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Apresentação
A Cooperativa Sicredi Creduni é a Instituição 
Financeira Cooperativa dos Servidores 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais na 
Paraíba. 

É uma cooperativa singular – presta serviço 
diretamente aos associados. Junto com 

outras 26 cooperativas formam a Central 
Sicredi N/NE, que por sua vez, com outras 4 
centrais constituem a Confederação Sicredi, 
compondo o Sistema Cooperativo Sicredi 
com mais de 3,6 milhões de associados, 
distribuídos por 21 estados brasileiros.
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Valores

Missão

Princípios Cooperativistas

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

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

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

A Sicredi Creduni nas suas relações com os cooperados, com o mercado e com a 
comunidade, segue os seguintes princípios e valores:

Créditos 
 COORDENAÇÃO EDITORIAL 

E DE DESIGN
Rômulo Marinho do Rêgo,
Bruno Gomes Guedes e
Anne Caroline de Oliveira Pereira 

Anne Caroline de Oliveira Pereira
REVISÃO 

FOTOGRAFIA
Banco de Imagens Sicredi Creduni

IMPRESSÃO E ACABAMENTO
Gráfica JB

-Ética;
-Integridade;
-Solidariedade;
-Credibilidade;

-Transparência;
-Equidade;
-Profissionalismo; 
-Sustentabilidade.



Mensagem do 
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Abertura da Sicredi Creduni a todos 
os Servidores Públicos na Paraíba 

Iniciamos o exercício com a 
determinação de que 2017 seria para a 
Sicredi Creduni do jeito que nós 
gostaríamos que fosse, afinal o futuro 
está em nossas mãos. Contamos com 
um time de colaboradores de primeira 
linha e com vontade de ganhar o jogo. 
Em março ficamos em primeiro lugar na 
Maratona da Central Sicredi N/NE e 
ganhamos um prêmio de R$ 5.000,00 
que foi dividido entre os colaboradores.

Até agosto apresentamos resultados 
exuberantes e que saltam à vista. No 
final do citado mês atingimos 
precisamente 7.060 cooperados, os 
ativos cresceram 10,4% e a carteira de 
empréstimos cresceu 8,6%. O Rating 
continua sendo IA e permanecemos em 
primeiro lugar no Ranking da Central 
Sicredi N/NE, um atestado de que a 

cooperativa mantém uma situação 
patrimonial e financeira invejável e que 
continuamos no rumo certo. Todos 
estes números indicam também que o 
processo de expansão para servidores 
públicos já começa a mostrar bons 
resultados.

Estamos concluindo o processo de 
mudança nas fachadas das agências 
adequando-as ao padrão do Sistema 
Sicredi e em breve faremos a 
inauguração.

Os resultados econômicos obtidos até 
julho apontam que em 2017 teremos 
excelentes sobras para os associados e 
aumentos de reservas para garantir a 
sustentabilidade de longo prazo da 
cooperativa.

Parabéns aos cooperados, parabéns 
aos colaboradores, parabéns à 
administração!

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de 
Administração e da Diretoria 
Executiva
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Ao longo de 18 anos de serviços 
prestados aos servidores da 
comunidade acadêmica paraibana, a 
Cooperativa Sicredi Creduni apresenta 
um histórico de sucesso em oferecer 
soluções para as suas demandas 
econômico-financeiras. Nesta direção, 
disponibiliza serviços e produtos 
adequados às necessidades dos 

servidores, oferecidos em condições 
vantajosas através do atendimento de 
uma equipe bem capacitada formada 
de 47 colaboradores e 10 estagiários.

Com Sede Administrativa em Campina 
Grande e 04 agências de atendimento, 
duas delas em Campina Grande, a 
Agência UFCG e Agência UEPB e duas 

em João Pessoa, a Agência Centro de 
Vivência na UFPB e a Agência Castelo 
Branco, a Sicredi Creduni atinge a 
maioridade como uma instituição 
financeira cooperativa criada por 
servidores públicos para servidores 
públicos. 

