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Associado: atualize o seu cadastro na cooperati-
va e garanta o recebimento de correspondências, 
ligações telefônicas, SMS e informativos. A atua-
lização anual é uma exigência do Banco Central 
e para isto basta apresentar em uma de nossas 
agências ou via WhatsApp Enterprise a cópia do 

MANTENHA SEU
CADASTRO ATUALIZADO

Pelo Aplicativo: Menu > Ajustes > Meu cadastro 

Pelo Internet Banking: sicredi.com.br/creduni > Faça seu login > Outros serviços > Meu cadastro  

comprovante de residência (água, luz, telefone 
ou internet/tv) e de renda atualizados. Você tam-
bém pode realizar a atualização do seu telefone e 
e-mail via aplicativo Sicredi. 
Veja como é fácil:

Inovações
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*Relatório Anual 2020 disponível em sicredi.com.br/creduni

Nós somos a Sicredi Creduni, cooperativa que atua há 22 anos 
em toda Paraíba, transformando a vida de nossos associados – 
servidores públicos federais, estaduais e municipais, e de suas 
comunidades.

Somos uma das 108 cooperativas integrantes do Sicredi, um 
sistema nacional, composto por mais de 5 milhões de associados 
que decidem conjuntamente os rumos do negócio e formam uma 
rede que apoia a sua prosperidade com soluções financeiras 
responsáveis.

Para que você conheça e participe dessa transformação, 
compartilharemos neste Sicredi Creduni Informa, os destaques 
do Relatório Anual 2020*, as decisões tomadas nas Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária/2021 realizadas em 16 de abril 
de forma digital, bem como os principais dados da cooperativa 
do 1º quadrimestre de 2021.

Os expressivos benefícios entregues aos associados mostram 
que a Sicredi Creduni – seguindo a filosofia do cooperativismo, 
consegue mesmo em momentos difíceis e desafiadores, continuar 
a oferecer crédito a custo inferior aos praticados pelas instituições 
financeiras não cooperativas e a conceder rendimentos aos 
aplicadores acima daqueles pagos pela maioria dos produtos 
oferecidos pelo mercado. 
    
Uma boa leitura.

APRESENTAÇÃO
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Fundada em 1999, a Sicredi Creduni contribui  
para o bem-estar econômico, financeiro e social 
dos seus associados, servidores públicos na Paraíba 
e seus dependentes, bem como para o desen-
volvimento dos órgãos e instituições públicas e 
parceiras da comunidade onde atua. Oferta todos 
os serviços e produtos financeiros mediante um 
atendimento personalizado de qualidade, dentro 
de princípios e valores éticos baseados no respei-
to ao associado, dono e usuário da cooperativa.

Somos uma instituição financeira cooperativa com 
mais de 8.700 associados, 60 colaboradores e 07 
agências. Presente em toda a Paraíba, em espe-
cial na cidade de Campina Grande, onde funciona 
a Sede Administrativa e as agências Prata, UFCG, 
UEPB; em João Pessoa com as agências Castelo 
Branco, Centro de Vivência UFPB e Jaguaribe e 
em Patos com a agência Patos.

Compomos com outras 18 cooperativas coirmãs, 
a Cooperativa Central Sicredi NNE, sediada em 
Cabedelo-PB, uma das 05 cooperativas centrais 
que constituem a Confederação Sicredi, com sede 
em Porto Alegre/RS.

Em 2016 ingressamos no Sicredi, um sistema de 
abrangência nacional, com empresas especializa-
das e instrumentos financeiros que disponibilizam 
com segurança um grande número de produtos e 
serviços adequados à realidade do nosso asso-
ciado e que aumentam a segurança e fortalecem 
a nossa atuação local.

NOSSA 
COOPERATIVA

A SICREDI CREDUNI

MISSÃO 

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

VISÃO 

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

VALORES 

Ética, Transparência, Integridade, Equidade, 
Solidariedade, Profissionalismo, Credibilidade 
e Sustentabilidade.

PRINCÍPIOS DO 
COOPERATIVISMO 

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. 
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MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

UM PERÍODO EXTREMAMENTE 
DESAFIADOR E INOVADOR
O combate aos efeitos da Covid-19 modificou 
nossos hábitos, comportamentos e formas de 
consumo, obrigando as empresas de todos os ra-
mos, inclusive o financeiro, a se adaptarem para 
atender às novas demandas de seus clientes. 

