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A Sicredi Creduni busca ser a principal instituição 
financeira de seus cooperados, ou seja, a sua maior 
fornecedora de produtos e serviços financeiros. Para 
incentivar uma maior participação a cooperativa 
associou a taxa de juros dos seus empréstimos ao 
grau de relacionamento que o cooperado mantém com 
a cooperativa – quanto mais este utiliza os serviços e 
produtos da cooperativa, menor a taxa cobrada nos 
empréstimos. 

Além disso, para sua maior comodidade abriu duas 
novas agências, uma no bairro da Prata em Campina 
Grande, próxima ao Parque do Povo e da sua Sede 
Administrativa e outra no bairro de Jaguaribe em João 
Pessoa, próximo ao Centro Administrativo e à Reitoria 
do IFPB. 

Destacamos estas e outras notícias neste Sicredi 
Creduni Informa, onde são apresentados os dados mais 
recentes da cooperativa mostrando a sua capacidade 
de gerar excelentes resultados e de se desenvolver 
de forma sustentável. Mostra também os principais 
eventos e atividades realizadas no último trimestre 
visando à integração, a educação cooperativista e 
financeira da comunidade onde atua, contribuindo 
assim para o seu desenvolvimento sociocultural. 

Uma boa leitura.
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Nossa cooperativa

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. 

Dia 28 de outubro: 
Dia do Servidor Público

A Sicredi Creduni é a cooperativa paraibana de 
servidores e no Dia do Servidor Público para-
beniza este profissional que tantos serviços 
presta à sociedade. Devido à importância desta 
categoria profissional muito temos a celebrar, 
pois a partir do momento em que aprovado em 
concurso público e empossado, passa a exercer 
suas funções com dedicação, trabalho e cons-
tante aperfeiçoamento para prestar um serviço 
de melhor qualidade. Isto nos enaltece enquanto 
servidores e nos enche de orgulho.

Em 1939, no dia 28 de outubro, o Decreto 1713/39 
oficializou o trabalho do funcionalismo público 
e, em 1943, o Presidente Getúlio Vargas decre-
tou este como sendo o Dia do Funcionário Pú-
blico. O Brasil, de acordo com o Boletim Estatís-
tico de Pessoal e Informações Organizacionais 
do Ministério do Planejamento, possui mais de 
2 milhões de funcionários públicos, sendo que 
1.227.833 estão ativos nos Poderes da União.

A Sicredi Creduni foi criada por servidores pú-
blicos em 1999, na antiga UFPB - no Campus II,  
em Campina Grande, atuando nas instituições 
públicas de ensino superior da Paraíba (UFPB, 
UFCG, UEPB e IFPB) até 2017, quando estendeu a 
sua filiação aos servidores federais, estaduais e 

municipais de órgãos e instituições públicas na 
Paraíba. 

Hoje, com mais de 8.300 associados, oferece 
uma ampla gama de serviços e produtos finan-
ceiros em condições vantajosas para atender às 
demandas dos servidores públicos de órgãos e 
instituições na Paraíba. Ao longo destes 20 anos  
desenvolveu-se com sustentabilidade possuin-
do o DNA dos servidores públicos e gerando ri-
quezas e bons serviços para seus associados.  

Servidores públicos, estamos todos de 
parabéns.
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Quem já conferiu,
comprovou: 

Equipe da Agência Prata

Equipe da Agência Jaguaribe

ROBSON OLIVEIRA
Associado da Agência Prata 
Servidor da Secretaria Estadual 
da Segurança e da Defesa Social da Paraíba

FELIPE DINIZ
Associado da Agência Prata  
Servidor da Polícia Militar do Estado da Paraíba   

“No mínimo excelente. 
A Sicredi Creduni não 
presta tratamento de 
um banco, mas sim uma 
ideia de parceria, de si-
nergia. Primeiro que não 
tem cara de agência de 
instituição financeira, 
tem café, água, calma, 
silêncio e essa ideia de 
cooperativa é legal por-
que eu me tornei sócio, 
não sou um cliente, mas 
um parceiro. Tenho voz, 
posso participar, sou 

bem tratado. Só tenho a falar coisas boas. Gostei 
muito. Vou recomendar às pessoas, para crescer 
cada vez mais e a minha cooperativa ficar cada 
vez mais forte.”

