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Neste Sicredi Creduni Informa relatamos os principais resultados e ações desenvolvidas no 1º 
semestre de 2018. Os dados comprovam mais uma vez o nosso sucesso em gerar valor, seja 
fornecendo soluções para as demandas financeiras dos associados, seja promovendo ativida-
des voltadas para a integração, o desenvolvimento do cooperativismo e a educação coopera-
tivista e financeira.  

Ao mesmo tempo em que crescemos de forma sustentável e contribuímos com o desenvolvi-
mento da comunidade, investimos na expansão do nosso atendimento físico instalando uma 
agência na cidade de Patos. Esta nova agência atenderá com maior comodidade os atuais 
associados e possibilitará aos servidores públicos da região acesso físico à Sicredi Creduni e 
às vantagens de utilizar nossos produtos e serviços. 

Abordamos também o processo de migração para o Sistema Sicredi, o seu impacto para os 
associados e o que muda na sua relação com a cooperativa. Com a migração, o associado 
passa a ter acesso a uma maior oferta de soluções financeiras com menores custos, a 
participar de um sistema de abrangência nacional e a usufruir dos ganhos de escala.       

Convidamos aos associados a aumentarem sua participação na cooperativa utilizando 
mais nossos produtos e serviços, visitando as agências, acessando o nosso site, partici-
pando dos eventos sociais e contribuindo com sugestões. Contamos também com sua 
cooperação para divulgar entre os demais servidores públicos as vantagens financeiras 
em participar da Sicredi Creduni e de desfrutarem do nosso relacionamento.  

Vamos construir juntos.

Editorial
Coordenação Editorial e de Design 

Rômulo Marinho do Rêgo 
Anne Caroline de Oliveira Pereira (DRT 0003888/PB)

Fotografia 
Acervo

Diagramação
Fernando Galdino

|Apresentação 
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É com satisfação que a Sicredi Creduni apresenta a seus associados os exce-
lentes resultados do semestre findo. Isto demostra que estamos no caminho 
certo e nos consolidando como a grande cooperativa de servidores públicos 
da Paraíba. 

Encerramos o primeiro semestre de 2018 com grandes avanços. Os resulta-
dos dos demonstrativos financeiros do primeiro semestre por si só eviden-
ciam a solidez patrimonial da cooperativa e os bons resultados obtidos e que 
farão a felicidade de todos os cooperados quando da distribuição das sobras 
no próximo ano. A cooperativa vive um momento de importantes mudanças.

Estamos trabalhando para melhorar a vida de nossos associados reforman-
do a agência do Castelo Branco em João Pessoa que será utilizada majorita-
riamente para o atendimento dos servidores dos órgãos públicos que estão 
aderindo à Sicredi Creduni. A mudança estatutária para associar todos os 
servidores públicos na Paraíba já está mostrando bons resultados com as-
sociados de vários órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

A Agência Patos já está funcionando com três colaboradores e no dia 10 de 
outubro será inaugurada. Estamos mais próximos de nossos cooperados 
dos campi no interior do estado das instituições públicas de ensino superior 
e dos novos cooperados dos outros órgãos públicos que vêm aderindo ao 
nosso projeto cooperativo.

No final de outubro faremos a migração definitiva para o Sicredi e passare-
mos a contar gradativamente com a oferta de todos os serviços financeiros 
que nossos associados necessitam e nos aproximamos ainda mais da nos-
sa visão de sermos a principal instituição financeira de nossos associados. 
Nosso cooperado contará com uma rede nacional de agências com mais de 
1.500 agências Sicredi e mais de 3.900 caixas eletrônicos em 22 estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. 

Parabéns aos nossos associados e colaboradores responsáveis maiores 
pelo sucesso alcançado.

Juntos somos mais fortes.

Somos uma Instituição Financeira Cooperativa dos Servidores Pú-
blicos na Paraíba, voltada para atender os interesses dos asso-
ciados e de seus dependentes mediante educação, orientação e 
soluções econômico-financeiras.

Fundada em 1999 por servidores das instituições públicas de 
ensino superior da Paraíba, com sede administrativa em Cam-
pina Grande, conta com agências na UFCG e UEPB, em João 
Pessoa no Castelo Branco e no Centro de Vivência da UFPB, e 
uma agência recém-instalada em Patos. Compõe com outras 
25 cooperativas coirmãs a Central Sicredi N/NE, uma das 5 
cooperativas centrais que constituem a Confederação Sicre-
di, com sede em Porto Alegre, RS.  

