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Esta edição do Sicredi Creduni Informa destaca os principais resultados da Sicredi Creduni em 
2017, as deliberações da Assembleia Geral em 2018, a atual estrutura de governança e as 
atividades planejadas para este ano. Mostra como conseguimos atender às demandas dos 
associados e, ao mesmo tempo, crescermos de forma contínua e sustentável.
 
Você verá como a Sicredi Creduni promove o bem-estar econômico-financeiro dos seus 
cooperados e dependentes baseada nos princípios cooperativistas, em soluções financeiras 
responsáveis e no incentivo ao desenvolvimento local. Conseguimos, ao mesmo tempo, 
oferecer melhores rentabilidades para as aplicações financeiras, menores taxas de juros para 
as operações de crédito e um relacionamento que valoriza os aspectos humanos e éticos.

Convidamos a você servidor, que ainda não é associado, a conhecer as vantagens de se filiar 
e de operar com a cooperativa. Aos associados, sejam servidores da comunidade acadêmica 
ou dos demais órgãos públicos na Paraíba solicitamos divulgarem os benefícios financeiros 
auferidos de forma proporcional à sua participação na cooperativa, onde cada cooperado é 
dono e usuário. Vamos construir juntos.

Uma boa leitura!

Apresentação
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Somos a Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos da 
Paraíba. Aqui, você servidor se sente à vontade, pois a 
Sicredi Creduni compartilha da sua cultura, é voltada para 
atender seus interesses e busca o seu bem-estar e dos 
seus dependentes mediante educação, orientação e 
soluções econômico-financeiras. 

Fundada por servidores das instituições públicas de 
ensino superior da Paraíba em 1999, com sede em 
Campina Grande e agências na UFCG e UEPB, e em João 
Pessoa no Castelo Branco e no Centro de Vivência da 
UFPB, compõe com outras 25 cooperativas a Central 
Sicredi N/NE, com sede em Cabedelo/PB, que por sua 
vez, com outras 4 cooperativas centrais constituem a 
Confederação Sicredi com mais de 3,7 milhões de 
associados, presentes em 21 estados brasileiros.

Missão
Contribuir para o bem-estar dos cooperados 
mediante educação, orientação e soluções 
econômico-financeiras.

Visão
Ser a principal instituição financeira dos servidores 
das instituições e órgãos públicos no estado da 
Paraíba.

Valores
• Ética

• Transparência

• Integridade

• Equidade

• Solidariedade 

• Profissionalismo 

• Credibilidade 

• SustentabilidadeASSOCIADOS

GRUPOS SECCIONAIS

DELEGADOS SECCIONAIS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

PRESIDENTE DO CONSELHO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CO
N

SE
LH

O
 F

IS
CA

L

DIRETOR EXECUTIVO

 DIRETOR DE
OPERAÇÕES

DIRETORIA EXECUTIVA

Organograma 
Sicredi Creduni

Princípios do 
Cooperativismo
•••••••

1º) Adesão livre e voluntária;

2º) Gestão democrática;

3º) Participação econômica dos seus associados;

4º) Autonomia e independência;

5º) Educação, formação e informação;

6º) Intercooperação;

7º) Interesse pela comunidade.

Nossa
cooperativa
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Mais um ano de excelentes resultados para todos os associados
Em 2017 a Sicredi Creduni repetiu os excelentes resultados de anos anteriores, atendeu as demandas de créditos 
dos cooperados e gerou benefícios para todos os seus associados e para a comunidade.  Este sucesso, segundo o 
Diretor Presidente Paulo Ortiz Rocha de Aragão, na mensagem à Assembleia Geral, aconteceu em um ano marcado 
por mudanças que influenciaram a renda dos servidores públicos e pela acirrada concorrência das demais 
instituições financeiras. Estas mantiveram taxas de juros e tarifas elevadas para a maioria dos seus produtos e 
serviços financeiros, restringiram o crédito e remuneraram os aplicadores bem abaixo das taxas de juros cobradas 
nos empréstimos, ao mesmo tempo em que promoveram uma intensa campanha de marketing para atrair novos 
clientes por meio da portabilidade de dívidas consignadas. 

Mesmo enfrentando estes desafios a Sicredi Creduni continuou a crescer dentro de limites sustentáveis e a distribuir 
seus resultados. A oferta de produtos e serviços oferecidos com preços vantajosos pela cooperativa favorece toda 
a comunidade e não somente os cooperados, pois evita que os concorrentes elevem as taxas de juros – o que 
ocorreu com o crédito consignado. Nos demais produtos, onde a cooperativa ainda não tem uma forte presença e 
necessita avançar, como no cheque especial e no cartão de crédito, as demais instituições financeiras ficaram à 
vontade, praticando taxas de juros elevadas. Vamos examinar o quanto a comunidade de cooperados ganhou 
usando cada produto e serviço da cooperativa e não os dos bancos.

Retorno para os associados aplicadores  
A Sicredi Creduni gera riqueza para o seu cooperado aplicador quando este ganha a mais ao aplicar nos produtos da 
cooperativa, ao invés de aplicar em produtos de outras instituições financeiras. Vejamos:
1. Aplicações de longo prazo (RDC SÊNIOR E REGULAR) – Em 2017 a cooperativa remunerou com 13,62% as 
aplicações de longo prazo, enquanto os bancos pagaram em média 8,74%. Os associados que aplicaram na 
cooperativa e não nos bancos ganharam a mais o montante de R$ 6.475.239,52.
2. Aplicações de curto prazo (RDC MASTER) – A cooperativa remunerou em 9,9% as suas aplicações de curto prazo, 
enquanto os bancos pagaram em média 8,24%. Os associados ganharam a mais R$ 112.392,99 por aplicarem na 
cooperativa e não nos bancos.  