Nesta direção, a Sicredi Creduni implantou mu-
danças no atendimento, ampliou a oferta de ser-
viços e produtos, disponibilizou novos canais di-
gitais e introduziu práticas de trabalho que além 
de mitigarem o risco para a saúde dos associados 
e colaboradores, tornaram os processos mais efi-
cientes e diminuiram o custo por unidade oferta-
da e/ou entregue.

A Sicredi Creduni conseguiu neste período de cri-
se, manter a qualidade do atendimento, preser-
var o quadro de colaboradores e contribuir para a 
saúde financeira dos seus associados.
 
As medidas implantadas influenciaram nos re-
sultados da cooperativa, facilitaram o acesso aos 
seus produtos e serviços e contribuíram para o 
aumento do grau de satisfação.

Deste modo, a Assembleia Geral Ordinária 2021 
(AGO), realizada de forma digital e plena de êxi-
to, distribuiu 14,7 milhões de reais de resultados 

(sobras) entre todos os associados que utilizaram 
produtos e serviços na cooperativa, com desta-
que para os resultados das aplicações financeiras 
e para as taxas nas operações de crédito. 

Aumentou também os recursos do fundo de 
equalização em 2 milhões de reais, atingindo as 
reservas um montante superior a R$ 28,8 milhões 
garantindo meios de perenizar os benefícios a se-
rem distribuídos nos exercícios futuros.  

Aprovou ainda a continuidade de ações visando  
atender as demandas dos associados quanto a 
sua formação e de seus dependentes para gera-
ção de emprego e renda e de educação financeira 
e cooperativista, patrocinar eventos sociocultu-
rais voltados para a comunidade de servidores e 
ampliar a oferta de produtos e serviços e de ca-
nais alternativos.

Estamos todos de parabéns. Em especial os Dele-
gados(as) Seccionais, que de forma assertiva deli-
beraram na AGO pautas voltadas para garantir a 
perenidade e os bons resultados da cooperativa.   

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração
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ATUAÇÃO 
REGIONAL 

3
cidades
EM7

agências

NOSSOS
NÚMEROS 

associados

A Sicredi Creduni

.......................................................................................................................................................................................................................................
associados

colaboradores
.......................................................................................................................................................................................................................................

colaboradores 

em ativos
.......................................................................................................................................................................................................................................

em ativos

patrimônio líquido
.......................................................................................................................................................................................................................................

patrimônio líquido

de saldo em carteira de crédito
.......................................................................................................................................................................................................................................

de saldo em carteira de crédito

8.769

60 Mais de  31 mil

Mais de 5 milhões 

R$ 103,9 bilhõesR$ 214,5 milhões

R$ 21,4 bilhõesR$ 65,8 milhões

R$ 171,3 bilhõesR$ 305,6 milhões

Dados: Abril/2021

EM toda a
Paraíba

O Sicredi
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Associados

2019

RESULTADOS 
FINANCEIROS

8.690

Operações de Crédito  
(milhões de R$)

206,4 199,7

Ativos Totais 
(milhões de R$)

280,6
305,6

302,8

2020 Abril 2021 2019 2020 Abril 2021

2019 2020 Abril 2021

8.7698.574 214,5

Depósitos Totais 
(milhões de R$)

177,1
208,7196,2

2019 2020 Abril 2021

Capital Social 
(milhões de R$)

40,2 37,037,4

2019 2020 Abril 2021

Reservas Totais 
(milhões de R$)

23,2
28,826,8

2019 2020 Abril 2021

Resultado Líquido 
(milhões de R$)

15,4

4,6*

14,2

2019 Abril 20212020
*Resultado 

1º quadrimestre 

Patrimônio Líquido 
(milhões de R$)

77,7 65,8
78,4

2019 2020 Abril 2021

RENDIMENTOS DE 
INVESTIMENTOS

Sicredinvest
(Longo prazo)

253% CDI*

SICREDI CREDUNI: MAIS UM ANO DE RESULTADOS FINANCEIROS EXPRESSIVOS

A  distribuição de sobras pela Assembleia Ge-
ral Ordinária 2021 entregou para os associados 
resultados financeiros expressivos repetindo o 
sucesso dos anos anteriores. Os associados que 
aplicaram os seus recursos em Sicredinvest de 
longo prazo, tiveram uma remuneração de 253% 
do CDI; em Sicredinvest de curto prazo 100% do 
CDI e os depósitos em poupança de 76,45% do 
CDI.