A filiação da Sicredi Creduni ao Sistema Sicredi foi homolo-
gada na Assembleia Geral em 2016 e a partir deste momen-
to somos Sicredi. 

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO
01. Adesão livre e voluntária;

02. Gestão democrática;

03. Participação econômica dos seus associados;

04. Autonomia e independência;

05. Educação, formação e informação;

06. Intercooperação e,

07. Interesse pela comunidade. 

Valores
Ética, Transparência, Integridade, Equidade, Solida-
riedade, Profissionalismo, Credibilidade e Sustenta-
bilidade.

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

Visão
Ser a principal instituição financeira dos servi-
dores das instituições e órgãos públicos no es-
tado da Paraíba.

Palavra do
Presidente

Nossa
Cooperativa

  Organograma
Sicredi Creduni
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Retorno para os associados aplicadores 

A Sicredi Creduni gera mais riqueza para seus associados quando este ganha a mais ao aplicar na cooperativa do que em 
outras instituições financeiras. Os excelentes resultados do 1º semestre permitem prever um retorno igual ou superior ao 
do ano de 2017, quando a cooperativa remunerou o aplicador com mais de 130% do CDI. Vejamos: 

1. Aplicações de longo prazo (RDC SÊNIOR E REGULAR) – Em 2017, a cooperativa remunerou com 13,62% as aplica-
ções 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.

A tabela de Rendimentos Comparados de Investimentos nos últimos 18 anos, mostra que esta excelente remuneração é 
um processo contínuo:  

Os resultados obtidos garantem excelentes retornos com a distribuição de sobras para os associa-
dos aplicadores e tomadores. 

*Os dados da poupança são apresentados 
líquidos de IR

Fonte: Bacen, Economática e Sicredi Creduni

Investimentos % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Acumulado

Bolsa (SP) -10,7 -11,0 -17,0 97,3 17,8 27,7 32,9 43,6 -41,2 81,9 1,0 -18,1 7,4 -15,5 -2,9 13,3 38,9 26,9 481,5

US$ Comercial 9,3 18,7 52,3 -18,2 -8,1 -11,8 -8,7 -17,1 32,0 -25,5 ,3-6 12,2 8,9 14,6 13,4 48,5 -16,5 2,0 88,4

Ouro 6,0 20,8 80,9 -0,8 -2,9 2,9 12,7 11,3 32,1 -3,1 30,7 15,9 15,3 -17,4 12,0 33,6 -12,3 13,9 695,4

Poupança* 8,3 8,6 9,3 11,2 8,1 9,2 8,3 7,7 7,9 7,1 6,9 7,5 6,5 6,3 7,1 8,1 8,3 6,8 295,6

CDI 17,3 17,3 19,1 23,3 16,2 19,0 15,0 11,8 12,4 9,9 9,8 11,6 7,8 8,1 10,8 13,1 14,0 9,9 894,3

SELIC 17,4 17,2 19,1 23,3 16,2 19,0 15,0 11,8 12,4 9,9 9,7 11,6 8,5 8,2 10,9 13,2 14,0 9,9 901,9

IPCA 6,0 7,7 12,5 9,3 7,6 5,7 3,1 4,5 5,9 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 3,0 209,3

Creduni Curto 
Prazo

24,5 22,4 22,4 27,5 22,4 22,4 17,3 11,8 12,4 9,9 9,8 11,6 7,8 8,1 10,8 13,1 14,0 9,9 1193,7

Creduni Longo 
Prazo

24,9 30,3 24,6 28,3 29,0 29,0 26,9 24,9 21,3 17,1 18,4 17,5 15,5 13,7 13,4 15,5 16,3 13,6 2981,5

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. 

Os associados que utilizaram em 2017 o crédito da Sicredi Creduni foram beneficiados duplamente: economizaram pelo crédito 
com taxas abaixo das dos bancos e conjuntamente receberam quase 30% das sobras – equivalente a 1/12 dos juros pagos por 
cada cooperado. Vejamos por modalidade de crédito:

Retorno para os associados tomadores

1. Empréstimos consignados: Em 2017, a cooperati-
va cobrou uma taxa média de 23,33% pelo emprés-
timo consignado, bem menor do que os 24,95% 
cobrados pelos bancos e assim os tomadores eco-
nomizaram R$ 2.298.432,57 ao tomarem o consig-
nado na cooperativa e não nos bancos. Essa quan-
tia 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 coo-
perativa ficou em 21,43%.

