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Apresentação
Em abril a Sicredi Creduni celebrou duas décadas de
sucesso e de bons serviços prestados aos servidores
públicos. Os resultados apresentados neste Sicredi
Creduni Informa mostram que a cooperativa continua
a gerar excelentes valores e a se desenvolver de forma sustentável, fornecendo soluções que atendem
às demandas financeiras dos seus associados e promovendo atividades visando a integração, a educação
cooperativista e financeira, contribuindo assim para o
desenvolvimento da comunidade e das instituições e
órgãos onde atua.
Entre as atividades de comemoração dos 20 anos, destacamos a cerimônia de entrega da comenda “Amigo
da Sicredi Creduni” aos dirigentes de órgãos e instituições que contribuíram para o desenvolvimento da cooperativa ao longo de sua história. Noticiamos este e
outros eventos nesta edição, que também traz as principais decisões da Assembleia Geral Ordinária 2019 e
os resultados alcançados pela cooperativa, bem como
os produtos e serviços disponibilizados pelo Sicredi.
Uma boa leitura!

Expediente
Presidente do Conselho de Administração
Paulo Ortiz Rocha de Aragão

Missão, visão, valores e princípios que nos norteiam:
A Sicredi Creduni tem como missão, contribuir para o bem-estar dos cooperados
mediante educação, orientação e soluções econômico-financeiras e, como visão, ser
a principal instituição financeira dos servidores das instituições e órgãos públicos no
estado da Paraíba.
Nesta direção nos relacionamos com a comunidade e o mercado financeiro seguindo
os valores baseados na Ética, Transparência, Integridade, Equidade, Solidariedade,
Profissionalismo, Credibilidade e Sustentabilidade e os 7 Princípios Cooperativistas:
1. Adesão livre e voluntária. 2. Gestão democrática. 3. Participação econômica dos
seus associados. 4. Autonomia e independência. 5. Educação, formação e informação.
6. Intercooperação. 7. Interesse pela comunidade.

Sicredi Creduni:
20 anos gerando riquezas
para os Servidores Públicos
No dia 6 de abril de 1999, um grupo de 24 servidores da antiga UFPB, liderados pelo saudoso
Prof. João Silveira Cabral, realizou em Campina
Grande, no auditório do CCT, Campus II, a assembleia de fundação da Creduni, hoje denominada Sicredi Creduni. Após obter autorização
do Banco Central começou a operar, instalada
em uma pequena sala cedida pela Pró-Reitoria
do Interior da antiga UFPB, tendo feito a sua
primeira transação de crédito no início do ano
2000.
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“O verdadeiro sócio cuida da sua cooperativa.”
Prof. João Silveira Cabral (in memoriam)

Com a cooperativa, os sócios fundadores es2

peravam mitigar os impactos negativos da situação financeira então vivenciada pelos servidores que, naquele momento, enfrentavam
os efeitos das altas taxas de inflação, dificuldade de acesso ao crédito bancário e corrosão
do poder aquisitivo e da poupança dos que
possuiam alguma economia.
A Sicredi Creduni correspondeu plenamente
às perspectivas de seus fundadores apresentando ao longo destes 20 anos uma história
de sucesso. Em 2002 atingiu um total de 1.200
associados e aproximadamente um milhão de
reais em empréstimos; em 2003 abriu um Posto de Atendimento no Campus I da UFPB em
João Pessoa, construiu o Posto de Atendimento e Sede Administrativa onde hoje funciona a
Agência UFCG e se filiou à Unicred Central NNE,
passo importante para o seu desenvolvimento.
Em 2007 instalou a Agência Castelo Branco em
João Pessoa; em 2010 abriu uma Agência na
UEPB, transferida em 2014 para a Central de
Aulas; no ano de 2012 transferiu a Sede Administrativa para o atual endereço no Bairro da
Prata em Campina Grande; em 2017 inaugurou a Agência Centro de Vivência no Campus I
da UFPB em João Pessoa e em 2018 a Agência
Patos, chegando ao sertão paraibano. Possui
pontos de atendimento eletrônico na UFPB e
na UFCG, e seus associados têm acesso à rede
do Sistema Sicredi e ao Sistema 24 Horas.
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Até 2017 atuava junto aos servidores das instituições públicas de ensino superior, quando
estendeu a filiação a todos os servidores de
instituições e órgãos públicos na Paraíba, sejam federais, estaduais ou municipais. Seu quadro social ultrapassa hoje 8.000 associados,
sua carteira de empréstimos supera 175 milhões de reais, os ativos 240 milhões de reais e
distribuiu aos associados resultados (sobras)
referentes ao exercício 2018 de 12,5 milhões e
juros ao capital de 2,5 milhões. Considerando
ainda os empregos diretos e indiretos criados,
compras no comércio local e impostos, o valor
gerado pela cooperativa no exercício de 2018
supera 30 milhões de reais, recursos que ficaram na região gerando desenvolvimento.
Patrocina cursos direcionados para educação
financeira, geração de renda e empreendedorismo para associados, dependentes e colaboradores, bem como eventos voltados para os
interesses socioculturais dos associados e da
comunidade paraibana de servidores públicos.

