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Prático e

acessível
Comunidade recebe
doação de computadores
do Sicoob Credicampo
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Consórcio Sicoob Credicampo
ajuda a realizar sonhos

Mais de três décadas atrás, a cooperativa
ajudou a levar energia elétrica para a
zona rural de Entre Rios de Minas
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Mensagem do presidente
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Tempo de
mudança!
2019 é um ano de mudanças para o
Sicoob Credicampo. Neste ano em que
completamos 33 anos de funcionamento (em 28/02), a cooperativa está passando por transformações marcantes.
Uma delas ocorreu a partir da AGO de
15/02/19, na qual foi eleito o Conselho de
Administração para mandato 2019/2023,
que tomou posse em 25/04/19 juntamente à Diretoria Executiva da cooperativa. O novo Conselho de Administração
conta com membros jovens, com novas
ideias e energias, que prometem trazer
significativas mudanças, sem deixar de
lado a experiência, o comprometimento e a solidez com que a cooperativa foi
construída e gerida até hoje.
Este também será o ano que marcará a
mudança da agência de Entre Rios de
Minas para a nova sede da cooperativa, um local próprio e moderno que
trará mais conforto, acolhimento e privacidade para nossos associados. Um
momento bastante aguardado tanto
pela equipe do Sicoob Credicampo
quanto pelos associados.

Com tantas transformações, sentimos
que nossa revista não podia deixar de
acompanhar esse processo. Dessa forma, nesta 17ª edição surge uma nova
revista – #FiqueLigado. O tradicional
Informe Sicoob Credicampo deu lugar
a uma publicação mais leve e moderna, com interação com o site da cooperativa, criando maior aproximação
com o mundo atual e digital.
Nesta edição, observaremos fatos importantes para a comunidade, nos quais
a cooperativa esteve presente, como
parceira, colaborando para melhoria
na qualidade de vida da população.
Também acompanharemos histórias de
associados, novos e antigos, e de como
o Sicoob Credicampo os apoia, gerando
soluções financeiras que contribuem na
realização de seus projetos e sonhos.
Desejo a vocês uma ótima leitura!
Grande abraço.

Saulo Mascarenhas

Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Credicampo

Nos bastidores: equipe
do informativo
#FiqueLigado é muito
bem recebida pelos
cooperados, com café e
pão de queijo quentinhos

A Serra do Gambá é
referência na região,
na divisa entre Jeceaba
e Entre Rios de Minas,
e seu tamanho chama
a atenção: são 1274
metros de altitude
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Pela zona rural de
Entre Rios de Minas,
avista-se várias
belezas naturais e
animais exóticos como
a Siriema

Gente Nossa

Investindo no sonho
ASSOCIADA CONTA COMO
EXPANDIU SUA EMPRESA
COM A AJUDA DO SICOOB
CREDICAMPO

mentos, em um espaço alugado. Foi a
hora de fazer o segundo empréstimo.

de atender a todos os interessados”,
comemora Melissa.

Quem nunca sonhou em ter o próprio
negócio? Ser o próprio chefe, fazer os
próprios horários e tocar a empresa do
jeitinho que a gente quer. Parece um
sonho, não é mesmo? Com muito trabalho e disciplina, porém, é possível
empreender e transformar esse sonho
em realidade. Foi o que fez Melissa
Ferreira Coelho.

Para Melissa, esses empréstimos sempre foram uma forma de viabilizar um
sonho. “Empréstimo é uma coisa séria,
e antes de fazer a gente precisa pensar
muito. No Sicoob Credicampo, a minha
gerente sempre ajudou a pensar a melhor forma de escolher como investir
na minha empresa”, conta a empreendedora, que por coincidência montou
a sede de sua academia na mesma rua
da agência do Sicoob Credicampo em
Desterro de Entre Rios.

Proprietária da academia Melissa Fitness,
em Desterro de Entre Rios, Melissa sonhava em empreender desde a época
em que cursava a faculdade de educação física. O primeiro empreendimento foi na garagem da mãe, onde
montou uma pequena academia com
equipamentos adquiridos com um empréstimo feito no Sicoob Credicampo.
Com o tempo, ela decidiu montar uma
academia completa, com mais equipa-

Expandido horizontes Sempre trabalhando muito, Melissa viu
uma nova oportunidade. Após algum
tempo dando aulas de Zumba em Passatempo, ela atendeu aos pedidos das
alunas e à insistência do marido e decidiu abrir uma filial da Melissa Fitness
na cidade. Pela terceira vez, contou
com o apoio do Sicoob Credicampo e
conseguiu um novo crédito. “Logo no
dia da inauguração nem demos conta

