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Sicredi Norte tem sobras
de R$ 5,6 milhões em 2019
Resultados obtidos em 2019 colocam a Sicredi
Norte em lugar de destaque entre as 20 cooperativas do Norte/Nordeste, tendo registra-

do crescimento na carteira de crédito (134%),
em resultados (50,7%), número de associados
(39%), ativos totais (35,9%) e depósitos

(18,7%). Em dezembro de 2019, a cooperativa
pagou aos associados um montante de R$ 1,2
milhão a título de juros ao capital. Páginas 4 a 6.

Fachada da nova agência da Sicredi Norte, recém-inaugurada no município de Castanhal: mais uma opção de atendimento para o associado

Sicredi inaugura a sua 4ª agência,
agora no município de Castanhal

Parceria com Sebrae
já rende frutos para
microempreendedores

Como parte do seu planejamento de expansão, a Sicredi Norte já conta com mais uma
agência em pleno funcionamento para atender os seus associados. Desde o início de março, os moradores de Castanhal já podem contar com todos os serviços disponibilizados
pela cooperativa no município vizinho. Esta é a quarta agência inaugurada pela Sicredi
Norte, que tem planos de expandir também suas ações para outros estados da Região
Norte. Página 2.

Em solenidade na agência Generalíssimo, a
Sicredi Norte e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA)
liberaram os primeiros microcréditos para
Empreendedores Individuais (MEI’s) com juros abaixo de mercado. Página 3.
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EDITORIAL

Napoleão Alencar: diretor-presidente

Falar em crescimento para nós, do Sicredi, é motivo de muito orgulho, diante de tamanha repercussão da situação que ora passa a economia do nosso País. No ano de 2019, alcançamos, mais uma
vez, metas bastante expressivas que, de certa
forma, demonstram a transparência e competência de dirigentes e colaboradores comprometidos
com a performance das nossas agências.
Como se não bastasse o crescimento econômico-financeiro na gestão do ano que passou, inauguramos duas agências: primeiro, em Ananindeua,
dentro do Shopping Metrópole Ananindeua; e
outra na avenida Generalíssimo Deodoro.
Ainda com foco no nosso programa de expansão,
inauguramos no dia 3 de março mais uma agência,
desta feita no município de Castanhal – em plena
rodovia BR-316.
O que mais nos incentiva nessa linha de crescimento é que as duas primeiras agências, em
pouco tempo, já despontam como supridoras das
despesas demandadas pelas suas instalações,
em relação às receitas e ao número de associados
auferidos. Todo esse crescimento beneficia sobremaneira todo o corpo de associados, que mais
uma vez tem as suas receitas aumentadas diante
dos resultados (lucros) alcançados naquele exercício, já referidos na primeira página deste jornal.
Cremos que estamos no caminho certo por todo
esse desempenho, fatos que nos levam a continuar com o nosso propósito de expansão para os
anos que se seguem.

