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Sicredi Evolução

Sempre evoluindo

Sicredi Evolução:
a maior instituição financeira
cooperativa do Nordeste
Cooperativa reúne agora mais de
24 mil associados, área de ação em
167 municípios e 16 agências na Paraíba.
Pág. 4

Sicredi Evolução
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

Estamos vivendo um novo momento, de
passos largos e importantes ao nosso
desenvolvimento. Um momento de
oportunidades e crescimento compartilhado.
Em recente Assembleia mista de associados,
aprovamos a união com a cooperativa Sicredi
Centro Paraibana e hoje passamos a atuar em
mais 112 localidades, totalizando 167 municípios
na nossa área de ação.

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

Diretoria Executiva 2017/2020

Essa junção de forças sempre foi um sonho
antigo da nossa Cooperativa, hoje transformado
em realidade. Com isso, levaremos o nosso
modelo de gestão a importantes cidades como
Campina Grande e Patos.

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

João Alfredo Falcão Cunha Lima
Diretor de Operações

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

Hoje, somamos mais de 24 mil associados, com
uma rede de atendimento de 16 agências na Paraíba.
Somos, definitivamente, a maior cooperativa de
crédito do Nordeste, com R$ 1,7 bilhão de ativos,
motivo de grande orgulho e satisfação.

Ademir Costa Wanderley
Diretor Regional

Conselho Fiscal 2019/2020
Efetivos:

Adelina Stela Vasconcelos Batista Souto
José Gomes Batista
Marcel Martins Marques

Mas não para por aí. Inauguramos uma nova agência
no bairro do Catolé, em Campina Grande. Em breve, em
Intermares, Cabedelo, e também no município de
Mamanguape. Em 2020, mais duas: Santa Rita e
Solânea.

Suplentes:

Antônio Campanile Neto
José Calixto da Silva Filho
Ricardo Medeiros Barreto

Comissão de Rec. Crédito 2019/2020
Efetivos:

Daniel Alves Montenegro
Romildo Coelho Montenegro
Sandra Maria Rodrigues Tavares
Suplentes:

Débora Eugênia B. Nóbrega Cavalcanti
José Irenaldo Jordão Quintans
José Morais Filho

INFORMATIVO BIMESTRAL
Tiragem: 3.000 exemplares
Gerente de Marketing / Editor:
Elizomar Braga Filho (DRT-PB 5354)
Colaboradores:
Erick Ronnie Souza
Fábio Piquet
Kélcio Martins
Lourival Lopes
Thales Cavalcanti

sicredi.com.br/evolucao
@sicredievolucao

Isso nos deixará com um rede maior de agências e
presença física em 8 municípios. Ressaltamos, nesse
ponto, o trabalho da nossa Agência Móvel, que nos
permite ir às localidades mais distantes, em que ainda
não fincamos a nossa bandeira com um ponto de
atendimento.
Diante de tantas boas notícias, frutos de um trabalho em
conjunto, compromisso e dedicação ao cooperativismo de
crédito no Estado, conclamamos todos os nossos
associados, das diferentes cidades que agora compõem a
nossa Sicredi Evolução, para - verdadeiramente integrados
- continuarmos trilhando o caminho da prosperidade. Novas
conquistas, novos desafios. Vamos evoluir juntos.

João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração
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.

TECNOLOGIA

Novidades no APP Sicredi
Já está disponível uma nova atualização do
aplicativo do Sicredi, para dispositivos
Android e iOS. Esta versão está recheada de
novidades, confira.

Atualização cadastral
Os associados poderão acessar a opção “Meu
cadastro” no menu de ajustes e atualizar seus
telefones e e-mails do cadastro, além de poder
adicionar novos.

Redefinição de senha de acesso
A partir de agora os associados poderão criar
uma nova senha de acesso pelo app sem
precisar ir na agência ou ligar para a central de
atendimento.