Fundada em 1999 por servidores da 
UFPB/UFCG, a Sicredi Creduni passou a 
atuar em 2010 na UEPB e logo após no 
IFPB. Inicialmente restrita às 
instituições públicas de ensino superior, 
em 2017 estendeu o direito de filiação a 
todos os servidores federais, estaduais 
e municipais de instituições e órgãos 
públicos na Paraíba. 

A cooperativa disponibiliza todos os 
serviços e produtos do mercado 
financeiro, como Empréstimo 
Consignado, Empréstimo com Garantia 

de Salário, Financiamentos, Cheque 
Especial, Cartão de Crédito, 
Adiantamento de IR, de Férias e de 13º 
Salário, com taxas inferiores às do 
mercado. Também oferta aplicações de 
Longo e de Curto Prazo com excelente 
remuneração, como também 
Consórcios, Previdência e demais 
serviços financeiros com taxas 
vantajosas. 

Um dos produtos mais procurados 
pelos novos cooperados é a 
Portabilidade de Crédito, que permite a 

troca de dívidas com taxas de juros mais 
altas em outras instituições financeiras 
por dívidas com taxas mais baixas. 

Contate nossos atendentes, verifique as 
vantagens de se associar à Sicredi 
Creduni e participar da construção de 
uma instituição, onde você pode 
usufruir de soluções adequadas para 
atender às suas demandas 
econômico-financeiras.

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
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 O atual cenário econômico-financeiro 
e os servidores públicos  

A retomada do poder 
aquisitivo não é uniforme 

O final deste ano indica uma inflação 
em torno de 3%, a taxa Selic próxima de 
7%, o crescimento do PIB de 0,5%. Estes 
dados mostram uma melhora nas 
condições econômicas nacionais e as 
previsões para 2018 são de uma 
inflação em torno de 3,5%, uma queda 
nas taxas de juros e de um crescimento 
de 2 a 3% no PIB. Entretanto a taxa de 
desemprego continua alta, em torno de 
12%, e os investimentos produtivos 
continuam baixos.

Mesmo havendo indícios de que o pior 
da crise já passou é preciso cautela. Na 
política econômica vigente predomina a 
proposta de diminuir os custos de 
produção por meio de redução das 

despesas com pessoal, favorecendo a 
acumulação do capital em detrimento 
da remuneração do trabalho. Esta 
política, amplamente divulgada pela 
mídia, atinge tanto o reajuste salarial 
dos trabalhadores do setor privado, 
como os dos servidores públicos, sejam 
federais, estaduais ou municipais, 
ativos ou inativos.

Desta maneira, os servidores terão 
dificuldade de manter o seu poder 
aquisitivo, ocorrendo um maior impacto 
entre os de menor renda, uma vez que 
estes comprometem grande parte de 
seu salário para suprir necessidades 
essenciais. Além disso, a dificuldade 
enfrentada com a capacidade de 

familiares em encontrar trabalho e o 
alto custo com serviços, em especial 
custos com educação e com saúde, 
comprometem o padrão de consumo 
deste segmento.

A Sicredi Creduni, diferentemente dos 
bancos que restringiram o crédito, 
continuará sua política de atender as 
demandas dos cooperados sem 
comprometer a sua saúde financeira, 
praticando taxas abaixo do mercado e 
devolvendo uma parcela dos juros 
através das sobras, bem como 
remunerando condignamente os 
aplicadores.   

A crise econômica levou todas as 
classes sociais a perderem poder de 
compra, conforme levantamento da 
empresa Tendências Consultoria 
Integrada publicada no jornal Valor 
Econômico. As famílias situadas nas 
classes A/B (acima de R$ 5.776,00 
mensais) que vinham sofrendo perdas 
mais altas que as demais, 
estabilizaram o seu padrão de consumo 
em novembro do ano passado, 
enquanto o poder aquisitivo das 
classes D/E (abaixo de R$ 2.303,00) até 

o presente momento continuam em 
queda. A classe C (entre R$ 2.303,00 e 
R$ 5.776,00), por sua vez, estabilizou o 
seu poder de compra em março deste 
ano. 
 