Também foi remunerado o saldo médio dos re-
cursos que o associado deixou em sua conta cor-
rente com 76,45% do CDI. 

Os Sicredinvest são aplicações em depósito a 
prazo altamente seguras devido ao FGCOOP - 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito; 
a Garantia Solidária do Sistema Sicredi; aos Fun-
dos de Equalização, de Contingências e da Reser-
va Legal da Sicredi Creduni, bem como dos resul-
tados obtidos ano após ano que fizeram e fazem 
a alegria dos associados. 

O rendimento do Sicredinvest de longo prazo é 
composto por 80% de juros do CDI, provisiona-
dos diariamente e por sobras distribuídas anual-
mente pela AGO.  

Sicredinvest
(Curto prazo)

100% CDI

Poupança

76,45% CDI

Conta Corrente

76,45% CDI

*CDI: Certificados de Depósitos Interbancários. O percentual depende do prazo e valor aplicado. 
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SOLUÇÕES 
RESPONSÁVEIS

Na Sicredi Creduni, o associado investidor tem acesso a diversas opções de investimento para todos 
os seus objetivos e conta com as seguintes garantias: 

1) Gestão eficiente e comprometida com os bons resultados sociais e econômico-financeiros;

2) Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) que garante até 250 mil reais de depó-
sitos; 

3) Garantia Solidária do Sistema Sicredi;

4) Manutenção de bons resultados pelo Fundo de Equalização, que conta com 6,5 milhões de reais; 

5) Solidez de capitais de qualidade representados pelo Fundo de Contingências, pelos recursos da 
Reserva Legal e pelo Fundo de Equalização, que após a Assembleia Geral Ordinária atingem juntos 
um montante superior a 28,8 milhões de reais e colocam a Sicredi Creduni em situação de destaque 
entre as demais cooperativas de crédito do norte e nordeste.

INVESTIMENTOS  

Depósitos a prazo com as melhores garantias

A  Sicredi Creduni também oferece em seu portfólio de produtos de investimentos várias alternativas 
como Fundos de Investimentos, Previdência Privada e Poupança. Todos disponíveis também no Apli-
cativo Sicredi e Internet Banking. 

OUTROS PRODUTOS 
DE INVESTIMENTOS

PREVIDÊNCIA 
PRIVADA

POUPANÇA FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS

Realizar os objetivos a 
longo prazo

Tradição e baixíssimo 
risco

Diversificação para maior 
rentabilidade

Para quem deseja planejar 
um futuro mais tranquilo e 
estável. Com baixas taxas 
de administração e taxa 
zero de carregamento. 

Ideal para quem está 
começando, esse 

investimento permite 
começar com pequenas 
quantias e resgatar os 

recursos quando 
precisar.

Se busca variedade de 
carteira para aumentar o 

seu retorno, venha 
conhecer as opções de 
fundos para todos os 
perfis de investidor.

8
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ASSEMBLEIAS 
GERAIS 2021 

Confira os principais acontecimentos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 2021:

A Sicredi Creduni no dia 16 de abril realizou de 
forma digital as Assembleias Gerais Ordinária 
(AGO) e Extraordinária (AGE) 2021, através das 
Plataformas Assembleiadigital e Beevoter. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2021 

Às 9h, em segunda convocação, o Presidente 
do Conselho de Administração, Prof. Paulo Ortiz 
Rocha de Aragão, após dar as boas-vindas aos 
presentes declarou aberta a Assembleia Geral 
Ordinária, tendo início o primeiro item da ordem 
do dia, a votação para eleição dos membros do 
Conselho Fiscal para o exercício de 2021. Presidente do Conselho de Administração conduzindo a Assembleia 

Os Delegados(as) aprovaram as demonstrações 
financeiras de 2020, o relatório anual da gestão e 
do FATES 2020, o plano de ação da cooperativa e 
do FATES para 2021, bem como os honorários do 
Presidente do Conselho, do Vice-Presidente com 
atribuições de Conselheiro Especial, dos Direto-
res e da cédula de presença dos Conselheiros de 
Administração e Fiscal.