O sucesso das academias foi grande,
mas o casal Melissa e Cleber ainda
sentia falta de ter a unidade de Desterro em um prédio próprio, para se
livrar do aluguel. Foi então que Melissa e Cleber fizeram o quarto empréstimo e iniciaram a construção de um
prédio em terreno próprio, com estrutura para tudo o que tinham direito.
Recepção, piscina aquecida, sala para
exercícios aeróbicos, estúdio de dança, clínica médica e espaço de estética. O projeto está sendo concluído um
passo por vez, com o planejamento e o
cuidado que moldaram a sólida carreira empreendedora de Melissa.
A empresa ainda utiliza outros produtos e serviços do Sicoob Credicampo,
como o sistema de cobrança bancária
para emissão de boletos das mensalidades dos alunos. “É uma forma prática e segura de controlar e organizar
minhas finanças”, completa.

DICA PARA ECONOMIZAR

Cleber e Melissa contam com a
parceria do Sicoob Credicampo nos negócios

Para reduzir os gastos com a
conta de luz, Cleber e Melissa resolveram usar placas de energia
fotovoltaica. Comumente conhecidas como placas de energia solar, elas captam radiação do sol
e transformam em eletricidade.
Com a linha de crédito Renovar,
do Sicoob Credicampo, eles compraram e instalaram o equipamento. “O valor que pagamos
na parcela do financiamento
é o mesmo que pagávamos à
concessionária de energia, e as
placas geram toda a eletricidade que precisamos”, comenta
Cleber. Quando terminarem de
pagar as parcelas do crédito
Renovar, o valor economizado
com energia elétrica se tornará
lucro para outro investimento.

#FiqueLigado
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Cooperar

Uma comunidade mais
conectada cresce mais forte
COOPERATIVA DOA COMPUTADORES PARA ENTIDADES DE TODA A REGIÃO
Um dos princípios do cooperativismo
é o interesse pelo desenvolvimento
sustentável da sociedade. Isso significa que o trabalho de uma cooperativa
acaba por contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde ela
está presente.
“Nós acreditamos que é possível a
reutilização de equipamentos ainda
em bom estado, contribuindo não só
para as entidades como também para
o meio ambiente, evitando o descarte
daquilo que ainda pode ser aproveitado através de nossas doações”, afirma
Romulo Oliveira Lima, assistente de
Tecnologia da Informação do Sicoob
Credicampo.
Foram 17 máquinas doadas, todas formatadas e em ótimo funcionamento,
direcionadas a Apaes, unidades da
Polícia Militar da região e entidades
assistencialistas. Cada instituição recebeu uma máquina para auxiliar nas
atividades do dia a dia, para facilitar o
trabalho dos funcionários e o atendimento à população.

“Para nós, computadores são de suma importância. Tínhamos apenas
duas máquinas aqui, e agora, com essa doação, ficamos com três. Isso
agiliza muito o nosso dia a dia e melhora nossa rotina de trabalho.”
Humberto Maia dos Santos, cabo da Polícia Militar de Entre Rios de Minas

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS
Entre Rios de Minas - Associação
de Moradores de Casa de Entre Rios
de Minas, APAE, Polícia Militar e uma
escola da rede municipal de ensino;
Lagoa Dourada – APAE;
Jeceaba – Associação Hospitalar de
Jeceaba e Polícia Militar;
São Brás do Suaçuí – Polícia Militar;
Desterro de Entre Rios – APAE e
asilo da cidade;
Conselheiro Lafaiete – APAE e
Igreja Santa Luzia;
Piedade dos Gerais – APAE;
Cristiano Otoni – Polícia Militar e
Creche Comunitária Criança Feliz;
Belo Vale – Polícia Militar.
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“Destinamos o computador recebido para a sala de atendimento
de psicologia e assistência social. Precisamos de computadores
para manter nossos registros em dia, fazer as fichas dos atendidos,
agendar atendimentos e até fazer pesquisas e redigir documentos.
Essa doação fez muita diferença para nós.”
Ana Lúcia Aparecida da Costa, diretora da Apae de Piedade dos Gerais

Recomendamos

Sorte grande
ASSOCIADO DO SICOOB
CREDICAMPO É MAIS UM
GANHADOR DA POUPANÇA
PREMIADA
Cruzar os dedos, fazer promessa, abusar do trevo de quatro folhas, figa ou pé
de coelho. Tudo vale quando o assunto
é torcer para ganhar na promoção Poupança Premiada Sicoob. Mais um poupador do Sicoob Credicampo faturou
um bom dinheiro. O sortudo da vez foi
José Ancelmo de Oliveira, associado de
São Brás do Suaçuí, que foi premiado
com R$2 mil no 36º sorteio semanal da
promoção, realizado no início do ano.
Além de José Ancelmo, outro poupador do Sicoob Credicampo também já
havia recebido o mesmo prêmio. Alexandre Luis da Silva, da agência de
Lagoa Dourada, recebeu seu cheque
em outubro do ano passado.