Estes resultados apresentam uma continuidade ao longo dos anos, conforme pode ser observado na tabela abaixo 
de Rendimentos Comparados de Investimentos nos últimos 18 anos.

Desde o exercício de 2014, além do IRRF sobre os juros pagos ao capital, a Sicredi Creduni vem recolhendo numa conta 

judicial o IRRF sobre as sobras distribuídas e ajuizou uma ação declaratória contra o pagamento de IR sobre sobras, 

ainda sem decisão do mérito.

RENDIMENTOS COMPARADOS DE INVESTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 18 ANOS

FONTE: BACEN, ECONOMÁTICA E Sicredi Creduni 

Investimentos
%

Bolsa (SP)

US$ Comercial

Ouro

Poupança*

CDI

SELIC

CREDUNI
Curto Prazo 
CREDUNI
Longo Prazo

IPCA

2001

-11,0

18,7

20,8

8,6

17,3

17,2

22,4

30,3

7,7

2002

-17,0

52,3

80,9

9,3

19,1

19,1

22,4

24,6

12,5

2003

97,3

-18,2

-0,8

11,2

23,3

23,3

27,5

28,3

9,3

2004

17,8

-8,1

-2,9

8,1

16,2

16,2

22,4

29,0

7,6

2005

27,7

-11,8

2,9

9,2

19,0

19,0

22,4

29,0

5,7

2006

32,9

-8,7

12,7

8,3

15,0

15,0

17,3

26,9

3,1

2007

43,6

-17,1

11,3

7,7

11,8

11,8

11,8

24,9

4,5

2008

-41,2

32,0

32,1

7,9

12,4

12,4

12,4

21,3

5,9

2009

81,9

-25,5

-3,1

7,1

9,9

9,9

9,9

17,1

4,3

2010

1,0

-3,6

30,7

6,9

9,8

9,7

9,8

18,4

5,9

2011

-18,1

12,2

15,9

7,5

11,6

11,6

11,6

17,5

6,5

2012

7,4

8,9

15,3

6,5

7,8

8,5

7,8

15,5

5,8

2013

-15,5

14,6

-17,4

6,3

8,1

8,2

8,1

13,7

5,9

2014

-2,9

13,4

12,0

7,1

10,8

10,9

10,8

13,4

6,4

2015

13,3

48,5

33,6

8,1

13,1

13,2

13,1

15,5

10,7

2016

38,9

-16,5

-12,3

8,3

14,0

14,0

14,0

16,3

6,3

2017

26,9

2,0

13,9

6,8

9,9

9,9

9,9

13,6

3,0

Acumulado

481,5

88,4

695,4

295,6

894,3

901,9

1193,7

2981,5

209,3

2000

-10,7

9,3

6,0

8,3

17,3

17,4

24,5

6,0

24,9

*Os rendimentos da poupança são líquidos de IR.
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Aplique na Sicredi Creduni. Aqui você tem excelente retorno e a garantia do 
FGCOOP!
Os associados das cooperativas de crédito além de excelentes rendimentos contam também com a garantia do 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que garante os depósitos das 
pessoas físicas e jurídicas integrantes do quadro social até o limite de R$ 250.000,00 por associado. Escolha na 
página 12 o produto que melhor se adequa às suas necessidades e procure os nossos gerentes.

Retorno para os associados tomadores
 
Os associados que utilizaram o crédito da Sicredi Creduni foram duplamente beneficiados: economizaram pelo 
crédito com taxas abaixo das dos bancos e receberam quase 30% na distribuição das sobras – equivalente a 1/12 
dos juros pagos. 

1. Empréstimos consignados: Em 2017, a cooperativa cobrou uma taxa média de 23,33% pelo empréstimo 
consignado, taxa menor do que os 24,95% cobrados pelos bancos e assim os tomadores economizaram 
R$ 2.298.432,57 ao tomarem o consignado na cooperativa e não nos bancos. Esta quantia adicionada à devolução de 
sobras equivalentes a 1/12 dos juros pagos, ou seja, R$ 2.696.210,16, totaliza uma economia de R$ 4.994.642,73. Com 
a devolução das sobras a taxa média anual da cooperativa ficou em 21,43%.

2. Empréstimo com garantia de salário: A cooperativa cobrou 42,74% sobre os empréstimos com garantia de 
salário e os bancos cobraram em média R$ 70,93%, e assim os cooperados que contraíram este crédito 
economizaram R$ 1.401.705,63. Esta quantia adicionada à devolução de sobras num montante de R$ 94.337,94, 
equivalente a 1/12 dos juros pagos, totaliza uma economia de R$ 1.496.043,57. Após distribuição de sobras a taxa 
média anual da cooperativa diminuiu para 40,84%.

3. Cheque especial: A cooperativa cobrou 125,22% de juros sobre o cheque especial e devolveu sobras equivalentes 
a 1/12 dos juros pagos, enquanto os bancos cobraram 346,83%. Os associados economizaram R$ 2.279.584,18 por 
usarem o cheque especial da cooperativa.

4. Financiamentos: A cooperativa cobrou 19,13% de juros sobre financiamentos e devolveu sobras equivalentes a 
1/12 dos juros pagos, enquanto os bancos cobraram em média 25,11%. Os associados economizaram R$ 97.671,74 ao 
usarem financiamentos da cooperativa.