2. Empréstimos não consignados: A cooperativa 
cobrou 42,74% sobre esta modalidade de em-
préstimos e os bancos em média de R$ 70,93%, e 
assim os cooperados que contraíram este crédito 
economizaram R$ 1.401.705,63. Essa quantia adi-
cionada 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 a 
distribuição de sobras a taxa média anual da coo-
perativa 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 econo-
mizaram R$ 2.279.584,18 por usarem o cheque es-
pecial 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 financia-
mentos 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 co-
braram em média 346,83%. Os associados econo-
mizaram R$ 482.163,38. 

6. Saldo médio da conta corrente: A cooperativa pa-
gou 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.

Mais um semestre de excelentes
resultados para os associados

O associado da Sicredi Creduni conta com a garantia do Fun-
do Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que 
garante depósitos até R$ 250.000,00 e viabiliza a assistên-
cia financeira às cooperativas de crédito com eventuais difi-
culdades de liquidez. 

Conta também 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 ga-
rantidores. 

As garantias do aplicador na Sicredi Creduni

Para garantir a continuidade de bons resultados aos aplica-
dores a Sicredi Creduni criou o Fundo de Equalização, que jun-
to ao Fundo de Contingências e aos recursos da Reserva Le-
gal representam capitais de qualidade exigidos por Basiléia. 
Na Assembleia Geral de 2018 destinou-se quase 1,3 milhões 
de reais para as reservas e 1,5 milhões para o Fundo de Con-
tingências, estes fundos ultrapassam 17,5 milhões de reais e 
financiam as operações da cooperativa. As reservas e os fun-
dos possibilitam melhores resultados e segurança para o as-
sociado e colocam a Sicredi Creduni em situação de destaque 
entre as demais cooperativas de crédito do norte e nordeste. Fonte: Bacen e Sicredi Creduni

VCAI Sicredi Creduni 2017

Produto
Total da 
Carteira

Taxa Média 
Cooperativa

Desembolso / 
Retorno Anual 

(Creduni)

Taxa Média 
do Mercado

Desembolso / 
Retorno Anual 

(Bancos)

Economia / 
Ganho 

Adicional

Sobras
Distribuídas

Ganho Total

Conta Corrente 2.713.426,88 - - - - - 122.104,21 122.104,21

Tarifas - - - 23,70% 284.350,00 284.350,00 - 284.350,00

Empréstimo Consignado 142.121.960,85 23,33% 33.161.124,90 24,95% 35.459.557,47 2.298.432,57 2.696.210,16 4.994.642,73

Cheque Especial 1.028.648,74 125,22% 1.288.065,30 346,83% 3.567.649,48 2.279,584,18 - 2.279.584,18

Empréstimo Pessoal 4.972.718,21 42,74% 2.125.453,41 70,93% 3.527.159,04 1.401.705,63 94.337,94 1.496.043,57

Financiamentos 1.241.725,50 19,14% 237.646,94 25,11% 311.761,78 74.114,83 23.556,90 97.671,74

Cartão de Crédito 178.007,23 125,22% 222.899,16 392,41% 698.526,12 475.626,96 6.536,43 482.163,38

Investimentos LP 132.645.843,92 13,62% -18.066.363,94 8,74% -11.591.124,43 6.475.239,52 5.528.772,07 6.475.239,52

Investimentos CP 11.318.528,87 9,23% -1.045.254,82 8,24% -932.861,83 112.392,99 - 112.392,99

Total 16.344.192,31

Pacote de serviços: O custo médio do pacote de serviços 
nos bancos é de R$ 23,70. Por usarem o pacote de serviços 
essenciais da cooperativa e não serem obrigados a paga-
rem o pacote dos bancos, os associados economizaram em 
2017 a quantia de R$ 284.350,00. Mesmo a cooperativa es-
tabelecendo uma tarifa por serviços e produtos utilizados 
acima do número mínimo gratuito previsto no pacote es-
sencial 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 associados 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 co-
operativa 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 co-
munidade e não foram transferidos para outras praças. É 
assim que geramos o desenvolvimento local.