Nova edição A promoção que premiou José Ancelmo e Alexandre já se

José Ancelmo levou
2 mil da Poupança Premiada

encerrou, mas a segunda edição da Poupança Premiada Sicoob está a todo vapor, e com ainda mais prêmios do que
no ano passado (veja no box)!
Para participar da campanha é só fazer depósitos na sua poupança Sicoob.
A cada R$200 de incremento na poupança é gerado um cupom para concorrer aos sorteios semanais, mensais
e aos sorteios especiais. Novos poupadores também podem participar. Confira mais informações e o regulamento
completo no site sicoob.com.br/poupancapremiada2019.

4 MILHÕES
EM PRÊMIOS
R$440 mil em prêmios mensais;
R$940 mil em prêmios semanais;
4 prêmios de R$200 mil;
4 Hilux;
22 HB20;
11 motos;
11 prêmios de kit casa nova +
Volkswagen Up!

Educação Financeira

De olho no cheque
SICOOB CREDICAMPO ENSINA
DICA PARA NÃO LEVAR SUSTO
Cuidar bem do dinheiro é uma forma de
alcançar os nossos sonhos e garantir a
nossa segurança e a da família. Por isso,
é importante confiar o nosso patrimônio
a uma instituição financeira que garanta a segurança das transações, como o
Sicoob Credicampo. Paralelamente, é
fundamental adotarmos alguns cuidados para não sermos vítimas de golpes.
Nesta edição, você irá conhecer um
pouco mais do portal Cheque Legal,
onde é possível verificar, gratuitamente, a situação física de um cheque.
Tanto pessoas físicas quanto jurídicas
(empresas) podem fazer uso do site.

se ele não está bloqueado, furtado/
roubado, sustado ou revogado, ainda
que em caráter provisório; bloqueado pelo banco, porque o correntista
recebeu o talão e ainda não desbloqueou; cancelado, extraviado ou destruído; ou ainda se não é objeto de
bloqueio judicial, de conta corrente
encerrada.
Laura Freitas, gerente de negócios da
Credicampo, ensina a usar o "cheque legal"

Cheque Legal
Endereço: www.chequelegal.com.br
O que faz: permite verificar a situação
física de um cheque, identificando

O que não faz: o portal não dá informações referentes a fundos e/ou saldo
em conta corrente nem realiza análise
de crédito do emissor do cheque.
Como funciona: preencha o número
do CPF ou CNPJ do emissor do cheque,
o código CMC7 (no rodapé do cheque)
e o número do CPF ou CNPJ de quem
está consultando o cheque.
#FiqueLigado
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Gestão

Na AGO, associados têm a oportunidade de se atualizarem
sobre os números e as ações da cooperativa

Sempre em evolução
RESULTADOS DE 2018 SUPERAM OS DO ANO ANTERIOR
O Sicoob Credicampo trabalha duro
para sempre superar seus resultados.
No último ano não foi diferente. A cooperativa está comemorando a conquista de ótimos números e a Assembleia
Geral Ordinária (AGO), realizada no
início do ano, em Entre Rios de Minas,
foi o momento de apresentá-los aos associados e uma oportunidade para eles
conhecerem mais sobre o desempenho
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da cooperativa no decorrer do período. Na ocasião, também foi realizada a
eleição do Conselho de Administração
que ficará à frente da cooperativa no
período de 2019 a 2023 (veja quem são
os conselheiros no box).
Em 2018, a cooperativa teve R$ 3,71 milhões em sobras brutas, contra R$ 2,28
milhões registrados em 2017, o que re-

presentou um crescimento de mais de
60%. Já o pagamento de juros de capital foi feito no dia 31 de dezembro de
2018, no valor de R$ 622.631,06, que
beneficiaram 13.472 pessoas. “A evolução é fruto do aumento das operações
de crédito e do aumento patrimonial
da cooperativa”, afirma o presidente
do Conselho de Administração, Saulo
Mascarenhas.