Extrato online de cartão de crédito PF
A partir de agora as compras feitas com cartão
de crédito para associados PF são exibidas no
mesmo momento em que ocorrem. Acesse a
tela de “Extratos e faturas” no menu de cartões
e veja as novidades.

TED para IF
Assim como já ocorre no internet
banking, os associados poderão fazer
transferências para instituições
financeiras pelo App.

Incentivo à avaliação na
loja de aplicativos
Ao finalizar uma transferência,
pagamento, aplicação de investimentos
ou contratação de crédito, o associado
será convidado a avaliar o aplicativo no
Google Play ou Appstore, caso ainda não
tenha feito.
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DESENVOLVIMENTO

A maior instituição financeira
cooperativa do Nordeste
A Sicredi Evolução
consolida-se como a maior
instituição financeira cooperativa do Nordeste. A ampliação
dos números se deu após a
união com a Centro Paraibana.
Com a mudança, a Sicredi
Evolução passa a atuar em 167
municípios na Paraíba.
O processo de união de
cooperativas é uma prerrogativa estimulada pelo Banco
Central do Brasil.
O processo de junção de
forças8 teve início oficialmente com a realização de
assembleias extraordinárias,
tanto em Campina Grande
(14/10/19), quanto em João
Pessoa (15/10/19), para estudo
de viabilidade técnica. A
assembleia história mista que
autorizou a junção aconteceu no
dia 2 de dezembro, em João
Pessoa.
"Foi um grande passo
para o nosso desenvolvimento
compartilhado. Sonho antigo da
nossa Cooperativa, pudemos

Assembleia Sicredi Centro Paraibana
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agora concretizar com o apoio
principalmente dos associados
de João Pessoa, Guarabira,
Campina Grande e Patos,
localidades onde já possuíamos
agências", disse João Bezerra
Júnior, presidente da Sicredi
Evolução.
Agora, os associados de
Campina Grande e Patos fazem
parte da Sicredi Evolução. O
número da conta mudou e a
cooperativa também, passando
a integrar a denominação 2201.
Nada muda no uso do
cartão de crédito e débito, nem
mesmo nos talões de cheques,
empréstimos e depósitos. A
novidade será mesmo a adoção
de novos produtos, sobretudo
os empréstimos com taxas
competitivas.
Gestão - A governança e
gestão da Sicredi Evolução
passa a ser única, com ganho de
escala e planejamento voltado
às particularidades de cada
agência. "O nosso modelo
exitoso será levado a todas as

nossas agências. Nossa forma
de trabalhar será empreendida,
alcançando novos espaços,
ampliando os negócios e
valorizando ainda mais os
associados em nossa área de
atuação", enfatiza Bezerra.
Desenvolvimento - Com
a união das Cooperativas, novas
e importantes conquistas já
começam a aparecer.
Para Ademir Wanderley,
diretor regional da Sicredi
Evolução, "a nossa cooperativa
ampliou o destaque no
Nordeste, nos tornando ainda
maior. Ganha João Pessoa pela
abrangência em novos
municípios; ganha Campina
Grande pela competitividade
dos negócios e ganho de escala;
e ganha Patos, que terá novas
ferramentas para prospecção e
ampliação dos produtos e
serviços. Isso sem falar nos
demais municípios da nossa
área de ação que logo passará a
visualizar e perceber de maneira
mais efetiva a nossa atuação".

Assembleia Sicredi Evolução

Sicredi Evolução

Sicredi Centro Paraibana

Sicredi Evolução
após a junção

ATIVOS

R$ 1.433.907

R$ 228.187

R$ 1.662.094

ASSOCIADOS

18.281

6.271

24.552

CRÉDITO

R$ 759.061

R$ 123.630

R$ 882.691

DEPÓSITOS TOTAIS

R$ 975.725

R$ 175.686

R$ 1.151.411

AGÊNCIAS
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*Números de outubro/19

Pagamento juros ao capital
Ótima conquista para
terminar o ano com motivo
para comemorar. A Sicredi
Evolução creditou em conta o
juros ao capital para todos os
associados, inclusive os de
Campina Grande, Guarabira e
Patos.
"O nosso sucesso só é
pleno com o compartilhamento das nossas conquistas. Por isso, é fundamental
prestigiar aqueles que ao
longo do anos acreditam e
participam da Cooperativa.