Entretanto, a recuperação do poder 
aquisitivo da classe A (acima de R$ 
17.282,00) no primeiro semestre de 
2017, foi de 10,3%; a classe B, de 0,7%; a 
classe C, de 1,0% e a classe D/E perdeu 
mais de 3,15%. Observou-se que houve 
uma redução da classe C, com mais de 

474 mil domicílios caindo para a classe 
D/E, que teve um aumento no número 
de famílias em 1,1%. 

O servidor deve ficar atento aos efeitos 
perversos da crise, procurando 
consumir de forma crítica, evitando ao 
máximo endividamento e, se tiver 
dívidas, procurar fazer a portabilidade 
de crédito trocando as dívidas com 
taxas de juros mais altas por taxas 
mais baixas.  

O cooperativismo melhora o poder de 
compra do servidor

Além da mobilização política da 
comunidade de servidores públicos 
para recuperar o poder aquisitivo, 
torna-se necessário que estes 
desenvolvam outras formas de 
salvaguardar o poder de compra dos 
seus salários.  

Participar ativamente de uma 
cooperativa contribui com o aumento 
de poder aquisitivo do cooperado, pois 
possibilita o acesso a produtos e 

serviços mais em conta e adequados à 
sua realidade. Muito comum nos países 
desenvolvidos, o cooperativismo tem 
na Paraíba um exemplo de sucesso: a 
Sicredi Creduni. 

Criada por servidores públicos para 
servidores públicos é um exemplo de 
instituição que contribui para o 
aumento de renda. Ela gera riqueza 
para o cooperado, que economiza por 
pagar menor taxa de juros nos 

empréstimos, preços menores pelos 
serviços e produtos da cooperativa e 
por ganhar melhor remuneração pelas  
aplicações, além de receber sobras. 

O cálculo mostra quanto a comunidade 
acadêmica agregou de valor por fazer 
negócios com a cooperativa e não com 
os bancos. O montante chegou a mais 
de R$ 30 milhões, conforme pode ser 
visto no VCAI (Valor Cooperativo 
Agregado Invisível) explicitado a seguir.

SICREDI CREDUNI INFORMA 2017 - Nº 2
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Integração ao 
Sistema Sicredi

O processo de integração da Sicredi 
Creduni ao Sistema Sicredi continuou 
em 2017 através de várias atividades, 
entre as quais destacamos: 

I. Realização de curso para todos os 
colaboradores da Sicredi Creduni sobre 
o Jeito Sicredi de Ser, realizada nos dias 
15 e 20 de março, em João Pessoa e 
Campina Grande, respectivamente, por 
consultores do Sicredi. Na ocasião, os 
colaboradores puderam conhecer 
melhor sobre as cooperativas e 
ferramentas de trabalho do Sistema 
Sicredi. 

II. Visita de Técnicos do Centro 

Administrativo Sicredi (CAS), realizada 
no dia 25 de abril para tratar de 
assuntos relacionados ao projeto de 
adequação aos processos efetuados 
pelo Sicredi, entre outros assuntos. 

III. Visita de comitiva da Sicredi Creduni 
à Sicredi Alto Uruguai RS/SC composta 
de diretores, gerentes e conselheiros 
de administração, entre os dias 07 e 10 
de maio, quando tiveram a 
oportunidade de observar o 
funcionamento das cooperativas do 
Sistema Sicredi, seus processos 
estratégicos e operacionais, sua área 
de negócios e os diversos projetos 
socioculturais desenvolvidos na 

cooperativa visitada. 

IV. Visita de comitiva da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC à Sicredi Creduni, no 
período de 11 a 13 de julho, quando 
dirigentes e conselheiros conheceram 
nossa cooperativa, visitaram a Central 
Sicredi N/NE e realizaram reuniões de 
trabalho onde foram discutidos 
aspectos operacionais e culturais do 
Sistema Sicredi.

V. Mudança da identidade visual das 
agências da Sicredi Creduni de acordo 
com o processo de integração ao 
Sistema Sicredi.