ANO

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO

SOBRAS
BRUTAS

ATIVOS

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

DEPÓSITOS

2018

R$53 milhões

R$3,71 milhões

R$176 milhões R$25,9 milhões R$131 milhões

2017

R$44 milhões

R$2,28 milhões

R$147 milhões R$21,7 milhões R$109 milhões

Presença constante O coope-

rado José Jorge da Fonseca faz questão de comparecer às reuniões. “É uma
forma de acompanharmos os resultados, mas também de sugerir”, diz ele,
que foi um dos associados fundadores
da Credicampo e lembra-se, com orgulho, de ter participado das conversas
iniciais em torno da criação de uma
instituição de crédito voltada para o
produtor rural.
De lá para cá, ele acompanhou de perto
o crescimento da cooperativa e comemora o fato de que hoje ela é uma instituição financeira que atende a todos os
perfis. “Seja para o homem do campo ou
da cidade, fico muito feliz de ver que a
cooperativa se expandiu e tem agências
em nove localidades. Além disso, a inauguração da agência e Centro Administrativo, em Entre Rios de Minas, também
será um marco muito importante para a
região, contribuindo, por exemplo, para
a criação de novos empregos”, afirma.

CONSELHEIROS
A cerimônia de posse dos novos conselheiros aconteceu no dia 25 de
abril, no Villa Lobo Arte Bar, em Entre Rios de Minas, após homologação
no Banco Central. O novo Conselho é formado por:
Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira – presidente
Débora Cristina de Andrade Pereira
Leonardo Resende Lisboa
Tiago Geraldo de Resende
Victor Gonzaga Resende Lima
Wagno Almeida Duarte
Na mesma ocasião, também foi realizada a posse da Diretoria Executiva.
Os diretores João Bosco Firmino dos Reis (diretor geral), Edson José Pinto
de Sousa (diretor de Operações) e Elizangela Andrade Cunha (diretora de
Gestão de Riscos) foram nomeados pelo Conselho de Administração, na
reunião realizada em 15 de fevereiro de 2019, para mandato 2019/2023.

Membros do Conselho e da Diretoria do
Sicoob Credicampo unidos pelo bem da cooperativa

#FiqueLigado
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Destaque

Conquistando sonhos
INVESTIR NA CARREIRA, NA FAMÍLIA OU EM SI MESMO COM PARCELAS FIXAS?
COM UM CONSÓRCIO ISSO É POSSÍVEL
Um carro novo, a casa própria, uma
reforma no local de trabalho ou aquela cirurgia para aumentar a autoestima. Alguns dos nossos sonhos podem
parecer distantes, mas um consórcio
pode ser uma alternativa para alcançá-los com maior facilidade.
Mas você sabe o que significa um consórcio? Esse é o nome que se dá a um
grupo de pessoas reunidas com um
mesmo interesse: adquirir algum bem
ou serviço. Ele funciona da seguinte
forma: os membros do grupo pagam
mensalmente suas prestações, que
não têm juros, a uma empresa ou entidade que administra o consórcio.
Todo mês são sorteadas cartas de
crédito, que permitem a aquisição do
bem ou serviço acordado no início do
consórcio. Podem ser imóveis, automóveis, máquinas agrícolas, ou prestação de serviços como reformas, festa de casamento, pacote de viagem,
curso de especialização, e até procedimentos cirúrgicos.

Contemplação

A contemplação do consorciado com a carta de
crédito depende dos resultados de
cada sorteio mensal, mas há sempre a
possibilidade de negociar a antecipação das parcelas, diminuindo o tempo
máximo para ser sorteado.
Outra possibilidade é fazer um “lance” para ser contemplado. Isto é, o
consorciado pode oferecer um valor à
administradora para garantir que será
contemplado no sorteio seguinte (é
priorizado o lance mais alto). Esse valor, caso aceito, é abatido das parcelas
a serem pagas. Caso o consorciado ofereça um lance, mas não seja o suficiente para garantir a contemplação, esse
dinheiro não é pago à administradora.

Quem fez, aprovou

Cleiton Antônio de Paulo é marceneiro,
consorciado e associado na agência
de Lagoa Dourada. Há cerca de dois
anos ele decidiu que era a hora de ter

8

Ed.17 l Jul/2019

De carro na mão, Cleiton recomenda
o consórcio do Sicoob Credicampo

seu próprio carro. Por já ser associado
do Sicoob Credicampo, Cleiton não
viu dificuldades em escolher como
adquiriria seu veículo. “Eu já tenho
conta no Sicoob há muitos anos, e
confio na cooperativa e nos funcionários. Ter um carro é o desejo de todo
mundo e o consórcio me ajudou a
conquistar esse sonho”, comenta.
Após alguns meses participando do
consórcio, Cleiton decidiu dar um
lance para ser logo sorteado. “Ainda

nem terminei de pagar as parcelas e
já estou com meu carro na garagem”,
comemora. “Assim que eu terminar
de pagar esse, já vou entrar em outro. É um jeito de investir um dinheiro
tendo a certeza do retorno. Até recomendei para a minha irmã, que entrou em um consórcio para reformar
a casa dela."