Assembleia Geral
Ordinária (AGO) 2019

Comemoração da migração para o Sistema Sicredi na Agência UFCG

A Sicredi Creduni realizou a AGO 2019 no dia 25
de março, às 19 horas, no auditório da Sede Administrativa em Campina Grande, na presença
de 21 dos 24 delegados seccionais. Dirigida
pelo Presidente do Conselho de Administração, Prof. Paulo Ortiz Rocha de Aragão, nela
foram apreciados e aprovados por unanimidade o Relatório Anual da Gestão, o Relatório do
FATES 2018, o Plano de Ação e de utilização do
FATES para 2019, o reajuste de 4% no valor dos
honorários do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, dos Diretores e das cédulas de
presença dos Conselheiros.

no bruto de 12,1% para as aplicações de longo prazo; remunerou o saldo médio da conta
corrente em 4,5% e devolveu 28% das receitas
oriundas do cartão de crédito.
Durante a Assembleia houve eleição para recompor o Conselho de Administração, até então
funcionando com um conselheiro a menos, sendo eleito o associado Ricardo José de Medeiros e
Silva, com mandato até dezembro de 2021.

Comemoração da migração para o Sistema Sicredi na Agência UEPB

Conselho de Administração (2018 - 2021)

Delegados Seccionais na Assembleia Geral Ordinária 2019
Palestra sobre Educação Financeira e Cooperativista durante Encontro de Aniversariantes

Filiada em 2016 ao Sistema Sicredi, é uma das
23 cooperativas que compõem a Central Sicredi N/NE, mantendo com as coirmãs laços de
amizade, respeito mútuo e intercooperação,
caracterizando-se por uma identidade própria
construída pela sua atuação junto aos servidores públicos.

Comemoração da migração para o Sistema Sicredi em João Pessoa

Mantém um quadro de 56 colaboradores altamente capacitados que se destacam pela qualidade do atendimento personalizado, pela dedicação e comprometimento em bem servir os
associados, contribuindo decisivamente para o
desenvolvimento da cooperativa.

A Sicredi Creduni gerou resultados de 19,5 milhões de reais, dos quais 2,5 milhões foram pagos como juros ao capital. Do restante, 10% foram para a reserva legal e 5% para o FATES. As
sobras à disposição da Assembleia foi de 14,4
milhões sendo destinado 1,75 milhões para o
Fundo de Equalização para garantia de bons
resultados futuros e 12,5 milhões foram distribuídos da seguinte forma: 2,9 milhões para
os associados tomadores, que corresponde a
1/12 dos juros pagos; 7,3 milhões para os associados aplicadores que obtiveram um retor-

A eleição do Conselho Fiscal foi disputada por
9 associados, sendo conduzidos como titulares
Jadelson Rodrigues Chagas, João Guarabira de
Lima Cabral e Pablo Henrique dos Santos Silva e
como suplentes Jairo Bezerra Silva, Mário Victor
Beserra Vasconcelos e Severina dos Santos Silva.