Fizemos o crédito dos juros
ao capital e em março do ano
que vem faremos o da
participação das sobras
incidindo sobre os
resultados, conforme uso
dos produtos e serviços",
informa João Bezerra Júnior.

Assembleia Mista
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REDE DE ATENDIMENTO

Com novas inaugurações,
Evolução soma 16 agências
Com duas novas inaugurações, Agência Catolé e, em
breve, Agência Intermares, a
Sicredi Evolução passará a dispor de uma rede de atendimento
na Paraíba formada por 16
agências. No Brasil, o Sicredi já
soma mais de 1.700 pontos de
atendimentos.
Agência Catolé - A nova
agência em Campina Grande
está localizada na rua Elpídio de
Almeida, 357, no bairro do Catolé. Projetada para criar uma experiência ainda mais cooperativa, a agência Catolé apresenta
novo design ambiental, desenvolvido com o objetivo de proporcionar conforto, proximidade e interação entre os associados, oferecendo portifólio
completo de produtos .
O ambiente interno foi
desenvolvido pensando no
bem-estar dos associados.
Quem precisar esperar, contará

Agência Catolé
Campina Grande
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com a área de convivência onde
poderá tomar café, ler ou até
mesmo aproveitar para realizar
tarefas de trabalho. A agência
em Campina Grande também
oferece estacionamento exclusivo durante o atendimento.
Segundo Fábio Piquet,
superintendente regional da
Sicredi Evolução, "a nova
agência em Campina reflete
plenamente a atuação da nossa
instituição que, por meio de um
relacionamento próximo e
consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo soluções financeiras
adequadas".
Agência Intermares - O
projeto de expansão da Cooperativa inclui uma nova agência
na cidade de Cabedelo, que será
instalada no bairro de Intermares, importante pólo de desenvolvimento. "Bairro em plena
expansão, com apelo turístico,

muitas empresas e comércio
efervencente, Intermares tem
população bastante representativa e que certamente trará
muitos negócios", destaca João
Bezerra Júnior, presidente da
Evolução.
A nova agência será
inaugurada no final de dezembro e contará com estacionamento para 20 veículos, 8 salas
exclusivas para atendimento
personalizado, bateria de caixas
físicos e terminais de autoatendimento. Fica localizada na
principal avenida do bairro, Av.
Mar Vermelho, 296.
"Estamos finalizando o
ano de 2019 com uma rede de 16
agências e já projetando mais
três novos pontos de atendimento para o primeiro semestre
do próximo ano, nos municípios
de Solânea, Santa Rita e
Mamanguape", complementa
João Bezerra Júnior.

Agência Intermares
Cabedelo

Reinauguração da Sede em João Pessoa
A sede administrativa da Sicredi
Evolução foi recentemente reinaugurada. O espaço ganhou novo estacionamento, agora com capacidade para até
100 veículos. A área de retaguarda foi
ampliada com nova disposição dos
setores administrativos. A ala de
atendimento também foi reformulada,
com criação de novas salas, coffee shop
e espaço para coworking que pode ser
utilizado pelos associados.