5. Cartão de crédito: A cooperativa cobrou 125,22% de juros no cartão de crédito e devolveu 30% das receitas com 
este produto, enquanto os bancos cobraram em média 346,83%. Os associados economizaram R$ 482.163,38.

6. Saldo médio da conta corrente: A cooperativa pagou 4,5% sobre o saldo médio da conta corrente. Os associados 
ganharam a mais R$ 122.104,21 por terem feito saldo médio em conta corrente. Uma grande parte dos lucros dos 
bancos decorre destes emprestarem parte dos recursos dos clientes na conta corrente. 
 
Pacote de serviços: O custo médio dos pacotes de serviços nos bancos é de R$ 23,70. Por usarem o pacote de 
serviços essenciais da cooperativa e não serem obrigados a pagarem o pacote dos bancos, os associados 
economizaram a quantia de R$ 284.350,00. Mesmo a cooperativa estabelecendo uma tarifa por serviços e produtos 
utilizados acima do número mínimo gratuito previsto no pacote essencial de serviços, os cooperados raramente 
ultrapassam este limite. Restringem-se ao pacote essencial de serviços e a utilização de recursos digitais que são 
gratuitos.

Total da riqueza gerada pela Sicredi Creduni em 2017
Contabilizando o total que os cooperados economizaram ao tomarem empréstimos, ao usarem o cheque especial e 
o cartão de crédito na cooperativa e não os dos bancos; em constituírem um saldo médio na conta corrente na 
cooperativa e em aplicarem as suas economias na Sicredi Creduni no ano de 2017, alcançou-se um montante total 
de R$ 16.344.192,32. Estes recursos permaneceram na comunidade e não foram transferidos para outras praças. É 
assim que geramos o desenvolvimento local.
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Outros
Destaques

Na Mensagem à Assembleia, o Diretor Presidente Paulo Ortiz Rocha de Aragão, além dos resultados financeiros 
destacou em 2017 os seguintes pontos:

1. A qualidade da gestão praticada na cooperativa caracteriza-se pelo alto padrão de excelência, de eficiência 
operacional e de austeridade. Isto é atestado pelo Rating IA durante todo o ano, indicando baixo risco a longo prazo, 
pelo fato de que durante sete meses figuramos em 1º lugar no Ranking da Central Sicredi N/NE, quatro meses em 
segundo lugar e um mês em quarto lugar, entre as 26 cooperativas da Central Sicredi N/NE; 

2. A adequação estatutária que segregou o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva e reduziu o Conselho 
para sete membros e a Diretoria a dois Diretores, diminuindo custos e implantando com austeridade uma sólida 
governança cooperativa dentro de modelo proposto pelo Sicredi; 

3.  A inauguração da agência do Centro de Vivência da UFPB e a adequação das fachadas das nossas agências e da Sede 
Administrativa ao padrão Sicredi;

4. A ampliação do direito de filiação à Sicredi Creduni para todos os servidores públicos na Paraíba, o que contribuiu 
para aumentar o número de cooperados durante o ano em 901 e encerrar o exercício de 2017 com 7.356 associados, a 
ampliação da nossa presença no Campus da UFPB em Bananeiras com a contratação de uma colaboradora e a 
iniciação da instalação de um escritório de negócios em Patos, marcando uma presença mais forte no interior do 
estado.

Distribuição da riqueza gerada pela Sicredi Creduni em 2017
É interessante observar que da riqueza gerada, um total de R$ 9.350.105,60 (57,3%) foi para os serviços e produtos 
destinados aos tomadores de crédito, R$ 6.709.736,72 (41,0%) para os serviços e produtos dos aplicadores e 
R$ 284.350,00 (1,7%) foi de serviços e produtos indistintos.

O valor gerado pela cooperativa em 2017 pode ser observado no cálculo do Valor Cooperativo Agregado Invisível 
fornecido na tabela abaixo:

VCAI Sicredi Creduni 2017

PRODUTOPRODUTO
TOTAL DA TOTAL DA 
CARTEIRACARTEIRA

TAXA MÉDIA TAXA MÉDIA 
COOPERATIVACOOPERATIVA

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL  ANUAL  

TAXA TAXA 
MÉDIA DO MÉDIA DO 
MERCADOMERCADO

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL ANUAL 

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

SOBRAS SOBRAS 
DISTRIBUÍDASDISTRIBUÍDAS

GANHO GANHO 
TOTALTOTAL

 CONTA CORRENTE 

 TARIFAS 

 EMP. CONSIGNADO 

 CHEQUE ESPECIAL 

 EMP. PESSOAL 

 FINANCIAMENTOS 

 CARTÃO DE CRÉDITO 

 INVESTIMENTOS LP 

 INVESTIMENTOS CP 

 TOTAL  TOTAL 

FONTE: BACEN e Sicredi Creduni

 

(CREDUNI)(CREDUNI) (BANCOS)(BANCOS)