O valor gerado pela cooperativa em 2017 pode ser observado no cálculo do Valor Cooperativo Agregado Invisível fornecido 
na tabela abaixo: 
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Ótimos Resultados
em 2018

Principais 
Destaques 

110,8

117,5

130,2

Jun17 Dez17 Jun18

Depósitos Totais (R$ milhões)

14,7

16

17,5

Jun17 Dez17 Jun18

Reservas Totais (R$ milhões)

150

159,2

168,5

Jun17 Dez17 Jun18

Operações de Crédito (R$ milhões)

7,7

14,3

9,9

Jun17 Dez17 Jun18

Resultado Total (R$ milhões)

6.921

7.532
7.644

Jun17 Dez17 Jun18

Associados

191

203,6

221,9

Jun17 Dez17 Jun18

Ativos Totais (R$ milhões)

39,3 39,3
39,6

Jun17 Dez17 Jun18

Capital Social (R$ milhões)

O processo de migração para o Sicredi teve início com a 
adequação dos estatutos e regimentos, seguida da im-
plantação da marca, quando mudamos as fachadas, o in-
terior das agências e da sede administrativa e, finalmente 
no dia 30 de outubro, quando passaremos a adotar o sis-
tema operacional do Sicredi. Solicitamos ao associado que 
após esta data, seja pessoa física ou jurídica, acesse o site 
sicredinne.com.br, digite sua agência e conta e siga as ins-
truções da tela. Você será redirecionado para o site do Si-
credi onde fará o cadastramento de uma nova senha e será 
orientado sobre os procedimentos para a utilização de um 
dispositivo de segurança para realizar transações. Após 
o cadastramento desta nova senha, o associado poderá 
utilizar os canais Sicredi como Internet Banking, aplicativo 
Mobile e serviços por telefone.

Migração para o Sistema Sicredi

Até a Sicredi Creduni completar o seu processo de migração no final de outubro, os terminais de autoatendimento de ou-
tras cooperativas do Sistema Sicredi estarão indisponíveis para serem utilizados por nossos cooperados. Neste período, 
nossos associados devem procurar os caixas eletrônicos da Sicredi Creduni ou do Banco24Horas. A partir de novembro os 
caixas eletrônicos de agências da Sicredi em todo o Brasil estarão disponíveis para saques de nossos cooperados.

Utilização de terminais de outras cooperativas do Sistema Sicredi durante a migração

Com a mudança de sistema, os associados da Sicredi Cre-
duni contarão com todo o portfólio de produtos e serviços 
do Sicredi, tais como: Cartão Sicredi MasterCard Platinum, 
Black e Empresarial, Fundos de Investimentos, Poupança, 
Câmbio, Crédito Rural e linhas de financiamento do BNDES. 
Os produtos e serviços ofertados são definidos conforme a 
estratégia de expansão de cada cooperativa. São mais de 
300 produtos para atender as necessidades dos associados. 

Devido a sua dimensão, o Sicredi possibilita ganhos de es-
cala, acesso a recursos tecnológicos de custos elevados, 
como banco digital, core, CRM, entre outros, que potencia-
lizam as cooperativas de crédito filiadas a exercerem as 
suas atividades em um mercado no qual estão presentes 
grandes conglomerados financeiros.

Vantagens da migração para o associado da Sicredi Creduni

*Mais informações sobre o processo de migração para o Sistema Sicredi, acesse: sicredi.com.br/bemvindosnne

Estamos mais presentes no Sertão da Paraíba. Agora podemos oferecer melhor 
atendimento e mais comodidade aos associados da região polarizada pela cida-
de de Patos, onde a cooperativa tem mais de 140 associados que fazem negó-
cios que ultrapassam mais de 3,2 milhões de reais.  

A reivindicação de uma agência física era constantemente cobrada pelo quadro 
de associados local e pelos seus representantes, entre os quais destacamos os 
delegados seccionais Manoel Alves de Sousa, Damião Augusto Medeiros e Valdir 
Mamede de Oliveira. 

A grande maioria dos atuais associados da Sicredi Creduni de Patos pertence ao 
Campus da UFCG local, mas com a abertura física esperamos aumentar a nossa 
presença entre os servidores públicos dos outros 25 órgãos e instituições públi-
cas presentes na região. Solicitamos aos atuais cooperados para divulgarem as 
vantagens de pertencer à Sicredi Creduni e usufruírem do nosso relacionamento 
e produtos e serviços. Somos uma cooperativa de servidores.  