EXCELENTES RESULTADOS

Os resultados (sobras) apuradas no exercício 
2020, atingiram mais de 16,7 milhões de reais e a 
AGO, após a retirada de 10% para a reserva legal 
e de 5% para o FATES, destinou prudencialmente 
2 milhões de reais ao Fundo de Equalização e dis-
tribuiu o restante com os associados proporcio-
nalmente aos produtos e serviços definidos pelos 
Delegados(as) na AGO e que estes utilizaram na 
cooperativa.

O resultado repete o sucesso de anos anteriores, 
confirmando para os associados tomadores o be-
nefício de receber parte dos juros pagos nos em-
préstimos e para os associados aplicadores rece-
ber um excelente retorno pelas suas aplicações 
financeiras, mediante a distribuição de sobras. 

CONSELHO FISCAL ELEITO

A eleição do Conselho Fiscal para o exercício 
2021 foi disputada por 10 candidatos, sendo os 
mais votados pelos Delegados(as): Tânia Maria 
Correia Braga, Mário Victor Beserra Vasconcelos, 
Álvaro Luís Pessoa de Farias, José Carlos de Lima 
Júnior, João Guarabira de Lima Cabral e Talvanes 
Meneses Oliveira, que deverão ser submetidos ao 
Banco Central para homologação. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Após a Assembleia Geral Ordinária ocorreu a 
Assembleia Geral Extraordinária, quando os De-
legados(as) aprovaram a adesão às seguintes 
políticas e normas sistêmicas: Política de Con-
formidade, Política de Governança Corporativa, 
Norma Auditoria Interna, Norma Gerenciamento 
do Risco de Conformidade, Regimento Interno Si-
credi - RIS e Código Eleitoral. 

O Presidente encerrou a AGE, parabenizando a 
todos pela participação, em especial aos Delega-
dos(as) pelas deliberações da Assembleia, volta-
das para garantir a sustentabilidade da coopera-
tiva. 

*Relatório Anual 2020 disponível em sicredi.com.br/creduni
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COM A PALAVRA, 
NOSSOS ASSOCIADOS

“Cooperativa é uma forma de associação econômica em que prevalece 
cooperação e equilíbrio. A Sicredi Creduni é uma sólida cooperativa, para 
mim sinônimo de confiança e de credibilidade. Aqui faço meus consigna-

dos e investimentos, cooperando, faço por mim e pelos outros, não sou só 
mais uma cliente. Como percebo? Na acolhida das minhas necessidades, 

nas campanhas humanitárias, no olhar dos colaboradores e nos resultados 
exitosos ao final de cada ciclo.”

“O atendimento da Sicredi Creduni é excelente e isso chamou minha aten-
ção e satisfação. Uma cooperativa que abraça nossos sonhos e caminha 
lado a lado com seus associados.”

“Indubitavelmente, a Sicredi Creduni é muito mais que uma cooperativa. É 
uma instituição parceira de seus associados que sempre prima pela trans-
parência em suas ações, comprometendo-se com a organização e educação 
financeira de seus associados. Ademais, é notória a qualidade do excelente 
atendimento prestado por seus colaboradores, que nos recepcionam sem-
pre com muita atenção, agilidade, respeito e muita competência.”

Alexandre Cordeiro Soares  
UEPB - Campina Grande

Hermilia Feitosa Junqueira Ayres
UFCG - Campina Grande

“Na Sicredi Creduni, encontro colaboradores interessados em saber sobre a 
qualidade do atendimento a mim dispensado. O melhor foi saber que todos 
os amigos que indiquei e também fazem parte da cooperativa agora estão 
muito satisfeitos. Atendimento personalizado de verdade é tudo.”

Ayice Chaves Silva
Embrapa - Campina Grande

Emanuel Luiz Pereira da Silva
UFPB - João Pessoa

Maria Edilene Rodrigues
UFCG - Patos

“Há oito anos sou associada da Sicredi Creduni. Mudou muito 
minha vida no que diz respeito aos serviços prestados a nós, associados. 

Existe um diferencial em relação aos bancos, sinto a Creduni mais humani-
zada, os colaboradores se preocupam com nosso bem estar. Então preten-

do continuar sendo associada desta cooperativa e fazer muitos negócios 
agora e futuramente.”
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Ao longo do ano, nossos associados puderam 
contar com uma vasta gama de soluções finan-
ceiras. Os principais destaques do ano foram:

CONSÓRCIOS

Os consórcios obtiveram grande destaque em 
2021, com várias opções para a concretização de 
projetos de forma cooperativa e segura. 