Gostou tanto que voltou
Outro consorciado satisfeito foi Vilmar
Alexandre de Resende, associado da

agência de Lagoa Dourada, que está
no segundo consórcio com o Sicoob
Credicampo. Na primeira vez, anos
atrás, ele adquiriu um carro, mas tempo depois decidiu vender para comprar uma carreta, já que ele é caminhoneiro autônomo.
Agora Vilmar entrou no seu segundo
consórcio. Quer um carro de passeio
para curtir os finais de semana e dias
de folga. “Comprar carro não é fácil,
mas como meu primeiro consórcio
foi bem tranquilo e as condições do
Sicoob Credicampo estavam muito
boas, decidi entrar para um consórcio
outra vez”, afirma.

Casa nova, vida nova Às
vezes, adquirir um bem não é somente uma questão de conforto ou vontade, é qualidade de vida. Assim foi
para Arlete Campos Maia, associada
do Sicoob Credicampo em Lagoa
Dourada e dona de uma loja de peças
de caminhão na mesma cidade, Auto
Peças Fadré. Há cerca de cinco anos
Arlete passou pela perda do filho de
apenas 22 anos e a dor fez com que
ela sentisse a necessidade de encarar
essa nova fase da vida em outro lugar.
A empresária buscou então um consórcio para a construção de um imóvel e

Com a casa nova, Arlete terá
novos motivos para sorrir

foi no Sicoob Credicampo que encontrou as melhores condições. A obra da
casa, com piscina, espaço para horta e
quarto para os netos, caminha bem, e
a expectativa é mudar ainda este ano.
O terreno, distante do movimento do
centro da cidade, será um refúgio do
dia a dia corrido de quem tem um negócio próprio. As janelas permitem

Produto

Valor

uma vista privilegiada, com direito à
beleza da serra da Mantiqueira.

Novidade Agora o consórcio do Si-

coob conta também com a modalidade
de Outros Bens Móveis, que contempla
a aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos, máquinas, geradores, bicicletas elétricas, kits solares etc.

Associado

Não Associado

Meses

Moto Honda NXR 160 Bros ESD R$11.185

R$227,25

R$241,13

58 meses

Automóvel Mobi Easy 1.0 Fire

R$40.524

R$ 607,80

R$645,92

75 meses

Imóvel

R$200 mi

R$1.072,84

R$1.147,96

238 meses

Serviços

R$15 mil

R$500,34

R$531,75

34 meses

* Os grupos em andamento poderão sofrer alterações nos valores e nas quantidades de parcelas.
* Os modelos de veículos são apenas parâmetros e podem ser alterados.
São aceitos motos com até 3 anos e carros com até 5 anos de fabricação.
* Para outros valores de cartas de crédito, consulte uma agência do Sicoob Credicampo.

Quer saber mais sobre os consórcios do Sicoob Credicampo?
Acesse o site www.sicoobcredicampo.com.br, e clique em "Consórcio" na aba "Para Você".

#FiqueLigado
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Acontece

Treinamento Bancoob
Previdência privada e consórcio foram os temas do treinamento realizado pelo
Bancoob, em abril, no Villa Lobo Arte Bar, em Entre Rios de Minas. O presidente do
Conselho de Administração do Sicoob Credicampo, Saulo Mascarenhas, o diretor de
Operações Edson José e representantes de todas as agências e do Centro Administrativo do Sicoob Credicampo prestigiaram a iniciativa. O supervisor de produtos,
Rodrigo Leite, foi um dos participantes que aprovou o treinamento. “A reciclagem
dos conhecimentos é sempre muito importante para que possamos apresentar os
nossos produtos e serviços de maneira correta a todos os nossos associados.”

Premiação
nacional
Cuidado com a marca
No início do ano, foi realizado, em Brasília, o Comunicar Sicoob, um encontro
nacional voltado aos profissionais de
comunicação, marketing e design do
sistema. Ana Paula Resende, da área de
Comunicação & Marketing, representou o Sicoob Credicampo. No evento, os
profissionais puderam conhecer o novo
manual da Marca Sicoob, que é o documento que indica as diretrizes gerais de
trabalho dentro do sistema relacionadas à identidade visual, e acompanhar
as novidades que o sistema está preparando para o ano, em âmbito institucional, produtos e serviços. “Esses eventos
são muito importantes, pois nos permi-

tem estar atualizados, além de proporcionar momentos de interação e trocas
de informações com profissionais de
todo o país”, destaca Ana Paula.