 

A Sicredi Creduni abriu duas novas agências de 
atendimento, uma no bairro da Prata em Cam-
pina Grande, destinada prioritariamente aos 
servidores do estado e outra no bairro de Ja-
guaribe em João Pessoa, que atende todos os 
servidores públicos lotados na área central da 
cidade. Com horário de funcionamento das 9h 
às 16h, os espaços dispõem de um ambiente 
amplo e confortável, no qual são ofertados to-
dos os produtos e serviços financeiros da coo-
perativa. 

As duas agências já estão em funcionamento. 
Em Campina Grande, a Agência Prata na Rua 
Antenor Navarro, 571, Bairro da Prata, tem uma 
equipe composta por um gerente de negócios, 
um gerente de atendimento e por três colabo-
radores. Em João Pessoa, a Agência Jaguaribe, 
situada na Praça General João Neiva, 88C, Ja-
guaribe, tem uma equipe formada por dois co-
laboradores e um estagiário. 

Expansão:
Abertura de
novas agências 

“Na realidade eu não me 
sinto dentro de um ban-
co, mas dentro de uma 
casa de amigos. Venho 
à agência com toda sa-
tisfação, pois sempre 
fui muito bem atendido 
pelos atendentes e ge-
rentes. O novo espaço 
é excelente, tem um ar 
mais diferenciado. Tan-
to é que é um espaço 
feito para nos sentir-
mos à vontade. 

Não existe aquela barreira de locais, os ambien-
tes se comungam e se completam de forma aco-
lhedora.”
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Associados em atendimento nas Agências

DURVAL ANTÔNIO DE ARAÚJO
Associado da Agência Jaguaribe
Servidor da Secretaria da Receita do Estado da 
Paraíba  

“O modelo da Sicre-
di Creduni é moderno 
e imbatível perante o 
sistema bancário que é 
oferecido à sociedade. 
Aqui quanto mais ope-
ramos, mais sobras são 
geradas no fim do exer-
cício. O cooperativismo 
possui um sistema de 
trabalho bem interes-
sante com a participa-
ção de todos os sócios.

Estou satisfeito, essa nova agência está bem 
instalada próxima ao Centro Administrativo 
do Estado, é moderna, confortável e oferece 
um atendimento humanizado onde você não é 
simplesmente um número.”

LEONARDO DO EGITO PESSOA
Associado da Agência Jaguaribe
Servidor do Governo do Estado da Paraíba  

“A Sicredi Creduni pos-
sui um modelo que valo-
riza o associado, fazen-
do com que o mesmo se 
sinta dono do negócio. 
Gostei bastante da nova 
Agência em Jaguaribe, 
pois possui um espaço 
e layout bastante inte-
grativo, valorizando o 
contato com os colabo-
radores. Tenho orgulho 
em fazer parte do coo-
perativismo. É um mo-

delo já consolidado no país e que deu certo.”

No Sicredi, o ISA – Índice de Soluções por As-
sociado, mede quantos produtos e serviços 
da cooperativa o associado utiliza, ou seja, 
indica o seu grau de relacionamento com a 
cooperativa. Cada cooperado tem uma con-
ta corrente na cooperativa e, ao utilizar, por 
exemplo, cheque especial, cartão de crédito, 
empréstimos, aplicação financeira, seguros, 
consórcios, portabilidade, cada um destes 
itens acrescenta 1 (um) ponto no ISA. 

A partir da Resolução 03/2019 da Sicredi Cre-
duni, quanto maior o ISA, menor as taxas de 
juros dos empréstimos pagas pelos 
associados. Desta forma, a coope-
rativa que já incentivava através da 
devolução de sobras um maior rela-
cionamento com o associado, reforça 
com uma menor taxa nos emprésti-
mos que estes escolham a coopera-
tiva como principal instituição para 
resolver suas demandas financeiras, 
gerando maiores resultados e possi-
bilitando menores taxas. 

Vinculação das taxas de empréstimos ao grau de relacionamento 

Destaques
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Imposto de Renda sobre as sobras

Vantagens da portabilidade de crédito

Associado: se você tem empréstimos em outra instituição financeira procure nossos atendentes 
e veja as vantagens de solicitar a portabilidade de crédito. É sempre vantajoso para você, uma 
vez que as nossas taxas de juros são em sua maioria abaixo das praticadas pelo mercado. Além 
disso, para o banco original reter a sua dívida, ele é obrigado a negociar as taxas.  

