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Promoção “Quem investe, ganha” distribuirá
R$ 10.000,00 até fevereiro de 2020

A cada R$ 1.000,00
aplicado com carência
de mínima de 6 meses,
o associado recebe um
cupom para participar
da campanha “Quem
Investe, Ganha”,
realizada pela Sicredi
Cooperjuris, e concorrer
aos sorteios.
Vigente desde o dia 22 de agosto, a campanha irá sortear
até fevereiro de 2020 R$ 10.000,00 entre os participantes.
Sendo cinco sorteios de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo acontecer um a cada mês, e um sorteio final de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
O primeiro sorteio ocorreu no dia de 10 setembro e foi realizado pelo associado Paulo Guedes, juntamente com o gerente de desenvolvimento da Central Sicredi NNE, Erasmo
Carlos e pela colaboradora, Leydyanne Ferreira. A ganha-

Participação

Ao receber o cupom, o associado deverá preencher seus
dados e responder a pergunta: Qual o melhor lugar para
investir seu dinheiro? escolhendo entre as opções ( ) SICREDI, ( ) OUTRA, sendo considerada a resposta correta

dora foi a associada Janyce Soares. Já o segundo sorteio
foi realizado no dia 10 de outubro pelo Conselheiro Fiscal
da cooperativa, Glauber Hebert Maia e pela colaboradora,
Leydyanne Ferreira. O ganhador foi o associado Ricardo
Emídio Nogueira. O terceiro sorteio, aconteceu no dia 11 de
novembro e foi conduzido pela geente de agência, Lauriane Melo, acompanhado pelos associados, Ricardo Emídio
Nogueira e Giovany Cunha.

“SICREDI”. Posteriormente o cupom deverá ser depositado
na urna, que está disponível na sede da cooperativa. Os
cupons são cumulativos. Todos participarão de todas as
apurações e do sorteio final.

Próximos sorteios
4ª apuração

5ª apuração

6ª apuração

11/12/2019

10/01/2020

10/02/2020

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

R$ 5.000,00

O regulamento está disponível no site da cooperativa e na agência e o certificado de autorização é n° 06.004208/2019.

Sicredi Cooperjuris proporciona voos cativos de balão em
comemoração ao Dia Internacional das Cooperativas de Crédito
Proporcionar uma experiência inesquecível aos associados a bordo de um balão de ar quente foi o
objetivo da Promoção Voar Juntos, realizada pelas
cooperativas Sicredi na região Nordeste, em comemoração ao o Dia Internacional das Cooperativas
de Crédito (DICC), celebrado este ano no dia 17 de
outubro, com o tema ‘Serviço local. Alcance global’.
Em Fortaleza, a ação foi realizada pela Sicredi Cooperjuris, no dia 23 de outubro, no estacionamento
do Shopping Iguatemi.
Ao todo, participaram 50 integrantes da cooperativa, entre associados, diretores e colaboradores,
bem como 16 alunos e 4 professores da Escola de
Ensino Médio em Tempo Integral José Valdo Ribeiro
Ramos, que foram contemplados por meio de sorteio para participar do voo.
Foi um momento de bastante descontração e interação entre os associados. No local foram instaladas tendas e houve distribuição de água e picolés
para oferecer maior conforto no aguardo pela vez
de voar.
No voo cativo de balão de ar quente, o balão subiu
e desceu cerca de 15 metros, preso em cordas. Das
alturas, foi possível ter uma visão privilegiada da
cidade e uma experiência inesquecível.

Educação Financeira pautou palestras no TRE,
no Fórum Clóvis Beviláqua e na PGJ
Investimentos e Organização Financeira foram os temas trabalhados nas palestras ofertadas pela Sicredi Cooperjuris com o Intuito de difundir a Educação
Financeira. Foram trabalhados dois temas: “Desmistificando o Mundo dos Investimentos” e “Mitos e Verdades Sobre Organização Financeira”.

A mesma palestra foi ofertada em parceria com o
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do
Estado do Ceará (SIMSEMPECE) aos servidores do
Ministério Público do Estado do Ceará, no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), no dia 29 de
outubro.

No dia 13 de setembro, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), participaram da palestra “Desmistificando o Mundo dos Investimentos”. A capacitação foi promovida no auditório da Corte Eleitoral,
pela Sicredi Cooperjuris em parceria com o Sindicato
dos Servidores da Justiça Eleitoral do Ceará (SINJE).

Já em parceria com o Fórum Clóvis Beviláqua, a Sicredi Cooperjuris ofertou a palestra Mitos e Verdades
Sobre Organização Financeira aos servidores. A ação
foi realizada no dia 25 de outubro e encerrou as atividades da semana do servidor Público.

A Escola

A Sicredi Cooperjuris é comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento da região onde atua. Por isso, desde 2018
adotou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral José Valdo Ribeiro Ramos, onde desenvolve
ações de Educação Financeira e oferece outras atividades de cunho cultural com os alunos.

Foto de associado à Cooperjuris integra
o calendário 2020
A foto intitulada “Crepúsculo”, capturada pelo associado Ronaldo Holanda de Queiroz está presente no Calendário Regional NNE 2020. A imagem foi
uma das selecionadas no Concurso Fotográfico
Natureza em Foco, promovido com os associados
de todas as cooperativas que integram a Central
Sicredi NNE.
A fotografia que está no calendário no mês de junho, foi realizada na praia de Redonda, no município de Icapuí e retrata o instante em que o céu
reflete nas águas do mar.
No dia 30 de agosto, na sede da Sicredi Cooperjuris, o associado foi homenageado com a entrega
do troféu do concurso com a sua foto. Para ele,
ver a foto no calendário foi eternizar o momento
duas vezes: no dia do registro e, agora, a imagem
presente no troféu e no calendário.

Vídeos Institucionais da Sicredi Cooperjuris
reforçam o propósito de fazer juntos
A Sicredi Cooperjuris lançou dois vídeos institucionais que
reforçam o propósito cooperativista de fazer juntos. Os
vídeos foram lançados nos dias 22 e 26 de julho, respectivamente. Os conteúdos estão disponíveis no site, no Facebook e no Instagram da cooperativa.
No primeiro, os diretores da Sicredi Cooperjuris destacam
a atuação do associado como papel fundamental para o
desempenho que vem resultando no crescimento contínuo
da Cooperativa. No vídeo, além de ressaltar a migração
sistêmica e comemorar os resultados de 2018, os diretores

também falam sobre objetivos e convidam os integrantes
do Sistema de Justiça a conhecer o cooperativismo.
Já na segunda edição, a Sicredi Cooperjuris é apresentada
por quem sabe que fazer juntos faz a diferença. Associado
desde 2007, Paulo de Menezes Sousa, destaca como diferencial da cooperativa, uma marca registrada do Sicredi: o
atendimento ao associado. Ressaltando a maneira como
foi acolhido pelos colaboradores, Paulo observa que o modelo de gestão da cooperativa valoriza a participação dos
associados de forma democrática e decisiva.

Sicredi Coopejuris leva estudantes ao Teatro
Com o objetivo de propiciar uma aula lúdica e cultural sobre
a história do Ceará, a Sicredi Cooperjuris levou alunos de escolas da Rede Pública Estadual para assistir ao espetáculo
musical Ceará Show. A iniciativa integrou as atividades do
Dia C e ocorreu no dia 13 de junho.
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Pela manhã, participaram os alunos que integram o coral Divisão Cnidária da Escola Estadual de Educação Profissional Presidente Rooselvet. À tarde, participaram os
alunos do 3° ano da Escola de Ensino Médio em Tempo
Integral, José Valdo Ribeiro Ramos.
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