Agência Castanhal: mais uma opção de atendimento de qualidade para o associado

Castanhal já conta com
agência da Sicredi Norte
Quarta agência da cooperativa foi inaugurada no dia 3 de
março e já oferece todos os serviços aos seus associados.
Inauguração faz parte do projeto de expansão da Sicredi.
A Sicredi Norte inaugurou uma
nova agência de relacionamento em Castanhal, que começou a
operar no dia 3 de março, levando
soluções financeiras e o modelo de
cooperativismo financeiro à população castanhalense. A cooperativa
oferece linhas de crédito variadas,
de acordo com o tipo de modalidade desejada pelo associado, com
oportunidades para negócios em
diversas áreas, tanto para empresas quanto pessoas físicas, com
empréstimos para formação de capital de giro, financiamento de veículos, conta corrente, poupança,
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cartões de crédito, conta digital e
uma gama de outros serviços.
Segundo o gerente geral da agência Ananindeua, Massimo Morais,
e Ariani de Oliveira Souza, gerente
de negócios PJ Castanhal, a agência está aberta para atender os associados com inúmeras vantagens
em relação ao mercado, principalmente no que se refere às taxas
de juros e maior rentabilidade de
investimentos. “Temos trabalhado
para atender às necessidades financeiras dos nossos associados
desde a micro até a grande empresa”, ressaltou Massimo Morais.
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Microempreededor
recebe recursos
Em solenidade com a presença de
vários microempreendedores, a Sicredi Norte e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA) realizaram, no último dia 17 de janeiro, a solenidade
de assinatura de contrato e liberação de crédito efetivo para os primeiros doze Microempreendedores
Individuais (MEI’s) beneficiados pelo
convênio celebrado entre a cooperativa e o Sebrae visando financiar
atividades produtivas. As áreas de
atuação dos negócios abrangem cabeleireiros, manicures, mercadinhos
e restaurantes, entre outros, numa
linha de crédito a uma taxa de juros
de 0,30% ao mês, com empréstimos
entre R$ 2 mil e R$ 10 mil.
Depois de ter sido definida a taxa
de juros e como seria o modus operandi para quem iria receber o crédito, os primeiros doze beneficiados
pelo convênio assinaram o contrato
de liberação do microcrédito, após
a realização de um trabalho de gestão, análise de capacidade e potencial dos seus negócios, “culminando
com a assinatura para receber seus
créditos para começar a fazer operações com dinheiro na conta corrente”, disse o diretor-superintendente do Sebrae-PA, Rubens Magno.
Ele explica que todos os MEI’s que
tiverem aptidão e procurarem o
Sebrae e a Sicredi Norte também
poderão pleitear o financiamento.
O primeiro passo, segundo ele, é se
formalizar como MEI, o que pode
ser feito por canais próprios ou
através do Sebrae-PA, uma vez que
“o business do Sebrae é cuidar dos
negócios dos microempresários”.
Em seguida, são feitas as análises
de potencial dos negócios e de capacidade financeira, podendo os
interessados procurarem a sede do
Sebrae ou obter mais informações
pelo telefone 0800-570-0800 ou
pelo site do Sebrae. Nesse primeiro
momento, apenas os microempreendedores da Região Metropolitana de
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Convênio firmado entre o Sebrae-PA
e a Sicredi Norte libera recursos para
os primeiros Microempreendedores
Individuais (MEI’s)

Presidente do Conselho de Administração da Sicredi, Carlos Amorim, orienta os beneficiados

Junior Pastana (à esq,) assinou o contrato que irá permitir investimentos no seu negócio

Belém poderão pleitear o crédito.
O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Carlos Amorim, enfatizou que as cooperativas
têm obtido mais êxito que quaisquer
outras instituições financeiras. “A
cooperativa é diferente porque todo
dinheiro que entra é do cooperado.
E quando chega no fim do ano, o dinheiro que sobra - parte dele - é distribuído proporcionalmente entre os
sócios”, destacou.
Dono de um bar localizado em Ananindeua, na rua das Orquídeas, no
bairro Águas Brancas, Junior Pastana disse que vai utilizar o dinheiro
do microcrédito para investimento
no seu negócio. “Eu vou comprar
um freezer, mesas e cadeiras e o
restante eu quero fazer capital de
giro”, disse ele, que foi beneficiado
com R$ 6.500,00 pelo convênio entre o Sebrae-PA e a Sicredi Norte.