No dia 10 de outubro, realizamos a inauguração da Agência e em seguida, ofere-
cemos um jantar aos atuais cooperados, aos representantes do cooperativismo 
e as autoridades locais. 

A Agência Patos já se encontra em funcionamento, na Rua Escritor Rui Barbosa, 
412, Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira das 08h30 às 16h00. O staff que compõe a Agência é formado 
pelos colaboradores: Sandra Monteiro, Silvio Cezar Araújo, e Lívia Queiroz. 

Para falar com a gente ligue 4007 2654 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 606 1700 (Demais Regiões).

Abertura da Agência Patos 

Resultados atualizados em Julho 2018
Associados 7.700

Ativos Totais R$ 222,7 milhões

Capital Social R$ 39,7 milhões

Depósitos Totais R$ 133,9 milhões

Operações de Crédito R$ 169,8 milhões 

Reservas Totais R$ 17,5 milhões

Resultado Total R$ 11,6 milhões
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Órgãos com servidores associados à Sicredi Creduni em 2018

Órgãos Federais Órgãos Estaduais 
• Receita Federal • Tribunal de Justiça da Paraíba 
• Polícia Federal • Polícia Militar 
• INSS • Secretaria de Educação
• IFPB • Ministério Público da Paraíba
• Embrapa • DETRAN
• DNOCS • Corpo de Bombeiros
• INSA
• DNIT
• CONAB
• ANVISA
• FUNASA
• Ministério do Trabalho e Emprego

Somos 
Sicredi

Notícias 
Sicredi Creduni

A filiação da Sicredi Creduni ao Sicredi gerou interesse sobre a estruturação do cooperativismo de 
crédito no Brasil. As cooperativas se organizam em três níveis: 

1. No primeiro estão as cooperativas singulares, como a nossa Sicredi Creduni que atua em toda a 
Paraíba, realizando a prestação direta de serviços e a oferta de produtos aos seus associados. 

2. No segundo nível encontramos as cooperativas centrais e as federações de cooperativas consti-
tuídas por grupos de cooperativas singulares, com o objetivo de: 

a) Difundir o cooperativismo de crédito; 

b) Coordenar e supervisionar a atuação das cooperativas filiadas e, 

c) Dar suporte às atividades de desenvolvimento e expansão das cooperativas, organizando em 
conjunto e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das cooperati-
vas filiadas, integrando atividades e facilitando a utilização recíproca dos serviços. Um exemplo 
é a Central Sicredi N/NE, com sede em Cabedelo, Paraíba, a quem somos filiados desde 2013. 

3. O terceiro nível é formado pelas confederações. As confederações são constituídas por cooperativas cen-
trais ou federações de cooperativas, tendo por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, bem 
como prestar serviços nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcender o âmbito de capacidade 
ou conveniência de atuação das centrais e das federações. 

O Sicredi é uma das principais confederações brasileiras. Com sede em Porto Alegre, RS, constitui um siste-
ma com uma forte tradição cooperativista ao qual nos filiamos, em conjunto com a Central Sicredi N/NE e as 
demais 25 cooperativas coirmãs. 

Os novos Conselheiros de Adminis-
tração, em sua primeira reunião após 
serem homologados pelo Banco Cen-
tral do Brasil, realizaram a escolha 
da nova Diretoria Executiva para um 
mandato de quatro anos, composta 
de dois diretores.

A indicação da diretoria já foi homolo-
gada pelo Banco Central e empossada 
pelo Conselho Administrativo.

Estruturação do cooperativismo de crédito no Brasil Eleição da Diretoria Executiva

Agora somos Sicredi. Fazemos parte de uma instituição financeira cooperativa, referência internacional pelo 
modelo de atuação em sistema. Formada por 116 cooperativas de crédito que operam uma rede de atendimento 
com mais de 1,6 mil agências, em 22 estados e mais de 3,8 milhões de associados. 

A estrutura do Sicredi conta com cinco Cooperativas Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A., 
uma Confederação, uma Fundação, um Banco Cooperativo e suas empresas controladas. Estas entidades, em 
conjunto com as 116 cooperativas singulares, formam o Sicredi e adotam um padrão operacional único. 

A Confederação é o centro de serviços compartilhados entre as empresas e as entidades que integram o Sicredi. As 
Cooperativas Centrais são as controladoras da SicrediPar, que por sua vez é a holding que controla o Banco Coope-
rativo Sicredi e coordena as decisões estratégicas do Sistema. O Banco Cooperativo é o instrumento de acesso das 
cooperativas de crédito ao mercado financeiro e aos programas especiais de financiamento. Controla uma Corretora 
de Seguros, a Sicredi Cartões, uma Administradora de Consórcios e uma Administradora de Bens. 

