nosso bem-estar
não se beneficiou na mesma
proporção, pois todos querem
informações on line, respostas
imediatas e comunicação
constante e instantânea. É um
tal de Ctrl+C, Ctrl+V, facebook,
instagram, e-mail, whatsapp,
chamada e mensagem de
celular...e aÍ vai. Não temos mais
sossego...não temos mais
tempo. “O tempo está passando
muito rápido”.
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MBA

Abertas
pré-inscrições
paraem
nova
turma do
João Pessoa
é destaque
publicação
MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito
Já estão abertas as préinscrições para a sexta edição
do MBA em Gestão de
Cooperativas de Crédito, curso
que acontece em parceria com
Centro Universi-tário de João
Pessoa - Unipê, responsável
pela grade curricular.
A pré-inscrição deve ser
fe i t a p re s e n c i a l m e n t e n a
Secretaria da sede Sicredi
Evolução, na Torre, a partir das
8h30, impreterivelmente até o
dia 8 de março de 2019.
O número de vagas é
limitado, exclusivo aos
associados da Sicredi Evolução
e será preenchido de acordo

com as pré-inscrições e a devida
apresentação dos documentos
e x i g i d o s : c ó p i a s d e C P F,
endereço residencial, diploma e
histórico de graduação.
Segundo informa Paulo
Valério Nóbrega, diretor executivo da Sicredi Evolução, "o curso
é uma importante ação para o
fomento da educação
cooperativista. Já estamos na
sexta edição, sempre com total
êxito e procura daqueles que
querem conhecer mais sobre o
cooperativismo de crédito e
sobre a filosofia cooperativista
de uma maneira em geral".
As aulas estão previstas

6º MBA em
Cooperativismo
de Crédito
Previsão início: 04 de abril de 2019
Duração: 18 meses
Carga horária: 360 horas

Exclusivo para
associados

Periodicidade: Mensal
Quinta (18h às 22h)
Sexta (18h às 22h)
Sábado (8h às 12h / 13h às 18h)

Local: Centro Universitário Unipê
Investimento: 18 parcelas de R$ 120,00 mensais
Modalidade: Débito em conta

VAGAS
LIMITADAS
Informações e inscrições na Secretaria
da Sede da Cooperativa (Torre): 2107-3624
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para iniciar na primeira semana
de abril. Serão 18 módulos, com
disciplinas sobre administração, marketing, economia e
finanças, direito cooperativista,
auditoria, controladoria, planejamento estratégico, gerenciamento de produtos , etc.
Os módulos serão
mensais, na quinta e sexta (à
noite) e sábado o dia todo,
ministrados no Centro Universitário Unipê, nos ambientes da
pós-graduação, com total
estrutura para a correta aplicação das disciplinas. Ao final do
curso, o aluno terá o título de
MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito, emitido pela
própria instituição de ensino,
mediante cumprimento das
exigências formais, entrega e
aprovação do Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC.
Mensalidade - O curso
tem o apoio do SESCOOP-PB. A
mensalidade custa R$ 360,00,
sendo 1/3 subsidiado pela
própria cooperativa, 1/3
patrocinado pelo SESCOOP/PB e
1/3 pago pelo próprio aluno. O
valor pago pelo aluno poderá
ser restituído com a conclusão
do curso e a entrega do TCC no
prazo máximo de até seis meses
após o término do último
módulo de aulas. Em caso de
desistência do curso, o aluno
deverá arcar com todo o valor
remanescente, além de outras
exigências contratuais
estabelecidas.
"Essa metodologia deu
bastante certo na experiência
que fizemos na edição anterior
do curso. Agradou bastante aos
associados participantes",
complementa Paulo Valério.

NOVIDADES

Cartão com tecnlogia contactless
Buscando oferecer mais
conveniência aos associados,
foi lançado o cartão Sicredi
Mastercard Black com a tecnologia contactless. Gradualmente, o recurso também será
disponibilizado em outros
cartões do portfólio do Sicredi.
Com a nova tecnologia,
os associados conseguem fazer
suas compras do dia a dia no
crédito e no débito de maneira
mais simples, apenas aproximando o cartão nas máquinas
que aceitem o pagamento por
aproximação, e a transação
ocorre em poucos segundos.
O objetivo é oferecer
mais comodidade, agilidade e
praticidade aos associados na
hora das compras. O uso de
novas tecnologias também
permite a migração dos
volumes antes transacionados

com dinheiro para o cartão,
reduzindo a circulação de
dinheiro e de forma segura, pois
as compras realizadas com o
pagamento por aproximação
possuem os mesmos níveis de
segurança de uma compra com
um cartão tradicional.
Para este ano, além do
Sicredi Mastercard Black, estão
previstos os lançamentos das
versões contactless dos cartões

Sicredi Platinum, Sicredi Gold,
Sicredi Internacional, Sicredi
Touch, Sicredi Débito, Sicredi
Poupança e Sicredi Empresarial.

Facilidade para os cartões Sicredi
Os cartões Sicredi agora também podem ser cadastrados e
participar das promoções do Visa Checkout, serviço próprio da VISA
que facilita as compras feitas de forma online, tanto crédito quanto
débito (bandeiras Visa e Master).
Nos sites de e-commerces que possuem esta
funcionalidade, as informações de pagamentos e entrega ficam
salvas e, com isso, não é preciso ficar preenchendo o mesmo
cadastro a cada compra realizada, além de poder participar de
promoções exclusivas. O cadastro deve ser feito em visa.com.br.

Chegou o consórcio de
móveis planejados
O Sicredi deu mais um
passo no mercado de
consórcios e lançou recentemente o Consórcio de Móveis
Planejados. A partir de agora,
o consorciado do Sicredi terá
a oportunidade de planejar a
aquisição do ambiente dos
seus sonhos, mobiliando ou
renovando um cômodo da
sua casa ou do seu negócio.
A nova opção viabiliza
a aquisição de conjunto de
bens com maior valor
agregado, como salas e
cozinhas planejadas,
mediante faixas de créditos

maiores e taxas bastante competitivas com
as praticadas atualmente no mercado.
To d a s a s
agências dispõem do
produto consórcio e a
cooperativa já possui
amplo conhecimento e
expertise em processos
de contemplação. Além
do novo Consórcio para Móveis
Planejados, a instituição conta
com Consórcio de Automóveis,
de Imóveis, Náutico, de
Caminhões, de Tratores e
Utilitários, de Serviços, de

Motocicletas e Sustentável,
num sistema de compra
cooperativada em que o
associado contribui
mensalmente por meio de um
do autofinanciamento.
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