122.104,21

2.696.210,16

94.337,94

23.556,90

6.536,43

5.528.772,07

          2.713.426,88 

      142.121.960,85 

          1.028.648,74 

          4.972.718,21 

          1.241.725,50 

             178.007,23 

      132.645.843,92 

        11.318.528,87 

                    -   

                    -                       -   

23,33%

125,22%

42,74%

19,14%

125,22%

13,62%

9,23%

                      -   

                      -                         -   

                      -   

                      -   

  33.161.124,90 

    1.288.065,30 

    2.125.453,41 

       237.646,94 

       222.899,16 

- 18.066.363,94 

-   1.045.254,82 

                        -   

                  23,70 

24,95%

346,83%

70,93%

25,11%

392,41%

8,74%

8,24%

                       -   

        284.350,00 

   35.459.557,47 

     3.567.649,48 

     3.527.159,04 

        311.761,78 

        698.526,12 

-  11.591.124,43 

-     932.861,83 

                        -   

         284.350,00 

      2.298.432,57 

      2.279.584,18 

      1.401.705,63 

           74.114,83 

         475.626,96 

      6.475.239,52 

         112.392,99 

        122.104,21 

        284.350,00 

     4.994.642,73 

     2.279.584,18 

     1.496.043,57 

          97.671,74 

        482.163,38 

     6.475.239,52 

        112.392,99 

16.344.192,31
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Principais Indicadores de Resultados 
gerados pela Sicredi Creduni em 2017 
e a atualização de alguns para 
fevereiro de 2018.

CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL

ASSOCIADOS

RESULTADOS (Juros ao Capital + SOBRAS)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.590 12.335
14.304

58.371 61.699
66.331

129.576
142.210

159.200

CAPITAL SOCIAL

Resultados atualizados - Fev. 2018

Associados - 7.437
Ativos Totais - R$ 207,1 milhões
Carteira de Crédito Total - R$ 160,8 milhões
Capital Social - R$ 39,4 milhões
Depósitos Totais - R$ 120,7 milhões
Reservas Totais - R$ 17,7 milhões
Resultado Total (Jan e Fev) - R$ 3 milhões

38.651 39.793 39.313

6.161 6.682
7.356

DEPÓSITOS A PRAZO

80.057
95.584

112.239

ATIVOS TOTAIS

2015 2016 2017

161.535
179.579

203.585

RESERVAS

2015 2016 2017

12.786
14.254

16.045

2015 2016 20172015 2016 2017 2015 2016 2017

2015 2016 20172015 2016 2017 2015 2016 2017

Ótimos
resultados
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Nossas Homenagens

Foram prestadas homenagens ao Prof. 
Hamilton Medeiros de Azevedo, sócio 
fundador, conselheiro fiscal e de 
administração da Sicredi Creduni, falecido em 
2017 e ao Dr. Rosandro Aranha Montenegro, 
Diretor Financeiro da Central Sicredi N/NE, 
recém-falecido. 

No dia 13 de março, a Sicredi Creduni realizou Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, na Sede Administrativa em Campina 
Grande. Presentes mais de 70 associados incluindo diretores, 
conselheiros, delegados e colaboradores, destacando-se a 
presença do Dr. André Pacelli Bezerra Viana, Presidente do 
Sistema OCB/PB, do Dr. Ademir Costa Wanderley, Presidente do 
Conselho de Administração da Sicredi Centro Paraibana, da Sra. 
Marcelina Félix da Silva, Contadora da Central Sicredi N/NE que 
apresentou as Demonstrações Financeiras e do Sr. Mário Victor 
Beserra Vasconcelos, Coordenador do Conselho Fiscal da 
Sicredi Creduni, que apresentou o parecer do Conselho Fiscal.

A AGO teve início às 19 horas com 23 dos 24 novos delegados 
seccionais presentes, sob a direção do Diretor Presidente, 
Prof. Paulo Ortiz Rocha de Aragão, que compôs a mesa com o 
Presidente do Sistema OCB/PB Dr. André Pacelli, o Diretor 
Administrativo Rômulo Marinho do Rêgo, o Diretor 
Financeiro Dagoberto Lourenço Ribeiro e o Coordenador do 
Conselho Fiscal Sr. Mário Victor Beserra Vasconcelos.

Principais destaques das
Assembleias em 2018

Prof. Hamilton Medeiros de Azevedo

Assembleias 2018 Conselho de Administração eleito e Diretoria indicada

Conselho Fiscal - gestão 2018

Delegados Seccionais e Diretoria Executiva

Mesa diretora - Assembleias 2018

Dr. Rosandro Aranha Montenegro
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Além dos temas tradicionalmente abordados, a AGO aprovou os seguintes pontos:

Renovação do Fundo de Contingências

O Fundo de Contingências da Sicredi Creduni criado na AGE de 2007, foi renovado em 2008 e em 2013, e nesta 
Assembleia foi aprovada a sua renovação por prazo indeterminado e com as adaptações à Resolução 4.557/17 do 
Banco Central do Brasil. Tem a finalidade de prover o custeio de despesas com perdas operacionais não rotineiras, 
como previstas no Art. 32 e 34 da referida resolução. A Sicredi Creduni dispõe de 6,8 milhões de reais neste fundo e 
a Assembleia Geral deste ano decidiu o aporte de 1,5 milhões de reais das sobras, totalizando 8,3 milhões de reais. 

Criação do Fundo de Equalização

A AGO aprovou por unanimidade a criação do Fundo de Equalização da Sicredi Creduni  constituído a nível sistêmico 
nas Cooperativas Filiadas à Central Sicredi N/NE, tendo como objetivo remunerar o capital social, quando não 
ocorrer resultados suficientes para esta remuneração, e reconstituir sobras a distribuir, quando esta for menor que 
a média dos anos anteriores, competindo ao Conselho de Administração definir quanto do Fundo de Contingências 
da Sicredi Creduni deverá ser transferido para o Fundo de Equalização. 