A atuação do Sicredi como um sistema, ou seja, como uma reunião de entidades interligadas, permite ganhos de es-
cala e aumenta o potencial das cooperativas de crédito filiadas para exercer a atividade em um mercado no qual estão 
presentes grandes conglomerados financeiros.

O Sistema Sicredi 

A Central Sicredi N/NE é uma das cinco cooperativas centrais que compõem o Sicredi. Formada por 26 cooperativas sin-
gulares, entre estas a nossa Sicredi Creduni, atua em 10 estados da região norte e nordeste, com mais de 100 unidades 
de atendimento e 130 mil associados. 

A Central Sicredi N/NE 

Rômulo Marinho do Rêgo
Diretor Executivo

Dagoberto Lourenço Ribeiro
Diretor de Operações

A Campanha Torcer Juntos ocorreu no período de 19/02 a 
30/05 para os associados que realizaram operações de 
crédito, aplicação em RDC, seguros e consórcios. Feito o 
sorteio pela Loteria Federal, foi contemplado na Sicredi 
Creduni o associado da Agência Centro de Vivência UFPB, 
Alfredo Ismael Curbelo Garnica. A premiação, que constou 
de uma Smart TV 55” LG e do Kit Torcer Juntos, foi realizada 
no dia 15/06, em João Pessoa/PB. 

Na ocasião da entrega, Alfredo Ismael declarou: 

“Gostaria de expressar meu sentimento e da minha família 
pela grande felicidade ao ser contemplado na Promoção 
Torcer Juntos, e a minha gratidão por todos os serviços 
prestados pela cooperativa e pelo excelente atendimento 

Campanha Torcer Juntos

com que sempre fui recebido. Recomendo a 
cooperativa a todos e estimulo a participa-
rem de todas suas promoções, pois igual-
mente a mim, podem vir a se tornarem fu-
turos vencedores”. 

*A cooperativa também filia servidores de 
Órgãos Municipais
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A Sicredi Creduni aumentou o seu quadro de colaborado-
res para melhor atender seus associados. Após se sub-
meterem a um processo de seleção interno e da Central 
Sicredi N/NE, foram efetivados 16 colaboradores, sendo 
9 estagiários.

Para a Agência Patos foram contratados dois assisten-
tes Sandra Monteiro e Silvio Cezar Araújo, bem como uma 
estagiária Lívia Queiroz; para a Sede Administrativa na 
Central de Relacionamento a estagiária Letícia Neiva; e 
Jéssica Filgueira e Gean Fabrício Motta para estagiar no 
setor de Cobrança e Recuperação do Crédito; para a Agên-
cia UFCG foram contratadas as colaboradoras Wellyda 
Andrade e Luana Diniz e a estagiária Dayane Luna; e três 
assistentes para a Agência UFPB Maria de Fátima Barros, 
Andressa de Lima e Gisele Souza, além de quatro estagi-
ários: Débora Santos, Karys Alves, Tainara Ribeiro e José 
Adriano Soares.

Novas contratações

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.

Compromisso com a comunidade de servidores 

A Sicredi Creduni realiza uma série de atividades sociais 
para integrar o associado à cooperativa, entre estas o En-
contro de Aniversariantes, 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 as-
sociados em cada cidade. O evento além de proporcionar 
integração entre os sócios, promove palestras sobre edu-
cação cooperativista e financeira, sobre a situação atual 
da cooperativa e o impacto de sua atuação na comunida-
de, seguido de atividades festivas comemorativas.

Integração do sócio à cooperativa

Durante o lançamento da campanha Dia C 2018, Atitudes sim-
ples movem o mundo, a Sicredi Creduni recebeu um troféu, da 
Sescoop/PB, pela promoção de campanhas voltadas para o 
desenvolvimento sustentável da comunidade, arrecadando 
livros, papéis recicláveis e lixo eletrônico, repassados para 
cooperativas e bibliotecas comunitárias e municipais. 

O evento, realizado nos dias 17 e 20 de abril em João Pessoa 
e Campina Grande respectivamente, contou com a partici-
pação de dirigentes, associados, colaboradores de coope-
rativas de vários ramos, de parceiros e do público em geral, 
ocasião em que foi abordada a perspectiva da campanha do Dia C, voltada para 
a comunidade, tendo em vista os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
estabelecidos pela ONU. 