O Sicredi tem escala 
nacional com a 
estrutura sistêmica, 
mas sua atuação é 
regional.
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 Sicredi hoje  Em integração 
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e com projeto de expansão em andamento
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Os benefícios gerados estão ao alcance de todos os servidores públicos federais, estaduais e 
municipais na Paraíba!

 CONTA CORRENTE 

 TARIFAS 

 EMP. CONSIGNADO 

 CHEQUE ESPECIAL 

 EMP. PESSOAL 

 FINANCIAMENTOS 

 CARTÃO DE CRÉDITO 

 INVESTIMENTOS LP 

 INVESTIMENTOS CP 

 TOTAL  TOTAL 

2.296.149,17

-

124.661.404,49

1.026.569,75

7.058.120,59

2.300.729,68

150.270,61

119.339.995,65

10.161.168,22

-

-

23,33%

108,95%

38,78%

17,27%

108,95%

16,30%

12,76%

-

-

-

21,75

26,14%

348,12%

74,62%

26,18%

469,15%

12,42%

11,45%

-

-

1.894.534,84

26.896,13

14.918,26

9.067,31

-

-

-

103.326,71

-

2.047.152,64

55.008,59

115.906,36

37.781,90

-

4.795.353,64

-

VCAI SICREDI CREDUNI 2016

FONTE: BACEN e Sicredi Creduni

 

   29.084.486,89 

     1.118.402,13 

     2.736.798,08 

        397.413,37 

        163.713,15 

-24.247.772,93 

-1.297.013,03 

                       -   

         261.000,00 

    32.585.885,94 

      3.573.699,41 

      5.267.060,17 

         602.363,10 

         704.987,97 

-14.822.027,46 

-1.163.860,21 

 -   

261.000,00 

5.395.933,89 

2.482.193,41 

2.545.180,36 

 214.017,04 

541.274,82 

9.425.745,47 

133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

         103.326,71 

         261.000,00 

      9.337.621,37 

      2.564.098,13 

      2.676.004,98 

         260.866,25 

         541.274,82 

    14.221.099,11 

         133.152,82 

30.098.444,1930.098.444,19

PRODUTOPRODUTO
TOTAL DA TOTAL DA 
CARTEIRACARTEIRA

TAXA MÉDIA TAXA MÉDIA 
COOPERATIVACOOPERATIVA

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL  ANUAL  
(CREDUNI)(CREDUNI)

TAXA TAXA 
MÉDIA DO MÉDIA DO 
MERCADOMERCADO

DESEMBOLSO/DESEMBOLSO/
RETORNO RETORNO 

ANUAL ANUAL 
(BANCOS)(BANCOS)

IOF IOF 
ECONOMIZADOECONOMIZADO

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

ECONOMIA/
GANHO

ADICIONAL

SOBRAS SOBRAS 
DISTRIBUÍDASDISTRIBUÍDAS

GANHO GANHO 
TOTALTOTAL



Serviços utilizando 
meios eletrônicos Estagiário da Sicredi 

Creduni em Bananeiras

Portabilidade 
de Crédito 

Mudança estatutária e 
eleição de delegados, 
conselhos e diretoria

Pacotes 
de tarifas

Atualização Cadastral
PARAÍBA

nº 2

BRPara 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.

Sicredi 
Creduni

De: Cooperado

Faça sua parte!

          Atualize anualmente 

seu cadastro na cooperativa

End.:
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Desde o mês de maio deste ano os 
cooperados da Sicredi Creduni estão 
utilizando o pacote de tarifas 
essenciais, disponíveis para consulta 
nas agências ou nos sites da 
cooperativa e do Banco Central do 
Brasil.

A realização de serviços utilizando 
meios eletrônicos é gratuita. Não existe 
limite para a realização de consultas e 
prestação de serviços mediante a 
utilização da Internet transacional ou 
Mobile Banking.

Com a Internet Transacional é possível 
acessar sua conta com maior 
praticidade e rapidez sem que seja 
necessário se deslocar até uma agência. 
Além da facilidade no acesso, tal 
ferramenta oferece maior segurança na 
assinatura eletrônica e no login, assim 
como é possível obter informações mais 
detalhadas sobre a sua movimentação 
financeira.