Homologação da Política de Conformidade

Foi homologada por unanimidade a Política de Conformidade (Compliance) proposta pelo Sistema Sicredi nos 
termos da Resolução 4.595/17 do Banco Central do Brasil que estabelece princípios, diretrizes e funções de 
conformidade para todos os níveis e entidades do Sicredi, assegurando o gerenciamento do risco decorrente de todo 
evento que possa levar a sanções legais e regulamentares, ou, ainda, a perdas financeiras e danos à reputação ou 
imagem.

Eleição do Conselho de Administração

Para a eleição do Conselho de Administração com mandato de 4 anos concorreu uma chapa com a seguinte 
formação: Presidente do Conselho: Paulo Ortiz Rocha de Aragão; Conselheiro com atribuição especial: José 
Benjamim Pereira Filho; Conselheiros: Chateaubriand Pinto Bandeira, João Guarabira de Lima Cabral, João Marcelo 
Alves Macedo, Maria Teresa Nascimento Silva e Otávio Santiago Moura, que foi eleita por unanimidade.

Indicação da Diretoria Executiva 

Após a eleição, o Presidente do Conselho recém-eleito, agradeceu em nome da chapa a confiança depositada e 
indicou os Professores Rômulo Marinho do Rêgo e Dagoberto Lourenço Ribeiro para comporem a próxima Diretoria 
Executiva, respectivamente como Diretor Executivo e Diretor Operacional. Na primeira reunião do Conselho de 
Administração, após sua homologação pelo Banco Central, compete a este apreciar os nomes indicados para a 
Diretoria.   

Eleição do Conselho Fiscal 

Concorreram ao Conselho Fiscal 19 postulantes, apresentando um alto grau de qualificação. Nesta eleição somente 
pode ser reconduzido como Conselheiro Fiscal, até 1/3 dos membros do Conselho atual. Cada delegado escolheu 
três nomes e foram eleitos como titulares os associados Álvaro Luis Pessoa de Farias, Jadelson Rodrigues Chagas 
e Mário Victor Beserra Vasconcelos, e como suplentes Edson Franco de Moraes, José Fernandes de Araújo Leite e 
Roberto Vilmar Satur.

Na AGE houve a apreciação e aprovação por unanimidade da Reforma Estatutária para correção da numeração 
constante do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso II; do artigo 6º, parágrafo 1º; do artigo 27º, inciso IV; do artigo 37º, 
último parágrafo e do artigo 43º, parágrafo 3.

Assembleia Geral
Ordinária (AGO)

Assembleia Geral
Extraordinária (AGE)
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Delegados Seccionais eleitos para o 
quadriênio 2018-2021

No dia 19 de dezembro foi realizada a eleição para delegados seccionais que comporão a assembleia geral para o 
quadriênio 2018-2021. São eles:

Títulares: Adail Ferreira da Silva Paz, Benedita Edina da Silva Lima Cabral, Carmen Lúcia do Nascimento, Clemente 
Ricardo Silva, Daniel Mendes Cavalcante, Djaci Almeida de Queiroz, Francisca Barbosa Santana de Britto, Francisco 
Alves Batista, Gilberto Pacote Aranha, Ivan Ramos Cavalcanti, Jandmara de Oliveira Lima, João Dias Gondim Uchoa, 
Josenira dos Santos França, Luziana Pereira Bezerra, Luzinete do Nascimento Ferreira, Manoel Alves de Sousa, 
Marcelo Cavalcanti Rodrigues, Marcílio Souto Soares, Marcos Mesquita da Silva, Maria das Graças Farias Teófilo, 
Newton Martinho Eloi Ramalho, Rochane Villarim de Almeida, Vicente Ferreira dos Anjos Neto, Zenilda Matias Brasil 
Probst. Suplentes: Adejardo José Barbosa da Silva, Aluska Farias de Oliveira Amaral, Anderson Louiz Alves Júnior, 
Arnaldo Bezerra de Menezes, Damião Augusto Medeiros, Dimas Batista Xavier, Eliane Marise Raposo de Carvalho, 
Gerson Bragagnoli, Gilvan Soares de Araújo, Gláucia Nunes Viñas, João Manoel dos Anjos, José de Anchieta Dela 
Bianca, José Valdir dos Santos, José Veriano Dias, Kleber Falcão Boudoux, Kleberson Torres Nascimento, Manoel 
Freire de Oliveira Neto, Marconi José Pereira de Brito, Maria Inêz Marinho do Rêgo, Melânia Mendonça Rodrigues, 
Michel François Fossy, Paulo Fernando Cavalcante Correia, Roberto Maia Cavalcanti. 

Recepção aos
Delegados Seccionais

Nos dias 26 e 27/02 foi realizado em João Pessoa e Campina Grande, 
pré-assembleias preparatórias para as Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária de 2018. Na ocasião, os Diretores, Prof. Paulo Ortiz Rocha de 
Aragão, Prof. Rômulo Marinho do Rêgo e o Prof. Dagoberto Lourenço Ribeiro 
deram as boas-vindas aos Delegados Seccionais eleitos para o quadriênio 
2018-2021 e destacaram a importância de que participem ativamente para o 
sucesso da cooperativa. Após a apresentação de cada delegado e dos seus 
suplentes, foi apresentada a Cartilha Informativa para Delegados Seccionais 
da Sicredi Creduni, contendo informações para o exercício do cargo. As 
reuniões foram concluídas com a discussão e aprofundamentos dos pontos 
de pauta das próximas assembleias gerais. 