Outro beneficiado foi a dona do
Restaurante da Mari, localizado na
SN-21, na Cidade Nova 6, Marilde
Monteiro Trindade, que também
planeja fazer investimentos no seu
negócio com o crédito recebido.
O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Carlos
Amorim, destacou que o programa
é uma iniciativa de cunho social da
Sicredi Norte, em parceria com o
Sebrae-PA. “Nós não queremos ganhar nada, não vamos ganhar nada
como empresa. Nós queremos ajudar
aquele pequeno que precisa. Nós
estamos fazendo a nossa parte, ajudando aquele pequeno, que amanhã
será médio e será grande, ou seja,
ajudar a construir ou reconstruir o
nosso País”, disse. Para Amorim, seu
lema é um só. “Não interessa quanto
eu ganho, ou quanto eu gasto, mas
quanto sobra”, ressaltou.
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Sicredi tem sobras
de R$ 5,6 milhões
Em Assembleia Geral Extraordinária e
Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro deste ano, em sua sede (tv. Humaitá,
1001, Pedreira), a Sicredi Norte apresentou os resultados financeiros referentes ao exercício de 2019. As sobras
brutas correspondem a R$ 5.663.367,13.
Os resultados obtidos em 2019 fizeram
com que a Sicredi Norte ficasse em
9° lugar em porte entre as 20 cooperativas do Sistema Sicredi no Norte/
Nordeste e obtivesse o primeiro lugar
em crescimento em itens como carteira
de crédito (134%), resultados (50,7%),
número de associados (39%) e ativos
totais (35,9%), além do quinto lugar em
depósitos (18,7%).
Do total de R$ 5.663.367,13 em sobras
obtidas no exercício financeiro de 2019,
foram destinados a título de juros ao
capital R$ 1.282.260,28; para o fundo
de reserva legal, R$ 2.693.651,26; e R$
168.746,56 foram para o Fates (Fundo
de Assistência Técnica Educacional e
Social), ficando R$ 1.518.719,04 para
pagamento aos associados através da
sua conta corrente, aplicação ou capital, conforme sua opção. Após apresentar aos associados a prestação de contas relativa ao exercício de 2019, o presidente do Conselho de Administração
da Sicredi Norte, Carlos Amorim, falou
sobre as principais ações desenvolvidas
pela cooperativa, entre elas a abertura
de novas agências de atendimento ao
associado: a Agência Metrópole, no município de Ananindeua; a nova agência
localizada na avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém, e a agência localizada
no município de Castanhal, que já está
em funcionamento.

Fomento
Outros destaques apresentados foram a parceria da Sicredi Norte com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-PA) para
concessão de fomento aos Microempreededores Individuais (MEI’s) e o
lançamento da revista em quadrinhos
produzida por Lucas Moura Quaresma

Resultado financeiro do exercício
de 2019 foi apresentado aos
associados durante a Assembleia
Geral realizada em 27 de fevereiro
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sobre educação financeira.

Resultados
O presidente do Conselho de
Administração, Carlos Amorim,
apresentou gráficos, relatórios e
tabelas que comprovam a evolução da cooperativa durante o ano
de 2019. Na ocasião, também foi
apresentado parecer dos auditores
independentes da Ernst & Young
favorável e sem ressalvas à aprovação das contas da Sicredi Norte
durante o exercício de 2019, bem
como o parecer do Conselho Fiscal
da cooperativa, também favorável à
aprovação das contas.

Gráficos
A Sicredi Norte também registrou crescimento no número de
adesões, passando de 2.463 associados, em 2018, para 3.415 em
2019, um crescimento de 38,6%,
registrando um acréscimo de 952
novos associados em 2019. Outro
ponto que revela o crescimento
da cooperativa é relativo ao patrimônio líquido, que subiu de R$
32.147.814,00 em 2018, para R$
35.589.133,00 em 2019, uma alta
de 10,7%.
As reservas legais também
apresentaram crescimento,
passando de R$ 8.658.570,00
em 2018, para R$ 11.768.230,00,
de acordo com o balanço apresentado aos associados durante a Assembleia Geral.
As operações de crédito registradas pela Sicredi Norte no ano
passado também deram um salto. Em 2018, a carteira de operação de crédito representava
um valor de R$ 58.062.212,00,
enquanto em 2019 esse total
passou para R$ 135.838.029,00,
um crescimento de 134%. E os
depósitos à vista, a prazo e totais também registraram crescimento no ano passado. De acordo com o balanço, a Sicredi Norte registrou R$ 130.147.137,00
em depósitos totais, em 2018,
saltando para R$ 154.454.437,00
em 2019, o que representa um
crescimento de 18,7%.
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Foto: Bruno Menezes
Assembleia Extraordinária e Ordinária realizada na sede da Sicredi Norte, na travessa Humaitá, em que as contas de 2019 foram aprovadas

Rateio e crédito
na conta capital

Diferença

O sistema cooperativista bem

Foto: Bruno Menezes

Durante a Assembleia Geral, o
Conselho de Administração da Sic re d i N o r t e a p re s e n t o u a s e g u i n t e p ro p o s t a d e r a t e i o d a s s o b r a s
l í q u i d a s : 5 0 % d o va l o r s o b re o s
saldos médios dos depósitos a
prazo; 30% destinados aos tomad o re s d e e m p ré s t i m o s , p ro p o rc i o n a l m e n t e a o s j u ro s p a go s ; e
2 0 % s o b re o s s a l d o s m é d i o s d o s
depósitos à vista. Como nenhuma
o u t r a s u ge s t ã o fo i a p re s e n t a d a
pelos associados durante a Ass e m b l e i a , a p ro p o s t a d e r a t e i o
fo i a p rova d a p o r u n a n i m i d a d e .
O Conselho de Administração da
Sicredi Norte também propôs que
até o dia 27 de março os associados que quisessem ter suas
sobras depositadas em sua conta
corrente ou aplicação financeira
comunicassem a sua decisão à
cooperativa. Do contrário, os recursos provenientes das sobras
a que o associado tem direito
seriam automaticamente direcionados para a sua conta capital no
dia 30 de março.