Conselho Fiscal eleito em 2019

Comemoração da migração para o Sistema Sicredi na Sede Administrativa
4

Colaboradores em evento comemorativo dos 20 anos da Sicredi
Creduni

Delegados durante votação na Assembleia Geral Ordinária 2019
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Mais um ano de excelentes resultados

Como o Cooperativismo
promove o desenvolvimento
da comunidade
O resultado de nossa atuação responsável e
próxima é a transformação das comunidades
onde atuamos. Isso porque nosso trabalho
consiste em captar recursos de associados e
emprestar para associados das mesmas regiões. A permanência dos recursos no local
impacta positivamente a comunidade, estimulando a geração de renda e o crescimento
sustentável, com maior oferta de empregos,
produtos locais e desenvolvimento econômico.

Dessa forma, o associado pode investir cada
vez mais recursos na cooperativa, e nós crescemos juntos. A esse processo de desenvolvimento conjunto da cooperativa, do associado e
da comunidade demos o nome de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

O ciclo também reflete no Sicredi,
pois o aumento de qualidade de
vida das pessoas e da comunidade
resulta em aumento de recursos
investidos na cooperativa.

O Sicredi torna a vida
financeira dos associados mais
cooperativa. Quem poupa ajuda
a financiar o crédito de quem
precisa, desenvolvendo
a comunidade.

4

Os associados A e B incrementam
sua renda por operar com taxas
justas e distribuição de resultados
da cooperativa.
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Valor gerado pela Sicredi Creduni para os associados aplicadores em 2018

Desta forma, por modalidade de crédito, em 2018 a cooperativa:

1. Aplicações de longo prazo – Em 2018, a cooperativa remunerou com 12,06%, ou seja, 185% do CDI, as aplicações
de longo prazo, enquanto os bancos pagaram em média
5,76%. Os associados que aplicaram na cooperativa e não
nos bancos ganharam a mais R$ 9.615.196,92.
2. Aplicações de curto prazo – A cooperativa remunerou
em 5,92% (100% do CDI) as suas aplicações de curto prazo, enquanto os bancos pagaram em média 5,31%. Os associados ganharam a mais R$ 72.441,47 por aplicarem na
cooperativa e não nos bancos.

1. cobrou uma taxa de 22,06% a.a pelos empréstimos consignados, abaixo dos 22,99% a.a cobrados pelos bancos.
Como não cobrou o seguro prestamista e devolveu nas
sobras 1/12 dos juros pagos, a sua taxa efetiva nos empréstimos consignados foi de 20,21% a.a. Os associados
economizaram neste tipo de empréstimo R$ 4.279.426,21.

1

Ciclo
Virtuoso
5

Contabilizando o quanto os associados economizaram ao utilizarem o crédito e os serviços
da cooperativa e o quanto ganharam a mais
por aplicarem nela suas economias, obtivemos
em 2018 um total de R$ 19.492.008,55, conforme pode ser observado no Valor Cooperativo
Agregado Invisível (VCAI), calculado na tabela
abaixo. Estes recursos permaneceram na comunidade e não foram transferidos para outras praças. É o ciclo virtuoso da Sicredi Creduni que contribui para o desenvolvimento local.

O associado
poupador A investe
seus recursos na
cooperativa.
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A permanência
dos recursos na
região, impacta
positivamente
a comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

Riqueza gerada pela Sicredi Creduni em 2018:
Os associados se beneficiam ao fazerem negócios com a Sicredi Creduni, pois na cooperativa
tomam empréstimos, usam cheque especial e
cartão de crédito com taxas de juros menores
que as dos bancos, são remunerados pelo saldo médio na conta corrente e pagam tarifas de
serviços inferiores ao sistema bancário. Além
disso, a cooperativa oferece um retorno maior
do que os bancos para as aplicações de curto e
longo prazo.

2

A cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.
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O associado B, busca recursos na
cooperativa para atender suas
demandas.

Valor gerado pela Sicredi Creduni para os associados tomadores em 2018
Quem utilizou em 2018 o crédito da Sicredi Creduni recebeu os seguintes benefícios:
a) empréstimos com taxas de juros abaixo das cobradas
pelos bancos;
b) devolução na distribuição de sobras de 1/12 dos juros
pagos nos empréstimos;
c) não pagamento das taxas de seguro prestamista, no valor de 0,52/1000.