Atualização do
Planejamento Estratégico 

Diretores, gerentes e colaboradores da Sicredi Creduni participaram da 
atualização do Planejamento Estratégico (PE) para o ano de 2018 e a sua 
adequação ao PE do Sicredi 2016-2020. As atividades foram coordenadas pelo 
Gerente de Desenvolvimento da Central Sicredi N/NE, Ricardo Zacarias 
Passos, e os presentes após análise e discussão conjunta dos dados de 2017 
adequaram as estratégias e ações em andamento à realidade atual.  

Escritório de negócios em
Patos - PB

As obras de instalação do Escritório de Negócios em Patos da Sicredi Creduni 
estão em ritmo acelerado. O espaço, que dispõe de uma área construída de 
63m², permitirá uma presença mais forte no interior do estado e possibilitará 
um melhor atendimento aos cooperados da região, com maior conforto, 
comodidade e segurança. O projeto foi desenvolvido com a orientação do 
associado e arquiteto Glauro Feitosa Duda, estando em fase final de reforma e 
de contratação de pessoal. Brevemente será inaugurado. 

Notícias
Sicredi Creduni
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Curso básico de 
Imposto de Renda - PF

Com o objetivo de contribuir com a educação financeira dos associados, de 
seus dependentes e da comunidade paraibana, além de auxiliar no processo 
de preenchimento da declaração do Imposto de Renda, a Sicredi Creduni 
ofereceu pela 4ª vez nos dias 14, 15 e 19 de março, nas cidades de Campina 
Grande e João Pessoa, o Curso básico de Imposto de Renda Pessoa Física. 

Integração do sócio
 à cooperativa 

A Sicredi Creduni realiza uma série de atividades sociais para integrar o 
associado à cooperativa, entre estas o Encontro de Aniversariantes e ações 
comemorativas no Dia da Mulher, Dia das Mães, Café da Manhã Junino, Dia dos 
Pais, Semana dos Servidores e Confraternizações de Final de Ano.

O Encontro de Aniversariantes, realizado mensalmente em Campina Grande e 
João Pessoa reúne mais de 60 cooperados em cada cidade. Consta de palestra 
sobre a educação cooperativista e financeira, sobre a situação da cooperativa 
e o impacto de sua atuação na comunidade e de atividades festivas 
comemorativas. Participam mais de 1.440 cooperados ao longo do ano.

Compromisso com a 
comunidade de servidores

A Sicredi Creduni apoia e patrocina eventos da comunidade onde haja a participação de cooperados. Nestes eventos, 
a equipe de negócios distribui material e promove ações de divulgação sobre a cooperativa e o cooperativismo. Em 
2017, a Sicredi Creduni apoiou mais de 45 eventos. 

Sicredi Creduni: produtos com melhores retornos 
e mais adequados aos servidores.

A Sicredi Creduni tem duas aplicações de longo prazo: o RDC SÊNIOR e o RDC REGULAR. Ambas com o mesmo 
rendimento constituído de taxa de juros + sobras. Ao longo dos anos o retorno destas aplicações superou os de 
quase todas as aplicações disponíveis no mercado.

O RDC SÊNIOR foi criado para os associados que desejam fazer aplicações isoladas, cada uma com carência de 2 
anos. 

O RDC REGULAR foi criado para aqueles que desejam aplicar mensalmente uma determinada quantia, e cada uma 
das aplicações tem uma carência de seis meses. O RDC REGULAR se adequa melhor aos servidores, pois cada 
aplicação pode ser consignada no seu salário ou descontada da sua conta corrente se este recebe o seu salário na 
cooperativa. Esta facilidade de aplicar mostrou-se adequada ao nosso associado e aqueles que ao longo dos anos 
aplicaram continuamente no RDC REGULAR hoje dispõem de um patrimônio monetário considerável ao seu dispor 
gerando um excelente retorno. 

Para os associados que desejam aplicar em um prazo curto a Sicredi Creduni criou o RDC MASTER, uma aplicação 
com carência de 30 dias, o resgate pode ser realizado em qualquer data, com tributação de acordo com a tabela do 
IR sobre os rendimentos da operação, com alíquota dependendo do prazo da aplicação. Rendimento: 90% do CDI 
para 30 dias de carência e para cada mês adicional carência aumenta 0,40% sobre o mês anterior até chegar a uma 
taxa de 100% do CDI.

Notícias
Sicredi Creduni
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A instituição financeira cooperativa promove o ciclo virtuoso, pois os recursos financeiros gerados em sua área de 
atuação nela permanecem, estimulando geração de renda e o crescimento sustentável. A permanência dos 
recursos na região impacta positivamente a comunidade com maior oferta de empregos, produtos locais e geração 
de renda.

Além de atuar como financiadoras do desenvolvimento de novos empreendimentos, as cooperativas desenvolvem 
importantes projetos educacionais e culturais, apoiando entidades da região e integrando os seus membros.

Todo ano a Sicredi Creduni promove campanhas voltadas para a sustentabilidade da comunidade, a exemplo de 
arrecadação e distribuição de livros novos e usados, material descartável e lixo eletrônico. Mais de 12.500 livros, 
5.300 kg de lixo eletrônico e 4 toneladas de papel reciclado foram distribuídos para escolas, bibliotecas públicas e 
comunitárias e cooperativas de material reciclado. A cooperativa mobiliza os cooperados e a comunidade 
paraibana, que de maneira solidária tem contribuído ano a ano com o sucesso das campanhas. Geralmente são 
lançadas em parceria com SESCOOP e OCB da Paraíba, visando comemorar o Dia C, o Dia Internacional do 
Cooperativismo de Crédito, no 1º sábado de julho e se estende até o mês de setembro. 