Caminhões, Tratores e Utilitários 
A escolha para quem acha que a hora de crescer chegou. No momento da 
compra do bem (novo ou usado), você terá liberdade para escolher a marca, 
o modelo e fornecedor nacional ou importado. 

Imóveis 
Uma ótima maneira de você conquistar o seu imóvel. Pode ser novo, na plan-
ta ou usado, residencial ou comercial, urbano ou rural. Ou ainda um terreno, 
construção, reforma ou ampliação. 

Serviços 
Se for bem planejado, você pode fazer consórcio do que quiser. Esse é o nos-
so consórcio para viagem, cirurgia estética, tratamento odontológico e até 
festa de formatura ou casamento. 
 

Automóveis e Motocicletas 
A opção para quem quer adquirir o veículo (novo ou usado) que sempre so-
nhou, pagando menos do que imagina.

Conheça as principais características: 
1) Parcelamento integral; 2) Diversidade de 
prazos para pagamento; 3) Poder de compra à 
vista; 4) Possibilidade mensal de obter o crédi-

to por meio de sorteio; 5) Possibilidade de ser 
contemplado mais rápido por meio de lances; 
6) Oportunidade de formar e ampliar patrimô-
nio; 7) Flexibilidade para usar o crédito.

Procure o seu consultor e saiba mais. 
Destacaram-se: 

FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR

A Sicredi Creduni financia em condições especiais o seu projeto, a aquisição e a instalação de equipa-
mentos para produção de energia solar. 

Este produto é destinado aos associados interessados em utilizar fontes alternativas e renováveis de 
energia, economizando na sua conta de luz e reduzindo o impacto no meio ambiente. 

Veja alguns benefícios:

. Análise de crédito rápida;

. Financiamento de até 100% do projeto;

. Carência de até 90 dias para o pagamento da 1ª parcela; 

. Redução de até 95% da sua conta de energia elétrica;

. Financiamento do valor com um prazo de pagamento 
  de até 60 meses. 

PRODUTOS EM 
DESTAQUE

11
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Os Condomínios também podem se filiar à Sicre-
di Creduni. 

Além do excelente e personalizado atendimento, 
com equipe exclusiva, oferecemos também óti-
mas condições.

Conheça as vantagens: 

. Conta Corrente com pacote de serviços op-
cional e participação nos resultados (sobras);

CONDOMÍNIOS

. Taxas diferenciadas para a cobrança bancária; 

. Sistema de emissão de boletos ágil, fácil e 
seguro;
 
. Movimentação da Conta Corrente com Cartão 
de Débito, de Crédito e Talão de Cheque;

. Créditos para financiamento de benfeitorias e 
projetos de energia solar. 

SEGUROS

Em 2021 a Sicredi Creduni permanece em desta-
que na venda de seguros em todas as agências, 
com os seguros de vida, de automóvel, residen-
cial e de condomínio. Nossos colaboradores es-
tão em constante treinamento para oferecer aos 
associados o seguro ideal de acordo com o seu 

perfil, com coberturas que se adaptam ao seu es-
tilo de vida, além de assistências específicas que 
garantem mais conforto e comodidade.

Mais de 1.100 associados utilizam os seguros 
da Sicredi Creduni. 

Os residenciais têm 
ótimas coberturas 
e serviços úteis ao 

dia a dia da 
casa. 

O seguro condomínio 
têm ótimas coberturas 

e serviços úteis 
ao dia a dia do 

condomínio. 

Os seguros de vida 
têm baixo custo e 
ótimas coberturas, 

inclusive para 
doenças graves.

Os de automóveis 
têm os melhores 

preços do mercado 
e assistência nos 

sinistros. 

Na Sicredi Creduni, o cartão de crédito teve um 
aumento significativo de adesão.  

Além dos benefícios oferecidos pela Sicredi Cre-
duni, este produto tem uma ótima aceitação dos 
associados e se tornou um dos melhores do mer-
cado em virtude da participação nos resultados 
(sobras), programa de recompensas que utiliza 

CARTÕES

pontos acumulados como descontos (cashback), 
devolução da anuidade, ser internacional e ofe-
recer uma excelente assistência no Aplicativo Si-
credi e Internet Banking.