Conselheiros preparados
Em março, os membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal do Sicoob
Credicampo participaram do curso de
formação de conselheiros, no Sicoob
Central Crediminas. O Conselho de
Administração tem atribuições estratégicas dentro da organização da cooperativa. É responsável por planejar,
orientar e supervisionar as ações administrativas para garantir a adequada e eficaz consecução dos objetivos
estatutários. Já o Conselho Fiscal é
responsável pela fiscalização assídua
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e minuciosa, opinando sobre a regularidade das ações e contas da administração e das demonstrações contábeis.

Compartilhar as experiências e os
resultados conquistados por todas
as cooperativas do Sicoob em 2018.
Esse foi o objetivo da segunda edição da Convenção para a Força de
Vendas do Sicoob, também conhecida como Vende Sicoob, realizada
em Brasília (DF). Na ocasião, as cooperativas que mais se destacaram
na Campanha Nacional de Vendas
foram premiadas. A gerente de
Negócios do Sicoob Credicampo,
Laura Freitas, marcou presença no
evento. “É uma satisfação ver quão
importante é a nossa marca e isso
nos motiva ainda mais a conquistar
as nossas metas para que o Sicoob
Credicampo seja um dos agraciados na próxima edição”, afirma.
Também participaram do evento
as colaboradoras Aline de Paula Almeida e Amanda Roberta de Souza.

PDCG 2019
Em fevereiro, o diretor de Operações Edson José, o gerente Administrativo Dauri Alves e a agente
administrativo Ana Paula Resende
participaram do lançamento do 7º
ciclo do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC) 2019. No auditório da
Unimed BH, dirigentes e gestores
de cooperativas mineiras acompanharam palestras e discussões
sobre estratégias de governança
e promoção da excelência na gestão de cooperativas.

Acontece

Visita proveitosa
Já pensou em fazer uma previdência
privada para você ou seus filhos e garantir um futuro tranquilo para toda a
família? Nos meses de março e abril,
os cooperados que visitaram as agências do Sicoob Credicampo foram informados das vantagens de aderir à
previdência privada da cooperativa.
A previdência privada do Sicoob possui
três opções, de acordo com diferentes
perfis de investimento – conservador,
moderado e arrojado. “Eles variam conforme o grau de risco e a expectativa
de rendimento”, explica o supervisor de
produtos, Rodrigo Leite.

Quem passou pelas agências do Sicoob Credicampo
conferiu as vantagens da Previdência Privada

SEM TAXAS
Clique em
"Previdência"
na aba "Para
Você", no site
www.sicoobcredicampo.com.br
e saiba mais sobre o assunto.

Quem passou pelas agências no período e, além da previdência, fez um
cartão de crédito, aproveitou ainda o benefício da anuidade gratuita.
Além da segurança nas operações, as compras efetuadas no cartão são
revertidas em pontos que podem ser usados em lojas parceiras, milhagens
aéreas e benefícios na contratação de outros produtos disponibilizados
pelo Sicoob. Já fez o seu?

Prosperar 2019
Anualmente, o Sicoob Credicampo
promove um evento que tem por objetivo dividir as conquistas e traçar as
novas metas junto a seus colaboradores. “O nome Prosperar busca valorizar
o comprometimento e o empenho de
cada um, além de renovar as energias em
busca de um resultado ainda melhor no
ano corrente”, afirma o gerente administrativo Dauri Alves. Neste ano, o encontro
foi realizado, em fevereiro, no Villa Lobo
Arte Bar, em Entre Rios de Minas.
Participaram cerca de 100 pessoas,
incluindo os colaboradores do Centro Administrativo, das nove agências, membros dos Conselhos e da
Diretoria. “Tivemos a certeza de que
2018 foi e será o melhor ano do Sicoob
Credicampo até apurarmos o resultado de 2019”, completa Dauri.