Novo espaço para o Agronegócio
A Sicredi Evolução já está
operando com produtos e serviços
voltados ao agronegócio. Essa é uma
importante novidade e que já está,
literalmente, trazendo novos frutos para
a Cooperativa.
Com espaço próprio no terceiro
andar da Sede, na Torre, o setor de Agro
já está fazendo importantes parcerias e
prospectando negócios juntos aos
associados.
A cooperativa contratou um
profissional especializado para a
implantação da área. Aurélio Pizano
Timm é o responsável pelo novo setor na
Sicredi Evolução e comenta dos
desafios: "estamos trabalhando com
todo empenho para trazer o know-how
que o Sicredi detém no ramo do
agronegócio para
a nossa Cooperativa. Em todo o
Projeto
país, Sicredi é
sinônimo de produtos e serviços para
o agronegócio".
As soluções
financeiras para o
agronegócio incluem
linhas do PRONAF Programa Nacional de
Fortalecimento da
Agricultura Familiar,
custeio agropecuário,
PRONAMP (Programa

Nacional de Apoio do Médio Produtor
Rural), Demais Produtores, financiamento de máquinas e equipamentos,
despesas com o ciclo produtivo, seguros
para a colheita, consórcios, etc. Para se
ter uma ideia da força da Cooperativa, o
Sicredi é o agente financeiro que mais
tem liberado recursos pelo Pronaf.
"Temos excelentes produtos e
a nossa consultoria é bastante
completa junto ao associado para o
desenvolvimento do agronegócio. O
nosso diferencial é acompanhar de
perto e conhecer melhor as reais
necessidades antes da efetividade
do negócio", enfatiza Aurélio.
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EDUCAÇÃO

17º SIMcrédito: mais
um ano de sucesso
O 17º SIMcrédito (Seminário de Cooperativismo de Crédito
da Sicredi Evolução) reuniu em dois
dias de evento no Centro de
Convenções de João Pessoa cerca
de 2.500 participantes neste que é
considerado o principal evento
educativo da Cooperativa.
Ao todo, 51 palestrantes já
passaram pelo palco do SIMcrédito,
sempre nomes de destaques nos
principais eventos corporativos.
"Anualmente, renovamos o desafio
de trazer profissionais capacitados,
palestrante renomados para o nosso evento. Escolhemos sempre com
base naqueles que são os mais presentes nos principais encontros no
país", comenta João Bezerra Júnior,
presidente da Sicredi Evolução.
Este ano a abertura foi feita
por Alexandre Garcia, um dos
jornalistas mais consagrados do
país. Alexandre atuou na rede
Globo de televisão e hoje escreve
para revistas mensais e mantém
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coluna semanal em torno de 50
jornais, além de comentários
diários em mais de 300 emissoras
de rádio.
O segundo dia de palestras
teve a presença do economista Teco
Medina, autor dos livros "Investindo em Ações”, “Investindo sem
Erro” e “Investindo no Futuro”. Teco
é apresentador dos programas da
CBN "Fim de Expediente”, “Hora de
Expediente” e “Call de Abertura”,
em que conversa sobre economia
com o jornalista Carlos Alberto
Sardenberg.
Finalizando o evento, o
mágico Marco Zanqueta com um
verdadeiro show de palestra. Marco
movimentou o público e, de um
jeito criativo e descontraído,
cativou a atenção dos participantes,
fechando o 17º SIMcrédito com
chave de ouro.
Homenagem - Momento
especial durante o encontro foi a
entrega da comenda intitulada "Pa-

dre Theodor Amstad", em alusão ao
responsável pela fundação do
Sistema Sicredi no ano de 1902. A
h o men agem tem s id o feita
anualmente pela Sicredi Evolução
às personalidades destaques no
Cooperativismo de Crédito paraibano. Este ano, recebeu a comenda
(in memoriam) o médico José
Eymard Moraes de Medeiros,
fundador da cooperativa de crédito
Sicredi Evolução, e primeiro vicepresidente. Ana Karla Medeiros,
filha de José Eymard, foi quem recebeu a comenda, conjuntamente
com os seus familiares.

Sorteios
Como sempre acontece durante a
realização do SIMcrédito, antes das
palestras do sábado são realizados
sorteios entre os associados
p re s e n t e s . E s t e a n o fo ra m
sorteadas três caixas de som JBL.