Já o Mobile Banking é um aplicativo que 
permite acesso pelo celular à consulta 
de saldos; extrato da conta corrente e 
conta capital; transferências entre 
contas, pagamentos de boletos e 
convênios, entre outros. Este serviço é 
gratuito e está disponível para 

smartphones na loja Apple Store ou 
Google Play.

Recomenda-se ao cooperado, na 
medida do possível, utilizar os meios 
eletrônicos. É prático, seguro e gratuito. 
Para se habilitar ao acesso entre em 
contato com os atendentes em uma das 
agências da Sicredi Creduni, assim você 
fará o seu cadastro e aprenderá o passo 
a passo necessário. 

Reforçando a presença da Sicredi 
Creduni no Campus III da UFPB em 
Bananeiras, foi selecionada uma 
estagiária do Curso de Administração, a 
aluna Maria Brenda de Melo Alves, para 
oferecer suporte na região, 
considerando que dos 266 servidores da 
UFPB lotados em Bananeiras, 214 são 
nossos sócios. A sala para atendimento 
fica localizada no prédio do 
SINTESP/PB. 

A Sicredi Creduni no 2º Semestre de 
2017 adequará a sua estrutura 
política/administrativa visando à 
integração ao Sistema Sicredi e aos 
normativos do Banco Central, em 
especial à Resolução 4.434/2015 que 
veda o exercício simultâneo de cargos 
no Conselho de Administração e na 

Diretoria Executiva e à Resolução 
4.538/2016 que dispõe sobre a 
sucessão dos administradores das 
instituições financeiras. 

Este processo de mudança deverá ser 
estabelecido por uma Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) no final de 2017, 
ocasião em que ocorrerá também a 
eleição dos novos delegados seccionais 
para o período 2018/2021. Estes, na 
Assembleia Geral Ordinária de 2018, 
elegerão o novo Conselho de 
Administração, que seguindo as novas 
normas escolherá a nova Diretoria 
Executiva segregada do Conselho de 
Administração.

O processo de portabilidade de crédito é 
muito salutar para os nossos 
cooperados, pois trocam dívidas caras 
por dívidas mais baratas. A tendência 
apontada pela análise financeira do 
Banco Cooperativo Sicredi prevê que “... 
as famílias deverão trocar dívidas caras 
por dívidas mais baratas ao longo dos 
próximos meses (especial em 2018) e, 
com isso, abrir uma disponibilidade de 
até 2% da renda, que se reverterá em 
maior aplicação financeira e consumo”.

Aproveite a oportunidade para trazer 
sua dívida de outra instituição financeira 
para a Sicredi Creduni e obtenha todas 
as vantagens que sua cooperativa 
oferece!

SICREDI CREDUNI INFORMA 2017 - Nº 2
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RESULTADOS (Juros ao Capital + SOBRAS)

12.33511.590 10.764
9.565

Resultados 
Financeiros

A seguir apresentamos os principais Indicadores de Resultados gerados 
pela Sicredi Creduni: 

DEPÓSITOS A PRAZO

CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL

COOPERADOS

95.584
84.057

111.389

142.210
129.576

154.437

2015 2016 08/2017

CAPITAL SOCIAL
39.79338.651 39.472

6.161
6.682 7.060

RENDIMENTOS COMPARADOS DE INVESTIMENTOS NOS ÚLTIMOS 17 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
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9,9

9,9

17,1

4,3

2010

1,0

-3,6
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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