2. cobrou 42,74% a.a sobre empréstimos não consignados, abaixo dos 68,98% a.a cobrados pelos bancos. Como
não cobrou o seguro prestamista e distribuiu nas sobras
1/12 dos juros pagos, neste empréstimo a sua taxa efetiva
caiu para 39,14% a.a. Os associados economizaram neste
tipo de empréstimo R$ 2.470.016,22.
3. cobrou 125,22% a.a de juros sobre o cheque especial
e devolveu sobras equivalentes a 1/12 dos juros pagos, o
que baixou sua taxa para 114,82% a.a, enquanto os bancos
cobraram 336,67%. Os associados economizaram neste
tipo de empréstimo R$ 2.229.560,79.
4. cobrou 19,14% a.a de juros sobre financiamentos e devolveu sobras equivalentes a 1/12 dos juros pagos, o que
baixou sua taxa de juros para 17,56% a.a, enquanto os bancos cobraram em média 23,05% a.a. Os associados economizaram nos financiamentos R$ 39.919,71.
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5. cobrou 125,22% a.a de juros no cartão de crédito e devolveu 30% das receitas com este produto, enquanto os
bancos cobraram em média 301,11% a.a. Os associados
economizaram R$ 353.670,48 ao utilizar o cartão de crédito pela cooperativa.
6. pagou 4,5% a.a sobre o saldo médio da conta corrente de todos os associados, totalizando um ganho de R$
142.926,76 pelo saldo médio.
7. Pacote de serviços: O custo médio do pacote de serviços nos bancos é de R$ 24,07. Enquanto o pagamento de
tarifas na cooperativa foi próximo de zero em 2018. Desta
forma, o nosso associado economizou R$ 288.850,00 por
ter utilizado nossos serviços e não os dos bancos.

Garantia dos aplicadores:

O associado da Sicredi Creduni conta com:
a) a garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop), que garante depósitos até R$ 250.000,00;
b) a garantia solidária do Sistema Sicredi que é alicerçada
em cinco pilares: estrutura estatutária, políticas operacionais e procedimentos padronizados, governança corporativa, gestão centralizada dos recursos e fundos garantidores;
c) a garantia de manutenção de bons resultados pelo Fundo de Equalização, que em 2019 recebeu 1,75 milhões de
reais.
d) a solidez de capitais de qualidade representados pelo
Fundo de Contingências, pelos recursos da Reserva Legal
e pelo Fundo de Equalização. Os dois primeiros totalizam
em 2019 mais de 19,5 milhões de reais e colocam a Sicredi
Creduni em situação de destaque entre as demais cooperativas de crédito do norte e nordeste.

A tabela de Rendimentos Comparados de Investimentos nos últimos 19 anos, mostra que a excelente remuneração
dos aplicadores obtida em 2018 é um processo contínuo:

Sicredi Creduni celebra
20 anos de fundação
Para comemorar este marco, no dia 27 de abril,
a Sicredi Creduni realizou uma cerimônia de
entrega da comenda comemorativa “Amigo da
Sicredi Creduni” aos dirigentes das instituições
públicas de ensino superior da Paraíba, reconhecendo o papel por elas desempenhado no
desenvolvimento da nossa cooperativa, nos
acolhendo e concedendo o mesmo tratamento dispensado às demais instituições financeiras. Realizado na Quinta da Colina Recepções,
o evento contou com a presença de dirigentes
do cooperativismo, autoridades locais, colaboradores e associados.
Dirigentes da Sicredi Creduni e das Instituições Públicas de Ensino
Superior da Paraíba homenageadas com a comenda “Amigo da
Sicredi Creduni”

indiretamente contribuíram para o sucesso da
cooperativa, os associados e colaboradores, e
em especial, os sócios fundadores, citando o
saudoso Prof. João Silveira Cabral, que liderou
o processo de fundação e foi Diretor Presidente de 1999 até o ano do seu prematuro falecimento em 2012.