Comemorar as conquistas e planejar o
próximo ano - assim é o Prosperar
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Geração

Para todos os perfis
SICOOB CREDICAMPO MOSTRA, COM ORGULHO, COOPERADOS QUE ACABARAM
DE SE ASSOCIAR À COOPERATIVA E OS QUE JÁ SÃO “VELHOS DE CASA”
Do veterano ao jovem. Do produtor rural ao morador da cidade. O Sicoob Credicampo oferece os melhores produtos e
serviços para o seu estilo e as suas necessidades. A cada edição deste informativo, vamos fazer o contraponto de um jovem
que acabou de ingressar no Sicoob Credicampo e de um cooperado mais experiente, que acumula anos de relacionamento
com a cooperativa. É interessante observar os motivos que fazem um jovem se associar à cooperativa e também as razões
que fidelizaram nossos veteranos. Veja a seguir.

“Neste ano, completei 19 anos e
decidi abrir uma conta para movimentar o meu dinheiro. Trabalho
na roça, na propriedade dos meus
pais, na zona rural de Entre Rios de
Minas. Não tinha dúvidas de que o
Sicoob Credicampo seria a melhor
opção. Sempre tive muitas referências positivas da cooperativa,
já que minha família sempre falou
muito bem dela.
E, para cuidar do meu dinheiro,
preciso contar com um lugar de
confiança. Desde agora, quero poupar para poder conquistar o sonho
da casa própria. De todos os servi-

ços disponibilizados pelo Sicoob
Credicampo, estou ansioso para
usar o cartão de crédito para fazer
compras na internet.
Estou certo de que a parceria com a
cooperativa vai durar muitos anos,
pois é um lugar onde confio o meu
dinheiro. Além disso, o atendimento é muito bom e os funcionários
explicam tudo muito direitinho, o
que é ótimo, pois tudo isso é novidade pra mim."
Vítor Nascimento Almeida, 19 anos,
associado desde março/2019

“O
atendimento
do
Sicoob
Credicampo se supera. Já usei
outra instituição financeira, mas
lá é diferenciado. Costumo ir à
agência de Entre Rios de Minas
uma vez por semana para fazer
minhas movimentações e conferir o
meu extrato. Sempre que vou lá, o
atendimento é prático, fácil e rápido.
Tenho uma fazenda de 60 hectares
e produzo, atualmente, 200 litros
de leite, os quais vendo para laticínios locais. Em todos esses anos, já
peguei empréstimos para investir
na minha fazenda e para comprar
maquinários para melhorar a terra.
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Estou ansioso para conhecer a
nova sede. É muito bom ver o crescimento da cooperativa, que começou tão pequenininha... Acho
que ela progrediu tanto nesses
anos por conta da capacidade dos
dirigentes e também pelo relacionamento que foi construído com
cada um dos associados, criando
confiança e amizade. Eu mesmo já
indiquei a cooperativa para vários
conhecidos meus.”

José Coelho da Fonseca, 76 anos,
associado desde maio/1986.

Recomendamos

Sem apertos
CRÉDITO CONSIGNADO É OPÇÃO PARA ALIVIAR O ORÇAMENTO
Em algumas épocas, é comum o orçamento apertar, não é mesmo? Despesas mensais, dos filhos, parcelas de
financiamento do carro e/ou da casa
podem deixar o saldo negativo. Nessas
horas, quem é cooperado do Sicoob
Credicampo não precisa se preocupar.
Basta usar o crédito consignado para
quitar aquela dívida que está tirando
o sono.

Peguei um empréstimo para pagar a
mensalidade da faculdade da minha filha. Tenho duas filhas e, naquele mês,
o orçamento apertou. Procurei a minha
gerente para saber mais sobre o consignado e achei muito prático. Além disso,
as taxas são muito boas e o pagamento
é facilitado. Cheguei a comparar com
outras instituições financeiras e as do
Sicoob Credicampo foram as melhores.”

Funcionários públicos, de empresas privadas e conveniadas, assim como aposentados e pensionistas do INSS podem
contar com esse produto. O valor das
parcelas é fixo e é descontado diretamente no contracheque ou no benefício
do cooperado. Veja depoimentos de algumas pessoas que já usaram o serviço.

Maria Regina Andrade Souza,
aposentada, Desterro de Entre Rios

Já utilizei o crédito consignado do Sicoob Credicampo por
duas vezes. Foi super tranquilo. Sempre recebo convites de
outras instituições financeiras
para fazer a portabilidade, mas
nunca cogitei sair da cooperativa por conta da maneira com
que sou tratado lá.”

Já utilizei o crédito consignado por
duas vezes. Como sou produtor
rural, às vezes surgem oportunidades para fazer bons negócios,
e, por isso, é preciso ter o dinheiro
com agilidade. Nessas duas ocasiões em que procurei a cooperativa,
o crédito caiu com muita rapidez.
Recomendo a todos.”