Procure os nossos atendentes e veja as vantagens de solicitar a portabilidade de crédito. Você 
verá que a nossa cooperativa oferece condições diferenciadas das demais instituições financei-
ras. Aqui o cooperado tem direito a distribuição de sobras e não assume o pagamento do seguro 
prestamista. 

No exercício de 2014 a Receita Federal passou a cobrar Impos-
to de Renda sobre as sobras distribuídas para os associados. A 
Sicredi Creduni, representando seus associados, contestou esta 
cobrança ajuizando através de sua assessoria jurídica uma ação 
declaratória e passou a recolher em uma conta judicial os 15% 
de Imposto de Renda sobre o montante das mesmas. 

A contestação teve êxito e  no mês de outubro foi 
decidida favorável aos associados, estando em processo de de-
volução. Os cooperados terão direito a receber, com as devidas 
correções, o que foi depositado referente ao 
Imposto de Renda sobre sobras relativos aos exercícios 
de 2014 a 2018. Brevemente os associados com direito a 
esta restituição deverão receber esta devolução e caso de-
seje, reaplicar na cooperativa.

Como fazemos a diferença
Dia de Cooperar
Em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, dia 6 de julho, a Sicredi Creduni em par-
ceria com a Central Sicredi N/NE esteve presente no Parque da Lagoa em João Pessoa/PB no Dia de 
Cooperar. Uma manhã marcada por muita cooperação e alegria.
 
Ao lado de outras cooperativas do Sistema Sicredi, falamos sobre Educação Financeira através da 
distribuição de gibis e apresentação de cinema com filmes da Turma da Mônica, além do disputado 
passeio de triciclo. O evento contou com a participação de mais de 3 mil pessoas.

Associado em atendimento na Agência

Equipe da Sicredi Creduni e da Central 
Sicredi N/NE

Equipe da Sicredi Creduni auxiliando o 
passei de triciclo

Participações das crianças na ação
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Educação Financeira para a comunidade

Em 2019, a Sicredi Creduni promoveu em Campina Grande e João Pessoa diversas ações voltadas 
para o ensino sobre Educação Financeira nas escolas e órgãos públicos através de palestras e di-
vulgação de materiais sobre o assunto, contribuindo com o aprendizado da comunidade paraibana. 

Sicredi Creduni contribui com o desenvolvimento socio cultural e com o 
meio ambiente 

Promoção Voar Juntos

A Sicredi Creduni realizou a entrega das doações da Campanha “Doe livros, compartilhe conheci-
mento e coopere com o meio ambiente”. Este ano, foram beneficiadas 6 instituições em Campina 
Grande, João Pessoa e Patos.

Desde 2015, ano em que a campanha teve início, já foram arrecadados mais de 14,5 mil livros, aproxi-
madamente 7 toneladas de lixo eletrônico e 6 toneladas de papéis recicláveis, beneficiando a comu-
nidade paraibana. A Sicredi Creduni agradece a cooperação e empenho de todos.

Em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, a Si-
credi Creduni promoveu uma experiência única para seus associados 
e colaboradores.  A ação, realizada em Campina Grande e João Pessoa, 
consistiu em um voo cativo de balão ancorado ao solo. Um momento es-
pecial de interação e fortalecimento do cooperativismo na região. 

Entrega das doações em Campina Grande

Campina Grande

Campina Grande Campina GrandeJoão Pessoa

Campina Grande

Campina Grande

João Pessoa João Pessoa

Entrega das doações em Patos Entrega das doações em João Pessoa
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Parceria com o Sebrae, Senac e Senai 

Encontro dos Aniversariantes 

Com o objetivo de auxiliar na organização finan-
ceira e geração de renda, a Sicredi Creduni incen-
tiva a capacitação profissional dos seus associa-
dos e dependentes, oferecendo cursos gratuitos 
em parceria com o SENAC, SENAI e SEBRAE. Pre-
encha o formulário em sua agência, inscreva-se 
e aproveite mais este benefício da sua coopera-
tiva.

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

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. 
Em breve lançaremos a Campanha do Natal de 2019. 

Natal + Solidário

Educação Financeira para os servidores

A Sicredi Creduni, contribuindo para a saúde fi-
nanceira dos seus associados, promove de for-
ma contínua palestras sobre Educação Financei-
ra e Cooperativista nos órgãos e instituições em 
que atua. 