Resultados Financeiros

Representantes do Cooperativismo em evento comemorativo dos
20 anos da Sicredi Creduni

Nos cinco primeiros meses de 2019 a Sicredi Creduni vem
repetindo os resultados apresentados em 2018, conforme
pode ser visto nos gráficos abaixo.
Associados

Ativos (R$ milhões)
8.030
7.857

240,2

7.603

Mai 18

Capital Social (R$ milhões)
250,3
39,6

215,0

Dez 18

Mai 19

Reservas e Fundos (R$ milhões)
19,2

20,9

17,5

Mai 18

Dez 18

Mai 19

Operações de Crédito (R$ milhões)
177,5
174,9

Mai 18
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40,1

40,0

Dez 18

Mai 19

Resultado Total (R$ milhões)

Mai 19

Mai 18

Mai 18

Dez 18

16,9

67,5
61,1

57,1

Dez 18

Mai 19

Mai 18

Mai 19

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

164,5

Dez 18

142,0
129,5

8,5

Mai 18

Depósitos Totais (R$ milhões)
158,2

7,2

Dez 18

Mai 19

Mai 18

Dez 18

Mai 19

Os convidados foram recepcionados pelo Grupo Dueto Franciel e Alexandre, seguido da
apresentação do Coral Coro em Canto da UFCG
e da apresentação do documentário sobre os
20 anos da Sicredi Creduni. Receberam a comenda “Amigo da Sicredi Creduni” o Magnífico
Reitor da UFCG Vicemário Simões, representando a Magnífica Reitora da UFPB Margareth
Diniz, o Prof. David Fernandes, o Magnífico Reitor da UEPB Antônio Guedes Rangel Júnior e representando o Magnífico Reitor do IFPB Cícero
Nicácio, Diretor do Campus Campina Grande,
Prof. José Albino Nunes.
Após a cerimônia, discursou o Dr. Edvaldo
Maia Lopes Ferreira Filho, Diretor Financeiro
da Central Sicredi N/NE, Dr. André Pacelli, Presidente do Sistema OCB/Sescoop-PB e o Prof.
Paulo Ortiz Rocha de Aragão, Presidente do
Conselho de Administração da Sicredi Creduni,
que agradeceu o apoio de todos que direta ou

Presidente do Conselho de Administração discursando na cerimônia

O evento teve continuidade com a apresentação do Quarteto José Siqueira da Banca Sinfônica UFPB e da apresentação da Orquestra
Mistura Fina.
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Notícias

Sicredi Creduni recebe troféu pela
participação em campanhas voltadas
ao desenvolvimento sustentável da
comunidade

Curso Básico de Imposto
de Renda Pessoa Física
A Sicredi Creduni ofereceu nos dias 12, 14 e 15 de março, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos, o Curso
básico de Imposto de Renda Pessoa Física, para auxiliar associados, dependentes e a comunidade paraibana no processo de preenchimento da declaração do Imposto de Renda.

Durante o lançamento em Campina Grande da Campanha
Dia C 2019, promovida pela OCB/Sescooop – PB, “Atitudes
simples movem o mundo”, a Sicredi Creduni foi agraciada
com um troféu pela promoção de 3 campanhas promovidas em 2018, voltadas para o desenvolvimento sustentável da comunidade arrecadando livros, papéis recicláveis e
lixo eletrônico que foram repassados para cooperativas e
bibliotecas comunitárias e municipais.

Diretor Executivo da Sicredi Creduni, Prof. Rômulo Marinho
do Rêgo, recebendo troféu

Agência Prata
Campina Grande

João Pessoa

Patos

Comemoração dos
20 anos nas agências
Em comemoração aos 20 anos da Sicredi Creduni, no dia 8 de abril, as
Agências de Campina Grande, João Pessoa e Patos ofereceram um café
da manhã aos associados e dirigentes de órgãos e instituições públicas
na Paraíba.