Acumulado

358,3

84,7

598,4

270,4

804,5

811,3

1076,8

2612,1

200,5

2000

-10,7

9,3

6,0

8,3

17,3

17,4

24,5

6,0

24,9

Até 2016 o rendimento das aplicações de 
Longo Prazo da Sicredi Creduni 
constituídas dos depósitos a prazo que 
recebem juros mais sobras foi publicado 
líquido do IRRF, enquanto todas as outras 
aplicações financeiras eram apresentadas 
com rendimento bruto, com exceção da 
poupança, como é a prática do mercado 
financeiro. Este ano apresentamos toda a 

série do rendimento das aplicações de 
Longo Prazo com o rendimento bruto de 
modo a facilitar a comparação com as 
outras alternativas de investimento. 
Incluímos também o IPCA índice oficial da 
inflação para os que queiram calcular o 
rendimento real das diversas aplicações. 
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. O rendimento líquido do IRRF 
ficou em 13,86% correspondendo a 99% 
do CDI.
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Anualmente a Sicredi Creduni realiza 
diversas atividades socioculturais 
visando integrar o associado à 
cooperativa e promover ações de 

endomarketing. Até setembro de 2017 
foram realizados, em Campina Grande 
e João Pessoa, o Dia da Mulher, Páscoa, 
Dia das Mães, Café da manhã junino, 

Dia dos Pais e os encontros mensais de 
aniversariantes, além da participação 
em eventos patrocinados pela 
cooperativa. 
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Este ano, duas fotografias da Sicredi Creduni foram 
selecionadas para compor o calendário 2018 da Central 
Sicredi N/NE. São elas: 

I. Pôr do Sol ao fundo Igreja São Frei Pedro Gonçalves 
e Rio Paraíba, do associado Renato Santos Lourenço 
(1º lugar – Ranking Sicredi Creduni);

II. Praia do Sancho, da associada Nádia Rodrigues.

Para conferir as 24 fotografias selecionadas que irão 
compor o Calendário 2018, acesse: 
sicredinne.com.br/concursofotografico
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Professor Hamilton 
Medeiros de Azevedo: 
um cooperativista

O Prof. Dr. Hamilton Medeiros de 
Azevedo foi um cooperativista atuante 
que contribuiu fortemente para o 
desenvolvimento da Sicredi Creduni 
desde o primeiro momento. Como um 
dos 24 Sócios Fundadores, exerceu os 
cargos de Conselheiro Fiscal (2003) e 
de Conselheiro de Administração (de 
2006 a 2017). 

Como Conselheiro com Funções 
Especiais desde 2010, supervisionou 
as atividades de integração à 
cooperativa dos sócios pertencentes 
ao quadro de servidores da UFCG. 
Defendia com dedicação e esforço 
suas ideias, participava ativamente de 
atividades voltadas para o 
fortalecimento dos laços entre os 

cooperados, contribuindo para a 
promoção de eventos socioculturais, 
entre os quais, os encontros de 
aniversariantes.  

Sua partida prematura deixou 
saudades em todos os que defendem a 
proposta cooperativista em especial 
os que fazem a Sicredi Creduni. 

Concurso Fotográfico 
Natureza em Foco



Site
A Sicredi Creduni lançou um novo site 
(sicredinne.com.br/creduni). O portal 
foi redesenhado para tornar o 
conteúdo mais dinâmico, moderno e 
fácil de navegar. Acesse e confira todas 
as notícias e informações sobre a sua 
cooperativa!

Facebook
Curta a página da Sicredi Creduni no 
Facebook e confira diariamente as 
principais ações que a sua cooperativa 
vem realizando.

A Sicredi Creduni tem como objetivo 
principal o compromisso com a 
organização financeira de seus 

associados. Para contribuir com o 
aumento da renda familiar, oferece 
cursos (sujeitos à análise da 
cooperativa) em parceria com o SENAI, 
SEBRAE, SENAC e SESCOOP/PB, na qual 
sócios e dependentes podem participar 
gratuitamente de diversos cursos de 
curta duração.

Procure as instituições parceiras para 
conferir a lista atualizada dos cursos 
oferecidos no momento. Inscreva-se e 
aproveite mais este benefício da sua 
cooperativa!
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 Vantagens de se associar 
à Sicredi Creduni 

Para o servidor se associar à Sicredi 
Creduni é exigida uma integralização no 
capital social de R$ 30,00 e uma 
capitalização mensal descontada em 
folha de R$ 11,00. Este capital é 
corrigido mês a mês, e quando o 
montante atingir R$ 4.500,00 o 
cooperado pode cessar a 
integralização. O capital social pode ser 
resgatado em situações especiais ou 

quando o associado decidir sair da 
cooperativa.