Presidente da Sicredi Creduni promovendo palestra 
na Embrapa Algodão

Campina Grande

Campina Grande Patos João Pessoa

Campina Grande João Pessoa
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Ciclo
Virtuoso
O Sicredi torna a vida 

financeira dos associados mais 
cooperativa. Quem poupa ajuda 

a financiar o crédito de quem 
precisa, desenvolvendo  

a comunidade.

O associado  
poupador A investe 

seus recursos na 
cooperativa.

A cooperativa 
destina os 

recursos para 
crédito na 

mesma região.

O associado B, busca recursos na 
cooperativa para atender suas 

demandas.

Os associados A e B incrementam 
sua renda por operar com taxas 

justas e distribuição de resultados 
da cooperativa.

A permanência 
dos recursos na 
região, impacta 
positivamente 
a comunidade 

com maior oferta 
de empregos, 

produtos locais e 
geração de renda.

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.

34

25

16

O resultado de nossa atuação respon-
sável e próxima é a transformação das 
comunidades onde atuamos. Isso por-
que nosso trabalho consiste em captar 
recursos de associados e emprestar 
para associados das mesmas re-
giões. A permanência dos recursos no 
local i m p a c t a  p o s i t i v a m e n t e  a 
c o m u n i d a d e ,  estimulando a geração 
de renda e o crescimento sustentável, 
com maior oferta de empregos, produ-

Como o Cooperativismo 
promove o desenvolvimento
da comunidade

tos locais e desenvolvimento econômico. 
Dessa forma, o associado pode investir cada 
vez mais recursos na cooperativa,  e  nós 
c r e s c e m o s  j u n t o s .  A  e s s e  p r o c e s s o  d e 
desenvolvimento conjunto da cooperativa, do 
associado e da comunidade demos o nome de 
Ciclo Virtuoso do Sicredi. 
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Excelentes resultados

Rendimentos Comparados de Investimentos: 

Os associados se beneficiam ao fazerem negó-
cios 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 sal-
do 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.

Contabilizando o quanto os associados econo-
mizaram 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, confor-
me pode ser observado no Valor Cooperativo 
Agregado Invisível (VCAI), calculado na tabela 
abaixo. Estes recursos permaneceram na co-
munidade e não foram transferidos para ou-
tras praças. É o ciclo virtuoso da Sicredi Credu-
ni que contribui para o desenvolvimento local.

Garantia para os aplicadores: 
O associado da Sicredi Creduni conta com: a) A garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop), que garante depósitos de até R$ 250.000,00; b) A garantia solidária do Sistema 
Sicredi que é alicerçada em cinco pilares: estrutura estatutária, políticas operacionais e procedimen-
tos 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 Contingên-
cias, 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 exce-
lente remuneração dos aplicadores obtida em 2018 é um processo contínuo:
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Até setembro de 2019 a Sicredi Creduni vem repe-
tindo os bons resultados apresentados em 2018, 
conforme pode ser visto nos gráficos abaixo. 

Associados Ativos (R$ milhões)

Reservas e Fundos (R$ milhões) Operações de Crédito (R$ milhões) Resultado Total (R$ milhões) Patrimônio Líquido (R$ milhões)

Capital Social (R$ milhões) Depósitos Totais (R$ milhões)

7.790
228,2

17,5 175,1 14,6
67,3

39,8
135,4

Set 18 Set 18

Set 18 Set 18 Set 18 Set 18

Set 18 Set 18Jun 19 Jun 19

Jun 19 Jun 19 Jun 19 Jun 19

Jun 19 Jun 19Set 19 Set 19

Set 19 Set 19 Set 19 Set 19

Set  19 Set 19

8.136 252,0

20,9 177,9

8,8 61,2

40,2 158,8

8.355
261,5

20,9
194,4

13,6

69,8

40,0
164,2

Resultados Financeiros

Notícias
Invest Meeting
A Sicredi Creduni, em parceria com a Sicredi Centro 
Paraibana, promoveu no dia 26 de julho o Invest 
Meeting destinado aos aplicadores. O evento reuniu 
especialistas e personalidades do mercado financeiro 
como Daniel Celano, Diretor-Presidente da Schroders 
Brasil Investment e Geraldo Vargas, Analista de 
Produtos Financeiros do Banco Cooperativo Sicredi 
para compartilhar conhecimento e oportunidades de 
negócios.  Participaram do evento associados 
investidores, diretores, conselheiros e colaboradores 
das duas cooperativas.