Representação digital da Agência Prata

Café da Manhã Junino
Agência UEPB

Agência UFCG

Agência Patos

Agência Patos

Expansão: Órgãos com Servidores
associados à Sicredi Creduni em
2018

Para homenagear o Dia das Mães, a Sicredi Creduni disponibilizou um
kit de docinhos gourmet aos associados que visitaram as Agências de
Campina Grande, João Pessoa e Patos no dia 10 de maio.
Agência UFCG

Agência UEPB

Muito frequentado o tradicional Café da Manhã Junino da
Sicredi Creduni que ocorreu no dia 07 de junho nas Agências de Campina Grande, João Pessoa e Patos e na Sede
Administrativa. Associados, colaboradores, dirigentes, delegados, representantes da comunidade acadêmica e de
diversos órgãos públicos da Paraíba prestigiaram o evento
degustando comidas típicas juninas ao som de animados
trios de forró.

Agência UFPB

Agência UEPB

Agência UFCG

Agência UFPB

Sede Administrativa

Agência UFPB

Homenagem
Dia das Mães
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Brevemente a Sicredi Creduni colocará à disposição dos
seus associados uma agência no bairro da Prata, em Campina Grande. O espaço, situado em frente a Sede Administrativa, dispõe de uma área construída de 585m² e possibilitará um melhor atendimento aos associados, com maior
conforto, comodidade e segurança. As obras de adaptação
estão avançadas e a inauguração está prevista para o início do segundo semestre deste ano.

Agência Patos

Dentro do processo de expansão, ao longo de 2018 filiou-se a Sicredi Creduni servidores dos seguintes órgãos e
instituições públicas na Paraíba: Federais: Receita Federal,
Polícia Federal, INSS, IFPB, Embrapa, DNOCS, INSA, DNIT,
CONAB, ANVISA, FUNASA, Ministério do Trabalho e Emprego, IBAMA, INCRA, INFRAERO, Ministério da Agricultura,
Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Ministério do
Planejamento. Estaduais: Corpo de Bombeiros, Tribunal de
Justiça da Paraíba, Polícia Militar, Secretaria de Educação,
Ministério Público da Paraíba, DETRAN, Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba, Receita Estadual e Secretaria de Saúde. A filiação de servidores municipais ficou limitada aos aplicadores.

Imposto de Renda sobre
os Resultados (sobras)

Desde o exercício de 2014, a Sicredi Creduni ajuizou uma
ação declaratória contra o pagamento de IR sobre sobras
distribuídas para o associado e recolhe numa conta judicial 15% de Imposto de renda sobre o montante das mesmas. O processo continua caminhando em bons termos,
estando atualmente no STJ. A Receita Federal ainda pode
apelar para eventuais pedidos de embargo ou de recurso
extraordinário.
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Como fazemos a diferença Semana Nacional de
Educação Financeira
Durante a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, enDia C
tre outras atividades, a Sicredi Creduni através da Gerente
Desde 2015, a Sicredi Creduni já realizou a doação de mais
de 13 mil livros para Bibliotecas Municipais e Comunitárias
de Campina Grande e João Pessoa e 5 toneladas de papéis
recicláveis para a COTRAMARE – Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis.

Com a palavra,
nossos associados

de Controladoria Janilene Escorel, realizou bate-papo com
cerca de 160 crianças do Colégio Motiva sobre Educação
Financeira. Ao final distribuiu kits com gibis da Turma da
Mônica sobre o assunto.

“Uma das coisas mais importantes da Sicredi Creduni é a sua gente. Atendimento impecável. Além disso,
o fato de ter sido uma excelente parceira, tanto na
minha vida privada – sempre com uma boa solução,
como na institucional, ao apoiar iniciativas culturais
na nossa Universidade.”
David Fernandes

Arrecadação de
livros em João
Pessoa

Entrega das doações de livros na
Biblioteca Comunitária das Malvinas
em Campina Grande

Natal + Solidário
A Sicredi Creduni participa da Campanha Natal + Solidário,
que consiste na doação de brinquedos para crianças de
escolas públicas da Paraíba. Em 2018, cerca de 450 crianças foram beneficiadas.