Ao se associar e integralizar o Capital 
Social na Sicredi Creduni, cada 
cooperado terá direito a uma conta 
corrente de livre movimentação, 
abrindo as portas para todos os 
produtos e vantagens que a 
cooperativa oferece. Recebendo seu 

salário na cooperativa e movimentando 
os recursos do seu dia-a-dia na conta 
corrente, o cooperado participa das 
sobras sobre o saldo médio mantido 
em conta corrente, que serão 
distribuídas após a Assembleia Geral 
Ordinária de cada ano. Esta é uma das 
vantagens de se associar à Sicredi 
Creduni, pois aqui suas operações 
financeiras geram excelentes 
resultados para você.

Sicredi Creduni
Digital

 Na Sicredi 
Creduni você tem:

Parcerias com o 
SENAI, SEBRAE, 
SENAC e SESCOOP/PB
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Acesso facilitado ao crédito com excelentes taxas  
e facilidade na Portabilidade de Crédito*

01 06 Cheque especial com excelentes condições e taxa 
de juros de 7% a.m.

Conta Corrente que participa da distribuição de 
SOBRAS proporcional ao seu saldo médio 

Horário de atendimento diferenciado, das 9h00 
às 16h00

02 07

Inexistência de cobrança de TAC (Tarifa de 
Abertura de Crédito)

Integralização mensal de apenas R$ 11,0003 08

Excelente estrutura de atendimento com mais 
conforto, segurança e comodidade

Aplicações** Financeiras com excelentes 
remunerações

04 09

Cartão de Crédito Internacional com programa de 
recompensas e taxa de juros de 7% a.m.

Distribuição de resultados*** (sobras) para os 
cooperados

05 10

*Se você tem dívidas em outra 
instituição financeira traga para a 
nossa cooperativa – nossas taxas são 
vantajosas e você pode ter acesso a 
novos recursos ou baixar o valor da 
prestação ou o prazo do empréstimo. 

**Se você é aplicador traga suas 
aplicações para a Sicredi Creduni e faça 
o seu dinheiro render mais do que a 

maioria das aplicações do mercado. 
Além disso, todos os seus 
investimentos na cooperativa têm a 
garantia do FGCOOP – Fundo 
Garantidor do Cooperativismo – que 
fornece cobertura de aplicações até o 
valor de R$ 250.000,00.

***O cooperado como dono e usuário 
participa dos resultados (sobras) 

proporcional aos serviços e produtos 
utilizados, como aplicações, 
empréstimos, seguros, consórcios, 
cartões de crédito e débito, saldo médio 
em conta corrente, entre outros. A 
Sicredi Creduni é uma das poucas 
cooperativas que distribui 
costumeiramente 30% das sobras 
apuradas durante o ano para os 
cooperados.



sicredinne.com.br/creduni

Sicredi Creduni

SEDE

Rua Antenor Navarro, 496 
Bairro Prata
CEP: 58400-520 
Fone: (83)2101 7000
Campina Grande/PB

Castelo Branco

Rua Hortêncio Ribeiro, 254
Bairro Castelo Branco
CEP: 58050-220
Fone: (83)3044 7070
João Pessoa/PB

 UFPB

Centro de Vivência UFPB
Cidade Universitária
CEP: 58051-900
Fone: 3044-7070
João Pessoa/PB

UFCG

Av. Aprígio Veloso, 882
Bairro Universitário
CEP: 58429-970
Fone: (83)2101 7000
Campina Grande/PB

UEPB

Rua Domitila Cabral de Castro, 
s/n Central de Aulas UEPB 
CEP: 58429-570
Fone: (83)2101 7000
Campina Grande/PB

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

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.)

Transferências, DOC e TED

Sicredi Creduni 4007-2654 | (83) 2101 7000
SAC Sicredi 0800 724 7220
Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525
Ouvidoria Sicredi 0800 646 2519
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