Concurso de
Redação
A entrega da premiação do 6º
Concurso de Redação aconteceu
durante o SIMcrédito. O concurso
fa z p a r t e d o P r o g ra m a d e
Re s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l d a
Cooperativa e teve como tema: “A
c o o p e ra ç ã o c o m o fa t o r d e
desenvolvimento do homem na
sociedade”. Participaram alunos de
escola pública da área de ação da
Sicredi Evolução. O terceiro
colocado foi premiado com um
tablet; o segundo com um
notebook; e o primeiríssimo lugar
com um notebook e o ingresso
profissional no quadro de
colaboradores da Cooperativa, na
qualidade de jovem aprendiz.
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ATENDIMENTO

Cooperativa instala
Central de Relacionamento
A Sicredi Evolução
instalou uma Central de
Relacionamento para a
prestação de serviços com total
atenção aos associados,
facilitando o acesso às
principais dúvidas sobre
produtos e serviços, bem como
sobre informações importantes
a cerca do dia a dia da
Cooperativa.
"A nossa Central tem um
papel bastante importante na
aproximação com os
associados. É um novo canal de
grande relevância, cujo principal
objetivo é melhorar a qualidade
do nosso atendimento",
comenta Lourival Lopes,
superintendente da Sicredi
Evolução.
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A Central funciona das
8h às 12h, de segunda à sexta,
atendendo às demandas dos
associados das diferentes
agências. O número é o (83)
2107.3600. Todos os
atendimentos são tratados de
forma bastante profissional,
com contato humano, e permite
a estratificação e acompanhamento dos principais produtos e
serviços.
"Mesmo sendo por
telefone, não abrimos mão do
contato com a nossa equipe de
atendimento. Do outro lado da
linha, o associado será atendido por um dos nossos
colaboradores, de forma
eficiente e comprometida com a
sua real necessidade", explica

Lourival.
A coordenação da
Central é feita por Verônica
Lisboa, gerente de atendimento
da Cooperativa, que afirma
que "o associado Sicredi pode ter
a certeza de que receberá
pelo telefone a mesma
prestatividade com a qual
atuamos nas nossas agências".
O
v o l u m e
d e
atendimentos diários já está
quase alcançando cem
ligações por dia, o que é um
número bastante expressivo,
tendo em vista que a Central
está apenas iniciando as
suas atividades. Logo serão
implantados novos
serviços e uma atuação
mais ativa.

CULTURA

5º Musicredi e 2º Sarau Cultural
movimentam a Cooperativa
Estimular a cultura
também tem sido uma
constante para a Sicredi
Evolução. Por isso, a
Cooperativa tem realizado
eventos diferenciados, sempre
oportunizando aos associados a
participação em realizações
importantes.
Musicredi - A quinta
edição do Encontro de Música
Clássica da Sicredi Evolução
trouxe a João Pessoa o
violonista Yamandu Costa, um
dos mais importantes
instrumentistas do país,
considerado um fenômeno da
música brasileira de todos os
tempos. Yamandu é na
atualidade o músico brasileiro
que mais se apresenta no
exterior, abrangendo os mais
diversos países do globo.
"Este ano conseguimos
mais um feito de lotar a sala de
concertos do Espaço Cultural
com associados para um
concerto de altíssimo nível. O
nosso compromisso em manter
esse evento de forma anual está
resguardado e teremos sempre
novas atrações", comenta Paulo
Valério, diretor executivo da
Sicredi Evolução.
Os ingressos para a apre-

sentação de
Yamandu Costa
foram trocados
por alimentos
não perecíveis
d o a d o s
a
instituições
assistenciais de
João Pessoa. "É
sempre importante ressaltar o lado social
deste evento pois, além dos
aspectos culturais, temos o
cuidado de aproveitar o
momento para ajudar a quem
tanto precisa com as doações",
enfatiza Paulo Valério.
Sarau Cultural - Em
seu segundo ano de realização,