. Compras e saques no Brasil e no exterior;

. Compras pela internet;

. Possibilidade de cartão adicional;

. Devolução da anuidade;

. Benefícios cashback;

. Até 40 dias para pagar; 

. Parcelamento de compras; 

. Participação nos resultados (sobras); 

. Cartão virtual.

Conheça um pouco sobre os benefícios deste produto:

12
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PIX: PAGAMENTO INSTANTÂNEO

O PIX é um meio de pagamento instantâneo com 
facilidade, segurança e praticidade para rotina 
dos usuários. Na Sicredi Creduni, os associados 
já utilizam o novo sistema de pagamentos, que é 
uma alternativa à TED (Transferência Eletrônica 
Disponível) ou ao DOC (Documento de Ordem de 
Crédito). Com um simples clique, é possível trans-
ferir, pagar ou receber imediatamente a qualquer 
hora ou dia. Tudo pelo Aplicativo Sicredi. 

Confira mais informações em sicredi.com.br/pix.

WHATSAPP ENTERPRISE

Após 1 ano de funcionamento, a Sicredi Credu-
ni já realizou via WhatsApp Enterprise, mais de 
12.500 atendimentos, alcançando 2.800 associa-
dos, tornando a Sicredi Creduni a cooperativa que 
mais utiliza a plataforma entre as que compõem a 
Central Sicredi NNE.

O WhatsApp Enterprise é uma ferramenta que 
permite mais agilidade e eficiência no atendimen-
to. Através do número (51) 3358 4770, o asso-
ciado envia mensagens de texto ou de voz e de 
forma prática esclarece dúvidas sobre produtos 
e serviços, realiza operações, recebe o informe 

de rendimentos, realiza atualização cadastral 
enviando a cópia do comprovante de residência 
(água, luz, telefone ou internet/tv) e de renda 
atualizados, bem como envia sugestões, elogios 
e reclamações. 

O WhatsApp oferece também a opção do atendi-
mento conversando com o Théo, nosso assisten-
te virtual. Théo esclarece dúvidas, como sustação 
de cheques, consulta do limite e da fatura do car-
tão de crédito. Permite também a contratação do 
seguro residencial, entre vários outros serviços. 

1ª ABERTURA DE CONTA NA PLATAFORMA DIGITAL
A Sicredi Creduni iniciou o processo de transfor-
mação digital com a adoção de novos procedi-
mentos para abertura de conta usando apenas 
um tablet, sem qualquer necessidade de docu-
mentos impressos. O processo leva apenas cinco 
minutos. A transição digital inclui ainda a implan-
tação de novo sistema de caixas, funcionando em 
100% das nossas agências. 

No dia 22 de março foi realizada simultaneamen-
te na Agência Prata e na Agência Patos, a aber-
tura das duas primeiras contas mediante a plata-
forma digital, que permite uma nova experiência 
de relacionamento entre a agência e o associado.

A nova associada da Agência Prata, Karina Araújo, 
falou sobre sua experiência. “Prático, fácil e bem 
objetivo, que é o que precisamos hoje em dia. É 
maravilhoso ter um acesso muito mais amplo de 

todo o serviço, de forma direta. Hoje temos uma 
vida tão corrida, com tantas coisas para resolver, 
que quando você tem uma plataforma que te dá 
acesso a tudo, se torna muito mais fácil.”

Associada Karina Araújo realizando a abertura da sua conta

INOVAÇÕES
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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: 58429-900

Campina Grande - PB
Rua Domitila Cabral de Castro, 
s/n, Universitário
CEP: 58429-500

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

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

João Pessoa - PB
Praça General João Neiva, 
88C, Jaguaribe 
CEP: 58015-350

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

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

A Sicredi Creduni transmite seus sentimentos de solidariedade e 
compaixão aos familiares dos seus associados e dos milhares de 
cidadãos brasileiros vítimas da Covid-19, que tiveram seus sonhos 
e projetos precocemente interrompidos. 

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

WhatsApp Sicredi Creduni: 
(51) 3358 4770

NOTA DE 
PESAR

REDE DE 
ATENDIMENTO
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Para você

Canais

Para sua empresa

Conta Corrente 

Empréstimos 

Financiamentos

Aplicações Financeiras

Fundos de Investimentos

Poupança

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

Financiamento de Energia Solar

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

PRODUTOS 
E SERVIÇOS
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