No dia 30 de junho a Sicredi Creduni também esteve presente na 5ª edição do 
Dia C, em João Pessoa. Na ocasião, foi lançada nossa campanha “Doe livros, 
compartilhe conhecimento e coopere com o meio-ambiente”, que tem como ob-
jetivo arrecadar livros (novos e usados), papéis recicláveis e lixo eletrônico em 
Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Compromisso social da Sicredi Creduni

Mural 
Social
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Site e 
Facebook

Plano de Ação 
Sicredi Creduni

Nosso 
Contato

No primeiro semestre de 2018, a Sicredi Creduni deu continui-
dade às ações definidas no exercício anterior, consideradas 
permanentes para a completa consolidação da nossa coope-
rativa e àquelas parcialmente realizadas, bem como a amplia-
ção da associação de novos cooperados entre os servidores 
públicos no Estado da Paraíba, bem como firmou convênios 
com vários órgãos públicos do estado. Executou as ações pre-
vistas para este período como recepção de novos delegados 
seccionais, realização de pré-assembleias, atualização do 
Planejamento Estratégico, realização das Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, palestra sobre imposto de renda. 

No segundo semestre de 2018 implantou a nova Agência 
Patos, a nova estrutura de governança e presentemente se 
encontra em adequação as instalações da Agência Castelo 
Branco e avança na implantação da Central de Relaciona-
mento. O projeto de adequação das instalações da Agência 
UFCG já foi concluído e brevemente será iniciada a reforma. 

As atividades previstas para o 3º trimestre são a divulgação 
dos resultados do 1º semestre, a migração tecnológica Si-
credi e a continuidade das atividades visando o Dia C.

Para o 4º trimestre estão previstas as seguintes ações: re-
alização da avaliação de desempenho dos funcionários, o 
Natal + Solidário e o encontro com novos associados. 

Atualização 
Cadastral

Para garantir o recebimento de ligações telefônicas, SMS, 
informativos, convites para eventos e demais correspon-
dências, é necessário que o associado atualize anualmente  
seu cadastro na cooperativa. Esta atualização, além de ser 
um dever, é também uma exigência do Banco Central e re-
sulta 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 telefo-
ne/tv) e renda atualizados.

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

Acesse e confira: sicredinne.com.br/creduni 

Disponibilizamos no Facebook (facebook.com/sicredicreduni) as principais 
ações que estamos realizando. 

Participe, acompanhe, fiscalize e curta a sua cooperativa.

Na Sicredi Creduni o associado encontra 
os melhores produtos para ajudá-lo a 
se organizar financeiramente e realizar 
seus projetos de vida

Previdências 

Conta Corrente

Empréstimos – Consignado e CDC 

Aplicações financeiras

Seguros 

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

Portabilidade de salário 

Cheque especial 

Antecipação de 13º salário, férias e Imposto 
de Renda 

Portabilidade de crédito 

Cartões de Débito e Crédito 

Talão de cheque 

Financiamentos 

Consórcios

Internet Transacional

Mobile Banking

Visa Travel Money – Câmbio

Cursos e Patrocínios

Agora você pode entrar em contato com a gente através de nosso novo número de telefone.

4007 2654 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 606 1700 (Demais Regiões)

Rua Antenor Navarro, 496 - Prata 
CEP: 58400-520 – Campina Grande/PB
Gerente Geral: Raupt Moura 

Sede Administrativa 

Av. Aprígio Veloso, 882 - Universitário 
CEP: 58429-970 – Campina Grande/PB
Gerente: Helayne Tavares

Agência UFCG  

Rua Domitila Cabral de Castro, s/n - Central de Aulas UEPB 
CEP: 58429-570 – Campina Grande/PB
Gerente: Alexon Melo 

Agência UEPB   

Rua Hortêncio Ribeiro, 254 - Castelo Branco 
CEP: 58050-220 – João Pessoa/PB
Gerente: Marcelo Maia 

Agência Castelo Branco   

Cidade Universitária 
CEP: 58051-900 – João Pessoa/PB
Gerente: Fernando Lázaro 

Agência Centro de Vivência UFPB   

Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro 
CEP: 58700-060 – Patos/PB
Gerente: Helayne Tavares 

Agência Patos   
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