Propostas apresentadas pelo
Conselho de Administração da
Sicredi Norte foram aprovadas por
unanimidade durante a Assembleia

Presidente do Conselho de Administração, Carlos Amorim, apresenta os resultados

demonstra a diferença em relação aos bancos, uma vez que os
recursos da cooperativa voltam
para o próprio associado. Esse
espírito cooperativista é que vem
sendo responsável por resulta-

dos cada vez mais expressivos
obtidos pela cooperativa a cada
ano, fazendo com que a Sicredi
Norte acumule cada vez mais índices de crescimento em toda a
Região Norte.

SEDE: (91) 3073-2073
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PESAR

Engenheiro vai
deixar saudades
Informamos com pesar o falecimento
do engenheiro Raimundo Jorge Quingosta, amigo da Sicredi Norte e grande entusiasta na construção da nossa agência da travessa Humaitá, onde prestou
um grande serviço para a cooperativa.
Muito obrigado, doutor Jorjão.

Associados participam da eleição para renovação do Conselho Fiscal da sua cooperativa

Cooperativa elege
novo Conselho Fiscal
Treze candidatos participaram do pleito. Os novos membros
eleitos durante a Assembleia Geral só serão empossados
depois que o Banco Central homologar o resultado da eleição
Durante aAssembleia Geral, a Sicredi
Norte também elegeu seu novo Conselho Fiscal para o exercício 2020-21. A
comissão eleitoral que dirigiu os trabalhos da Mesa foi formada por Wilson
da Silva Machado, Sandra Suely Pantoja
Machado, Osvaldo Ubiratan de Carvalho Junior, Márcia Cristina Mizerani Lobato e Everaldo de Oliveira Costa.
Treze candidatos concorreram ao pleito: Elzalina Clara Pereira da Silva (72
votos), Carlos Alberto Gonçalvez Junior
(65 votos), Sandy Patrycia Teixeira Sena
(42 votos), Ana Lúcia Carvalho dos
Santos (40 votos), Maria do Socorro
Mauro Barata (36 votos), José Maria
Duarte Neto (34 votos), Saulo Brabo de
Queiroz (26 votos), Raimunda Benedita

Raimundo Jorge Quingosta: um amigo

Sicredi se comunica
pelo WhatsApp

Lobo Pastores (25 votos), Olivia Caroline Cordeiro Polaro (23 votos), Myria
Mamede Braga (20 votos), José Cláudio
de Barros Cordeiro (17 votos), Raimundo da Silva Alves (17 votos) e Henrique
Custódio da Silva (10 votos).
Foram eleitos como membros efetivos
do Conselho Fiscal da Sicredi Norte:
Elzalina Clara Pereira da Silva, Carlos
Alberto Gonçalves Junior e Maria do
Socorro Mauro Barata. E como membros suplentes: Sandy Patrycia Teixeira
Sena, Ana Lúcia Carvalho dos Santos e
José Maria Duarte Neto.
Os novos integrantes do Conselho Fiscal só serão empossados, no entanto,
após a homologação dos seus nomes
pelo Banco Central do Brasil.
Foto: Bruno Menezes