o Sarau Cultural da Sicredi
Evolução reuniu dois
especialistas para um batepapo sobre a história da capital
paraibana.
De um lado, Antônio
David, fotógrafo. De outro,
Gonzaga Rodrigues, jornalista. O
resultado foi um debate
valoroso com detalhes bastante
ricos sobre o passado de grande
representação cultural para a
Paraíba. Fotos antigas da cidade
foram exibidas ao público, com
mediação feita pelo médico e
escritor Manoel Jaime e a
participação calorosa da
plateia. "Foi mais um evento de
grandioso sucesso. Ano que
vem teremos novos temas",
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cooperativa leva 100 crianças
pela primeira vez ao cinema
A Sicredi Evolução
promoveu a segunda edição do
projeto Cinecredi, levando cerca
de 100 crianças pela primeira
vez ao cinema.
A sessão aconteceu no
Centerplex, no Mag Shopping,
no dia 17 de outubro, data em
que foi comemorado o Dia
Internacional do Cooperativismo de Crédito. De forma
exclusiva, a sessão de cinema
teve direito à pipoca,
refrigerante e almoço ao final
para todos os participantes.
Segundo informa Felipe Gurgel,
diretor de negócios da Sicredi
Evolução, "boa parte das crianças além de nunca terem ido ao
cinema, também nunca tinham
entrado num shopping e nem
mesmo andado em uma escada

rolante, coisas tão simples do
nosso dia a dia mas que,
certamente, fizeram a diferença
e tornaram o dia inesquecível
para esses meninos e meninas".
Na tela, mais uma lição,
Turma da Mônica – Laços, com

Festa da Crianças
Em outubro, a Sicredi Evolução realizou
mais uma vez a Festa das Crianças para
cerca de 500 alunos que são atendidos
pelo Centro de Formação Educativo
Comunitário - CEFEC, em Santa Rita, PB. A
Cooperativa participa colaborando com
os diversos cursos profissionalizantes
que são oferecidos pela instituição e,
sempre no mês das crianças, oportuniza
um dia festivo com direito à muita
diversão, com parques infantis,
distribuição de pipoca, algodão doce,
picolé, refrigerante e cachorro quente. O
CEFEC é uma das vinte instituições que
integram o elenco de organizações que
são assistidas pela Cooperativa,
recebendo doações e colaboração de
voluntários nas diferentes atividades
realizadas.
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exemplos de amizade e colaboração. Ao final, as crianças
receberam kits especiais da
Sicredi Evolução com lápis
reciclável, cofrinho e revistas
Turma da Mônica com o tema de
educação financeira.

Colaboradores realizam
ação de limpeza na praia
Colaboradores da Sicredi Evolução se reuniram de
forma voluntária para uma ação de limpeza na orla
do Cabo Branco. O objetivo da ação foi minimizar o
impacto da sujeira nas areias da praia, alertando a
população para o cuidado com a natureza e as
questões ambientais. "É muito importante que
façamos a nossa parte, cuidando da nossa cidade e
colaborando com a preservação. Nosso papel
como colaborador de uma cooperativa é também
participar das ações de responsabilidade social,
reunindo os colegas em prol da comunidade",
comenta Ana Paula Marquito, gerente operacional
da área de consignados da Sicredi Evolução.
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INVESTIMENTOS

Sicredi lança portal que ajuda
na escolha de investimentos
Com o objetivo de
desmistificar o mercado de
investimentos, o Sicredi lançou
o hotsite Investindo Juntos
(www.investindojuntos.com.br)
direcionado para o público
interessado em aplicar recursos, mas tem dúvidas sobre qual
a opção mais adequada.
Com a iniciativa, o Sicredi
espera levar de forma simples e
direta, conhecimento qualificado para as pessoas sobre os
diversos tipos de aplicações
disponíveis no mercado atualmente, além de aumentar a
visibilidade do seu portfólio de
produtos de investimentos. Ao
acessar o novo portal, as pessoas responderão algumas
perguntas rápidas que servem
para traçar o seu perfil de
investidor (conservador, moderado ou arrojado). Com base
nesses dados, elas receberão
conteúdos específicos que
ajudam a tomar a decisão sobre
qual é o melhor tipo de
investimento para fazer o
dinheiro render ainda mais.

