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Decisões da Assembleia 2018
No dia 16 de abril deste ano, realizamos a nossa Assembleia Geral Ordinária, em que avaliamos nosso Relatório
de Gestão de 2017, a prestação de contas do Conselho de
Administração, incluindo Balanço Geral e Demonstrações
Contábeis, acompanhados das deliberações do Conselho
Fiscal e da Auditória Externa, referentes ao exercício de
2017. Após os esclarecimentos, todos os itens foram aprovados por unanimidade dos votos. Ao término da Assembleia, houve o sorteio de uma TV Samsung 43 polegadas,
contemplando o associado Júlio José Cerqueira de Almeida.

Palavra do Presidente
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a economia brasileira cresceu 1% em 2017, com o produto interno bruto (PIB) totalizando R$ 6,559 trilhões. Depois
de dois anos de recessão e o ano de 2017 marcado por uma
lenta recuperação, a previsão dos economistas de instituições financeiras internacionais e do próprio governo é de
crescimento mais forte da
economia em 2018. Porém,
projeções sobre indicadores de juros, câmbio e inflação divergem em meio
a um cenário de incertezas
políticas, eleições e reformas econômicas.

Miguel Calmon de Siqueira Neto
Diretor-Presidente

Realmente, 2017 foi um
ano difícil. Com a queda
da Selic, vimos nossa liquidez render pouco na
centralização financeira, e
provisionamentos de con-

tingência de última hora impactaram nosso resultado, mas,
ainda assim, tivemos um resultado considerado muito bom.
Agora somos integralmente Sicredi.
Com a migração dos nossos sistemas, ocorrida no fim do
ano, passamos a ter à nossa disposição uma tecnologia
mais avançada e um portfólio de produtos ampliado para
atender aos nossos associados em suas demandas, com o
objetivo de nos tornarmos, cada vez mais, a sua principal
instituição financeira.
A palavra de ordem este ano é “crescer”.
Mais do que nunca, precisamos de você perto de nossa cooperativa, a Sicredi, trazendo seus negócios, aplicações e operações de crédito para nos tornarmos uma cooperativa ainda
mais forte, unida e com objetivos realmente comuns, sendo
conduzida com transparência e competência, buscando os resultados positivos almejados por todos. Convide seus amigos
e familiares para, juntos, fazermos uma Sicredi ainda melhor.

Migração Sicredi
De forma evolutiva, nossa migração
para a tecnologia Sicredi está sendo realizada. Ela teve início em dezembro de
2017 e será finalizada em dezembro de
2018. Hoje contamos com mais de 300
produtos e serviços para atender aos
nossos associados, uma rede com mais
de 1.500 agências, em 21 estados e no
Distrito Federal. Ser Sicredi nos possibilita atuar no mercado com mais impulso para continuar buscando excelência para você, que acredita na gente.

Segundo o diretor executivo do Hospital Evangélico da Bahia, Rosalvo Coelho
Neto, a migração foi essencial para a
cooperativa, pois nos colocou em um
mundo moderno do cooperativismo de
crédito. “Foi necessária essa modificação para esse novo sistema. É vantajoso ser associado da cooperativa, pois,
além de se beneficiar com os produtos
e serviços disponíveis, o associado participa dos resultados, diferentemente
das outras instituições”, afirmou.

Resultado de 2017
Diante do resultado operacional obtido no exercício
social de 2017, 83,4 % do valor foi remunerado a título de juros ao capital. Após as retenções legais (FATES
e Reserva Legal), o resultado líquido teve destinação
de 12,31 % a fundo de equalização, e os outros 87,69%
destinados a remuneração dos produtos, sendo 48%
proporcionalmente ao saldo médio de depósito, 23%
proporcionalmente ao saldo médio de depósito a prazo, realizados no exercício, 20% proporcionalmente ao
valor das rendas apropriadas sobre operações de crédito, e 9% proporcionalmente ao valor das rendas apropriadas com a utilização do cartão de crédito.

Campanha Dia C -Dia de Cooperar
Acreditamos que, juntos, com atitudes simples, podemos ser instrumentos de transformação
social na vida de muitas pessoas. Por isso, participamos do Dia de Cooperar (Dia C). O
evento é promovido anualmente, e em 2018 ocorrerá no dia 30 de junho, último sábado
do mês, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), porém ações
podem acontecer durante todo o ano. Essa iniciativa nos sensibiliza a pensar no
outro, e, juntos, de forma voluntária, podermos fazer a diferença e gerar resultados
positivos nas comunidades em que estamos inseridos. É com esse intuito que
faremos presença nesse dia. Convidamos você a experimentar desse momento, pois,
cooperando, podemos modificar a nossa comunidade.

Saiba quais são os produtos e serviços disponíveis
para Pessoa Física e Pessoa Jurídica
Também disponibilizamos serviços que facilitam sua vida
financeira, como o Mobile, para simplificar o seu dia a
dia. Baixe nosso aplicativo em seu smartphone e tablet, e
ganhe tempo com as funcionalidades do serviço para fazer
consultas de saldo, visualização de extrato, gerenciamento
de investimentos, contratação e liquidação de crédito préaprovado, e ainda controle de agendamentos. E o melhor
de tudo é fazer tudo isso com a comodidade, a facilidade e
a segurança que só o Sicredi tem.

Expediente

Diretoria Executiva
Miguel Calmon
Diretor-Presidente

Alexinaldo Santos
Diretor Administrativo

Everton Vinícius Lopes
Diretor Financeiro

• Câmbio
• Cartões
• Conta-Corrente
• Consórcios
• Crédito Pessoal
• Capital de Giro
• Financiamentos

• Investimentos
• Pagamentos
• Previdência
• Cobrança Bancária
• Seguros
• Poupança
• Internet Banking.

Conselho Administrativo
Efetivos
Evandro de Almeida Gouveia
Miguel Calmon de Siqueira Neto
Orlando Costa Tavares
Alexinaldo Silva dos Santos
Marcelo Chalhoub Coelho Lima
Everton Vinícius Santos Lopes
Suplentes
Geraldo Magalhães Melo
Ana Paula Galvão Dória Pinto
Maria Ângela Brito de Souza
Marcio Orrico de Magalhães Ferreira
Júlio Cesar Moitinho Alves
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