Expansão: Órgãos e Instituições com Servidores 
associados à Sicredi Creduni em 2019 

Dentro do processo de expansão, ao longo de 2019 filiaram-se a Sicredi Creduni servidores de diver-
sos órgãos e instituições públicas da Paraíba, adicionando ao quadro social da cooperativa cerca de 
990 associados, sendo 643 federais, 306 estaduais e 41 municipais.

Representantes da Sicredi Creduni e especialistas 
do mercado financeiro
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Formação dos 
colaboradores 
Dentro da perspectiva de oferecer mais e melhores serviços aos associados, além dos cursos tra-
dicionalmente oferecidos pelo Sicredi na plataforma Sicredi Aprende, os colaboradores da Sicredi 
Creduni participaram de diversos cursos, entre eles: Curso de Gestão de Cooperativas de Crédito, 
Vendas e Qualidade no Atendimento, Mercado Financeiro, Técnicas de Negociação e Vendas, Gestão 
de Crédito, Risco e Responsabilidade, entre outros.

Entrega da premiação do Concurso Fotográfico 
Os associados da Sicredi Creduni ganharam 5 dos 12 prêmios dis-
tribuídos no Concurso Fotográfico 2019, entre estes, 2 ocuparam os 
primeiros lugares no ranking geral do concurso e foram premiados 
com um troféu e uma câmera Canon EOS Rebel T7. As imagens 
irão ilustrar o Calendário 2020 da Central Sicredi N/NE. Pa-
rabéns aos ganhadores e a todos que participaram da campanha.

Ruínas da Igreja 
de Bonsucesso Lua Cheia Encerramento Olhos de Ouro Cachoeira de Bonito
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Participação em eventos 
da comunidade dos servidores 
Ao longo de 2019, a Sicredi Creduni participou de diversos eventos da comunidade de servidores pú-
blicos, seja apoiando ou promovendo palestras sobre educação financeira e de investimentos, entre 
eles: Semana do Médico do HU,  I Olímpiada Brasileira de Educação Financeira, 4ª Corrida de Rua da 
UEPB, X Seminário Internacional de Direitos Humanos da UFPB, Semana Comemorativa aos 70 anos 
do Curso de Direito da UFPB, I Simpósio de Voluntariado e destinação de recursos para o 3º setor da 
Paraíba, I Workshop de mulheres na matemática, Workshop de boas-vindas dos novos servidores da 
UEPB, Entrega do Título de Cidadão Campinense ao associado Jobson de Paiva Silveira Sales, gerente 
do INSS, Exposição fotográfica sobre os 10 anos de trajetória da Universidade Aberta à Maturidade 
(UAMA), entre outros. Confira:
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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.  

Rede de 
Atendimento  

SEDE AG UFCG

AG Castelo Branco AG Jaguaribe

AG Centro de
Vivência UFPB

AG Patos

AG UEPB AG Prata

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

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

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

Campina Grande - PB
Rua Antenor Navarro, 571, Prata
CEP: 58400-570

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

João Pessoa - PB
Praça General João Neiva, 88C 
CEP: 58050-220

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

Patos - PB
Rua Escritor Rui Barbosa, 
412, Centro  
CEP: 58700-060

Central de Relacionamento Sicredi Creduni: 4007 2654 | 0800 606 1700 | (83) 2101 7000
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Produtos 
e serviços

Para você

Canais

Para sua empresa

Conta Corrente 

Empréstimos 

Financiamentos

Aplicações Financeiras

Fundos de Investimentos

Cartão de Crédito e Débito

Portabilidade de Crédito e de 
Salário

Cheque Especial 

Talão de Cheque

Seguros

Consórcios

Previdências

Câmbio 

Pagamentos e Recebimentos

Antecipação de 13º salário,
férias e imposto de renda

Conta Corrente 

Cobrança 

Cartões 

Câmbio

Antecipação de Recebíveis de 
Cartões

Consórcios

Seguros

Crédito 

Domicílio Bancário

Investimentos 

Pagamento e Fornecedores

Pagamento e Recebimentos

Aplicativo

Caixa Eletrônico

Internet Banking

Serviço por Telefone



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