Além de um e-book de
investimentos, os conteúdos
incluem uma série especial
composta por vídeos com
informações sobre produtos de
investimentos, sugestões de
produtos indicados para cada
objetivo e dicas de diversificação de carteira. O jornalista,
escritor e apresentador de TV,
Pedro Andrade, será o responsável por fazer a apresentação
dos vídeos.
Além de possuir classificação excelente nos ratings do

setor, como a Moody’s, S&P
Global e FitchRatings, o Sicredi
administra hoje mais de R$ 109
bilhões em ativos e oferece aos
investidores a segurança do
Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito
sobre os depósitos realizados.
Atualmente, a Gestora de
Recursos do Sicredi administra
mais de R$ 33 bilhões em fundos
próprios de investimentos e
previdência, além de
disponibilizar produtos de
parceiros.

Entenda por que a boa e velha poupança também
pode ser uma boa opção de investimento
Nos últimos anos têm se popularizado cada vez
mais opções de produtos financeiros,
especialmente investimentos que prometem
altas taxas de rentabilidade. Mas, muitas vezes,
a realidade é um pouco diferente daquilo que é
oferecido ou compreendido pelas pessoas.
Um dos investimentos mais simples e seguros
até hoje é a poupança. Suas regras são definidas
pelo Banco Central, sendo que somente
instituições autorizadas e fiscalizadas pelo
órgão podem oferecer o produto. A caderneta de
poupança oferece remuneração garantida. Fora,
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ainda, que não há incidência de tributação para
pessoa física e jurídica sem fins lucrativos.
No Sicredi, a poupança é um dos focos da
instituição, tendo em vista que incrementa e
fomenta o crédito rural. No ano passado, a
carteira de poupança do Sicredi teve incremento
de R$ 3,7 bilhões (crescimento de 38,7%).
Atualmente, já são mais de R$ 14,9 bilhões
investidos por mais de dois milhões de
poupadores do Sicredi. Considerando tudo isso, a
poupança continua sendo uma boa alternativa
para quem deseja começar a investir.

PROMOÇÃO

João Pessoa e Campina Grande
realizam ação Voar Juntos
Proporcionar uma experiência inesquecível aos associados a bordo de um balão de ar
quente foi o objetivo da Promoção Voar Juntos, realizada pelas
cooperativas Sicredi em João
Pessoa e Campina Grande, em
alusão às comemorações do Dia
Internacional do Cooperativismo de Crédito, em outubro.
Em João Pessoa, a ação
foi realizada no dia 12 de
outubro, Dia da Criança, com as
participações da Sicredi
Evolução e Creduni. Em Campina
Grende, dia 14 de outubro, com a
Centro Paraibana e Creduni.
As ações da Promoção
Voar Juntos percorreram vários
estados do Nordeste, no período
de 25 de setembro a 30 de
outubro, contemplando
associados em cada cidade em
que ocorrerão os voos cativos
de balão de ar quente. Nessa
modalidade, o balão subia e

descia cerca de 20 metros, preso
em cordas. A coordenação do
projeto foi feita pela Central
Sicredi N/NE.
Para João Alfredo Falcão
Cunha Lima, diretor de
operações da Sicredi Evolução,
"a experiência de voar em balão

é algo bastante singular. Foi
muito especial ver a marca
Sicredi no alto das nossas
cidades, propagando o
cooperativismo de crédito de
maneira integrada pelas
diferentes cooperativas que
compõem o sistema regional".
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