Carlos Amorim e os novos membros do Conselho Fiscal eleitos durante a Assembleia

Novidade que vai beneficiar os associados da Sicredi Norte é que eles
agora podem enviar mensagens
para a área de relacionamento da
cooperativa e falar diretamente com
os seus gerentes pelo aplicativo
WhatsApp. Este é um novo canal de
comunicação alinhado com os tempos modernos, que proporciona economia de tempo e mais praticidade.
Basta adicionar na agenda de contatos o número 51 3358-4770 e enviar
uma mensagem através do aplicativo. Um robô fará a identificação
através do número de telefone, verificando qual a cooperativa, agência
e quem é o gerente da conta. Caso
a identificação não seja possível
em virtude de o número de telefone
não constar em nossos cadastros, o
associado deverá confirmar algumas
informações. É importante manter
os números de telefones atuais
cadastrados, que podem ser atualizados através do aplicativo móvel
do Sicredi, no menu principal, opção
“Ajustes” e, em seguida, tocando em
“Meu Cadastro”.
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Morre o fundador da
nossa cooperativa
Formado em Medicina pela Universidade
Federal do Pará, em 1972, na especialidade
Radioterapia e Oncologia Clínica (CRM n° 864),
o médico Antonio Ferreira Pinho Neto, um dos
fundadores da Sicredi Norte (na época Unicred
Belém), morreu no dia 31 de março em decorrência de complicações de saúde que vinham
se agravando nos últimos anos. Nascido em
7 de março de 1947, o médico era casado com
Cecília Viana Nahum Pinho, também médica,
e tinha três filhos: Alethia Nahum Pinho, Antonio Nahum Pinho e Priscylla Nahum Pinho
Cardoso.
Em 2017, a diretoria da Sicredi Norte fez uma
visita de cortesia ao médico Antonio Pinho
Neto e prestou-lhe uma homenagem com a
entrega de uma placa pelo relevantes serviços
prestados ao cooperativismo e, em especial, a
nossa cooperativa.
Na última entrevista concedida por ele a este
jornal, Antonio Ferreira Pinho Neto falou sobre
o processo de criação da então Unicred Belém,
hoje Sicredi Norte, e como este projeto, um
sonho no início dos anos 1990, tornou-se realidade. Seguem-se alguns trechos da entrevista:

O sonho...

“Vivíamos em um momento político e econômico difícil, com inflação alta e instabilidade
econômica no País. Havia necessidade de
termos algo que facilitasse a atividade médica,
como financiamento mais acessível para equipamentos, com juros mais baixos. Ao mesmo
tempo, tínhamos a visão e a vontade de criar

Médico Antonio Ferreira Pinho Neto,
um dos pioneiros do cooperativismo
no Estado do Pará, foi homenageado
pela diretoria da Sicredi Norte

uma cooperativa de crédito. À época, era presidente da Unimed Belém, que se firmava cada
vez mais no mercado e no meio cooperativista,
sendo a maior prestadora de serviços médicos
no Estado e na Região Norte...”.

As dificuldades

“As dificuldades encontradas foram várias,
principalmente as disputas políticas internas e
a adesão e compromissos dos médicos com a
fundação da cooperativa. Poucos acreditavam
que o cooperativismo de crédito pudesse dar
certo e alavancar a economia.”

Os pioneiros

“Entre as pessoas que foram fundamentais na
fundação da cooperativa, destaco o dr. Erivaldo
de Jesus, já falecido, grande amigo e companheiro e cooperativista nato; o dr. Valdecir
Palhares, que nos incentivou bastante e, entre
outros, o contador Luiz Fernando, que contribuiu
muito com a cooperativa. As lideranças que nos
apoiaram em todos os momentos foram os
membros da diretoria do Sistema Norte-Nordeste, inclusive da própria Unimed, entre eles o
dr. Wilson Moraes, Reginaldo Tavares, Rosandro
Montenegro, Aucélio, Daniel Bringel, que foram
de grande importância naquele momento..”.

O início

“Diante das dificuldades econômicas, políticas
e administrativas, buscamos alternativas que
pudessem viabilizar a cooperativa e aí convidamos o colega médico e economista Carlos

Antonio Pinho recebeu uma placa

Amorim para uma reunião, onde apresentamos a situação da Unicred e o convidamos
para assumir a administração da cooperativa,
com toda a liberdade para montar a sua equipe, os membros que escolheria para uma nova
diretoria. ..Entreguei o destino da Unicred a
uma grande equipe e o resultado é esse que
estamos vendo...”.

Reconhecimento

Nas últimas referências que fez à diretoria da
Sicredi, o pioneiro Antonio Pinho declarou: “Eu
estou muito orgulhoso de vocês”. Em resposta,
dissemos: “Nós também temos o mesmo sentimento em relação a você”.
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