Promove também o Natal + Solidário que consiste na doação de brinquedos para creches e escolas públicas. A 
cooperativa mobiliza as escolas locais, estas enviam o nome de cada aluno e os cooperados escolhem um aluno 
para o presentear com a sua escolha. Todo ano a cooperativa tem promovido o evento, beneficiando de 3 a 4 
escolas e um total em torno de 500 crianças. 

Como geramos desenvolvimento 
à comunidade 

Soluções
Responsáveis

Órgãos com servidores associados à 
Sicredi Creduni em 2017

Órgãos Federais
1. Receita Federal
2. Polícia Federal
3. INSS
4. IFPB
5. Embrapa
6. DNOCS
7. INSA
8. DNIT
9. EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
10. ANVISA
11. FUNASA 
12. MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

Órgãos Estaduais
1. Corpo de Bombeiros
2. Tribunal de Justiça da Paraíba
3. Polícia Militar
4. Secretaria de Educação
5. Ministério Público da Paraíba
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Com a palavra,
nossos Delegados

 

Marconi José Pereira de Brito 
Suplente de Delegado da Sicredi Creduni

Djaci Almeida de Queiroz
Delegado da Sicredi Creduni

“Associando-me na Creduni em dezembro de 2004, senti que estava fazendo 
mais do que certo, pois não me sentia confiante em outra cooperativa de 
crédito na qual passei dez anos como sócio. Hoje me sinto até orgulhoso em 
participar do quadro de sócios da Sicredi Creduni e também colaborar como 
Delegado representante, nas decisões da administração da mesma.”

“Ser Suplente de Delegado da Sicredi Creduni, me proporcionou uma melhor 
participação e ampliação de conhecimentos sobre o Cooperativismo, assim 
como sobre finanças durante todos os debates, dos quais participei.” 

Roberto Vilmar Satur
Delegado da Sicredi Creduni

“Desde criança estou envolvido com o cooperativismo. Com 15 anos de idade 
já trabalhava numa cooperativa. Quando vim para João Pessoa, tive que 
deixar para trás a filiação do Sicredi de lá. A Creduni me proporcionou a 
oportunidade de voltar ao cooperativismo de crédito, depois voltar a ser 
Sicredi e ainda tive a oportunidade de atuar como delegado. A Sicredi Creduni 
me amparou sempre que precisei do seu serviço. E permitiu ver novamente o 
verdadeiro sentido do cooperativismo genuíno, transparente, participativo, 
cooperativo e focado no associado que, infelizmente algumas cooperativas 
perderam. Hoje eu, minha esposa e meu filho de 7 anos somos sócios da 
Sicredi Creduni. Cooperativismo é relação de confiança e a Sicredi Creduni 
transfere isso aos seus sócios.”
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O Sicredi *

3,7 milhões de associados    

 1.575 agências 

116 cooperativas de crédito filiadas  

Presença em  21 estados brasileiros

5 centrais 

22,8 mil colaboradores em  1.212 cidades

Mais de 300 soluções financeiras  

Modelo sustentável

R$ 77,3 bilhões de ativos

R$ 12,8 bilhões em patrimônio líquido

R$ 50,4 bilhões em depósitos totais

R$ 43,9 bilhões de operações de crédito total 

Resultado de R$ 2,3 bilhões 

Ratings da Fitch e da Moody’s  atribuídos ao Banco Cooperativo 

Em 199 cidades é a única instituição financeira

*Dados de dezembro de 2017.

 

Somos uma cooperativa singular filiada à Central Sicredi N/NE, uma das cinco centrais do Sicredi. 
O trabalho compartilhado com as 25 coirmãs que compõe a Central Sicredi N/NE nos torna mais 
fortes e seguros por meio do processo de intercooperação, desenvolvendo assim o 
cooperativismo de crédito na região. A troca de informações, o trabalho conjunto para 
introduzir práticas e inovações que melhoram os produtos e serviços, o aporte de recursos e a 
constante avaliação, são algumas das vantagens desta união que se reflete em resultados 
para os associados.
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O associado é o dono do negócio e participa das decisões da Sicredi Creduni representado pelos Delegados 
Seccionais. Estes, nas assembleias gerais decidem os rumos da cooperativa, bem como elegem os 
dirigentes responsáveis pelas decisões estratégicas do negócio, os conselheiros de administração. O 
acesso aos serviços da cooperativa, somente é permitido aos associados. 

No momento da filiação o servidor deposita na sua conta capital R$ 30,00 e integraliza mensalmente 
apenas a quantia de R$ 11,00, recurso que fica na sua conta capital onde é corrigido. Este recurso é do 
cooperado, podendo ser resgatado na sua desfiliação da cooperativa. Quando atingir o montante de R$ 
4.500,00 na sua conta capital, a capitalização mensal de R$ 11,00 torna-se voluntária.

Acompanhe as informações da sua cooperativa!
Nosso site contém notícias de eventos, cursos e palestras patrocinados pela cooperativa, informativos, 
relatórios anuais e informações sobre produtos e serviços e muito mais! 

Acesse e confira: sicredinne.com.br/creduni. 
Disponibilizamos no Facebook www.facebook.com/sicredicreduni as principais ações que 
estamos realizando.

Participe, acompanhe, fiscalize e curta a sua cooperativa!