Escola Karine da Silva em
São José da Mata

Creche Soraya Magnólia
em Campina Grande
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Com o objetivo de auxiliar na organização financeira e geração de renda, a Sicredi Creduni incentiva a capacitação
profissional dos seus associados e dependentes, oferecendo cursos gratuitos em parceria com o SENAC, SENAI
e SEBRAE. Preencha o formulário em sua agência, inscreva-se e aproveite mais este benefício da sua cooperativa.

Encontro dos
Aniversariantes

Aluska Farias de O. Amaral

“Desde o ano de 2018 sou associado da Agência
UEPB. Durante esse período, passei a planejar melhor o meu orçamento, como também a contar com
taxas de juros melhores do que as ofertadas pelo
mercado. Recomendo àqueles não associados, o ingresso na cooperativa.”
Jairo Bezerra Silva

O Encontro de Aniversariantes realizado em Campina
Grande e João Pessoa, além de proporcionar integração,
promove conhecimento sobre educação cooperativista e
financeira e informa sobre a situação atual da cooperativa.

Creche Tia Lucí em Patos

Escola Desembargador
Braz Baracuhy em João
Pessoa

Parceria com o
Sebrae, Senac e Senai

“Na minha visão o cooperativismo contribui para
ambos os lados atendidos, pois enxergo a Sicredi
Creduni como uma parceira, onde tenho um tratamento humano, respeitoso e de muito diálogo, buscamos juntos as melhores soluções para meus investimentos. Nunca fui a esta Cooperativa sem ter
minhas dúvidas esclarecidas.”

“Assim que entrei na universidade em 2018 fui apresentada à Sicredi Creduni e às vantagens em me
associar. O cooperativismo nos ajuda não só na
questão de créditos/empréstimos, mas também no
auxílio do controle sobre nossos gastos e incentivo
ao investimento.”
Euliene Figueiredo da Rocha
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Rede de
Atendimento

Produtos
e serviços

Para sua empresa

SEDE
Campina Grande - PB
Rua Antenor Navarro, 496, Prata
CEP: 58400-520

Conta Corrente
Cobrança
Cartões

AG UFCG
Campina Grande - PB
Rua Aprígio Veloso, 882, Universitário
CEP: 58429-970

AG UEPB
Campina Grande - PB
Rua Domitila Cabral de Castro, s/n, Universitário
CEP: 58400-570

Para você

Antecipação de Recebíveis de
Cartões
Conta Corrente
Empréstimos
Financiamentos
Aplicações Financeiras

AG Castelo Branco

Fundos de Investimentos

João Pessoa - PB
Rua Hortêncio Ribeiro, 254, Castelo Branco
CEP: 58050-220

Cartão de Crédito e Débito

AG Centro de Vivência UFPB

Cheque Especial

João Pessoa - PB
Centro de Vivência UFPB
CEP: 58051-900

Talão de Cheque

AG Patos
Patos - PB
Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro
CEP: 58700-060
Central de Relacionamento Sicredi Creduni: 4007 2654 | 0800 606 1700 | (83) 2101 7000
Atualização Cadastral
Para garantir o recebimento de ligações telefônicas, SMS, informativos e demais correspondências, é necessário que o associado atualize ANUALMENTE o seu cadastro na cooperativa, pois esta
atualização, além de ser um dever é também uma exigência do Banco Central. Para atualizar os
dados basta visitar uma das nossas agências e apresentar a cópia do comprovante de residência
(água, luz, telefone ou internet/tv) e renda atualizados.
14

Câmbio

Portabilidade de Crédito e de
Salário

Consórcios
Seguros
Crédito
Domicílio Bancário
Investimentos
Pagamento e Fornecedores
Pagamento e Recebimentos

Seguros
Consórcios
Previdências

Canais

Câmbio

Agente Credenciado

Pagamentos e Recebimentos

Aplicativo

Antecipação de 13º salário,
férias e imposto de renda

Caixa Eletrônico
Internet Banking
Serviço por Telefone
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Fone: 4007 2654 | 83 2101 7000
sicredi.com.br/creduni
SicrediCreduniPB
Sicredi Creduni

Central de Relacionamento Sicredi Creduni: 4007 2654 | 0800 606 1700 | (83) 2101 7000
SAC 0800 724 7220. Deﬁcientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519