Atualização cadastral 
Para garantir o recebimento de ligações telefônicas, SMS, informativos, convites para eventos e 
demais correspondências, é necessário que o cooperado atualize ANUALMENTE seu cadastro na 
cooperativa. Esta atualização, além de ser um dever, é também uma exigência do Banco Central e 
resulta em benefício para o próprio cooperado. Para atualizar os dados basta visitar uma de nossas 
agências e apresentar a cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone/tv) e renda 
atualizados.

Os associados das cooperativas de crédito contam com a garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop), que seguindo as melhores práticas internacionais contribui com a estabilidade do sistema 
financeiro cooperativo nacional, garantindo depósitos até R$ 250.000,00 e viabiliza a assistência financeira às 
cooperativas de crédito com eventuais dificuldades de liquidez. 

Além do FGCoop, os associados da Sicredi Creduni contam com a garantia solidária do Sistema Sicredi alicerçado 
em cinco pilares: estrutura estatutária, políticas operacionais e procedimentos padronizados, governança 
corporativa, gestão centralizada dos recursos e fundos garantidores.

Para garantir de forma contínua bons resultados aos seus aplicadores a Sicredi Creduni criou o Fundo de 
Equalização, que junto ao Fundo de Contingências e os recursos da Reserva Legal representam capitais de 
qualidade exigidos por Basiléia. Após a destinação obrigatória de quase 1,3 milhões de reais para as reservas e a 
destinação pela Assembleia Geral de 2018 de 1,5 milhões para o Fundo de Contingências, estes fundos 
ultrapassam 17,5 milhões de reais e financiam as operações da cooperativa. Eles possibilitam melhores 
resultados e segurança para o associado e colocam a Sicredi Creduni em situação de destaque entre as demais 
cooperativas de crédito do norte e nordeste. 

As garantias do aplicador na
Sicredi Creduni   

O dono do
negócio
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O Plano de Ação para o Exercício 2018 dará continuidade às ações definidas no 

exercício anterior, consideradas permanentes para a completa consolidação da 

Sicredi Creduni e àquelas parcialmente realizadas, bem como a ampliação da 

associação de novos cooperados entre os servidores públicos do Estado da Paraíba.

- Recepção novos delegados seccionais e pré-assembleias

- Promover encontro para atualização do Planejamento Estratégico

- Realização das Assembleias Gerais - Ordinária e Extraordinária

- Firmar novas parcerias com Associações, Sindicatos e Caixa Beneficentes de 

Instituto de Previdência

- Palestra sobre Imposto de Renda

- Inaugurar o novo escritório de negócios de Patos

- Implantação da nova estrutura de governança

- Adequação das instalações da Agência Castelo Branco

- Encontro com novos associados

- Implantar piloto da Central de Relacionamento

- Adequação das instalações da Agência UFCG

- Divulgação dos resultados do 1º semestre

- Migração tecnológica Sicredi

- Promover atividades visando o Dia C

- Realizar a avaliação de desempenho dos funcionários

- Natal + Solidário

- Encontro com novos associados

Plano de Ação
Sicredi Creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão Rômulo Marinho do Rêgo Dagoberto Lourenço Ribeiro
Diretor Presidente Diretor Administrativo Diretor Financeiro 
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Na Sicredi Creduni o cooperado 
encontra os melhores produtos para 
ajudá-lo a se organizar financeiramente 
e realizar seus projetos de vida.

SicrediCreduni

SEDE

Rua Antenor Navarro, 496 
Bairro Prata CEP: 58400-520 
Fone: 4007.2654 | (83) 2101.7000
Gerente Geral:  Raupt Moura

Castelo Branco

Rua Hortêncio Ribeiro, 254
Bairro Castelo Branco
CEP: 58050-220
Fone: 4007.2654 | (83) 2101.7000
Gerente: Marcelo Maia

Centro de Vivência UFPB

Centro de Vivência UFPB
Cidade Universitária
CEP: 58051-900
Fone: 4007.2654 | (83) 2101.7000
Gerente: Fernando Lázaro

UFCG

Av. Aprígio Veloso, 882
Bairro Universitário
CEP: 58429-970
Fone: 4007.2654 | (83) 2101.7000
Gerente: Helayne Tavares

UEPB

Rua Domitila Cabral de Castro, 
s/n Central de Aulas - UEPB 
CEP: 58429-570
Fone: 4007.2654 | (83) 2101.7000
Gerente: Alexon Melo

Conta corrente

Antecipação de 13º salário, férias e Imposto de Renda

Empréstimos - Consignado e CDC

Financiamentos

Previdências

Seguros

Consórcios

Aplicações financeiras

Cartões de Débito e Crédito

Cheque especial

Talão de cheque

Portabilidade de crédito

Portabilidade de salário

Cursos e Patrocínios

Internet Transacional

Mobile Banking

Visa Travel Money - Câmbio

Recebimento de títulos, tributos e convênios
(boletos bancários, DARF, água, energia, telefone etc)

Número único de telefone

Agora você pode entrar em contato com a gente através de 
nosso novo número de telefone 4007-2654 (ligação de 
capitais e cidades metropolitanas) e (83) 2101-7000 para 
demais localidades. Os outros números estão desativados. 

sicredinne.com.br/creduni 



sicredinne.com.br/creduni

PARA USO DOS CORREIOS

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/__

Em:___/___/____    _____________________
Responsável

Sicredi Creduni
Rua Antenor Navarro, 496 
Bairro: Prata 
Campina Grande/PB
CEP: 58400-520 

Envelopamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

Mudou-se
Desconhecido
Endereço Insuficiente
Não existe o nº indicado
Outros  (especificar)

Recusado
Ausente
Não procurado
Falecido