Carlos Roberto Cardoso
Machado, aposentado, São
Brás do Suaçuí

Ailton de Castro Lima,
aposentado, Desterro de
Entre Rios

Sou proprietária rural e desde que
me associei, sempre tenho usado o
crédito consignado para melhorar
as condições da minha propriedade. O último valor foi empregado
para reformar o pasto e comprar
mais gado. Elogio a qualidade do
atendimento e a rapidez com que
o dinheiro é liberado. Sem burocracia e demora para não perdermos
negócios!”

Maria das Neves Andrade
Urbano, produtora rural,
Desterro de Entre Rios
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Cooperar

Aprendizado no campo
SICOOB CREDICAMPO APOIA ATIVIDADE DE EXTENSÃO DA UFMG
Muito mais que oferecer os melhores
produtos e serviços para os cooperados, o Sicoob Credicampo também
apoia iniciativas que ajudam o desenvolvimento da região. Exemplo disso
foi o apoio ao projeto desenvolvido
pelo curso de Medicina Veterinária
da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Por meio dele, alunos
de graduação em Medicina Veterinária estiveram em 25 propriedades da
região, sob a supervisão do corpo docente, com a finalidade de integração
do estudante com a realidade rural,
levando ao produtor o conhecimento
gerado nos centros de ensino.
As visitas, realizadas em abril, fizeram
parte das Aulas Práticas Integradas de
Campo (APIC). Uma das professoras que
acompanharam as visitas foi Maria Isabel Guedes. “O projeto é muito rico, pois
permite que os estudantes vivenciem as
mais variadas condições de trabalho e
tenham contato com produtores rurais
com diferentes objetivos. Isso tudo propicia o aprimoramento técnico e humano para a atuação profissional”, afirmou.
A opinião é compartilhada pela estudante Débora Pereira, do nono
período. “Aprendemos muito com a

“Problemas de casco – porque e como prevenir” foi
tema de palestra voltada para estudantes e comunidade

realidade dos produtores. Na universidade, conhecemos as teorias e o que
seria ideal, mas muitas vezes é inviável
aplicá-las. Por isso, essa experiência
permite que a gente entenda a necessidade de resolver as demandas dos
produtores a partir das possibilidades
deles”, comentou.

Experiência positiva E não fo-

ram só os estudantes que ganharam com
a experiência. Osmar Pereira dos Santos,
associado do Sicoob Credicampo, também ficou feliz com os conhecimentos
adquiridos e com a constatação de que
está fazendo tudo certo com o gado da
sua propriedade, a qual produz, atualmente, 900 litros de leite por dia.

Estudantes em contato com produtores rurais:
aprimoramento técnico e humano para a formação profissional

14

Ed.17 l Jul/2019

Na ocasião, a equipe de projeto analisou
as condições reprodutivas das vacas. “É
bom saber que os alunos puderam aprender mais com a experiência que tiveram
na minha propriedade”, concluiu. Além
desse assunto, as visitas também tiveram
como temas: avaliação
de sistemas produtivos,
clínicas cirúrgica e de
ruminantes, reprodução e sanidade animal.

Veja a galeria de
fotos e dicas de
cuidado com o gado em
www.sicoobcredicampo.com.br.

Gente Nossa

Juntos por um sonho comum
COM O APOIO DO SICOOB CREDICAMPO, PROPRIETÁRIOS RURAIS DE ENTRE RIOS DE MINAS
CONSEGUIRAM EMPRÉSTIMO PARA INSTALAR ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO
O ano era 1986. Geraldo da Silva Campolina e a esposa Maria Aparecida de
Assis Campolina sonhavam em ter luz
elétrica na casa. A propriedade deles,
localizada na zona rural de Entre Rios
de Minas, estava longe do desenvolvimento. Mas, com o apoio do Sicoob
Credicampo, eles conseguiram um
empréstimo para pagar as obras da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para trazer a tão desejada luz elétrica para a sua região. E
não foram só eles que ganharam, já
que esse era um desejo comum da vizinhança, formada por cerca de quinze amigos do casal.
“Todos nós, proprietários rurais, sabíamos que seria muito importante ter
luz elétrica para poder desenvolver os
nossos negócios. Motivados por isso,
nos mobilizamos para buscar o dinheiro necessário. Era um valor bem alto
na época, algo que, hoje, seria em torno de R$ 200 mil.” Depois que o grupo
recebeu a negativa de outra instituição
financeira, Geraldo procurou o Sicoob
Credicampo, que, na ocasião, estava
em seu segundo ano de atividades.
“A princípio, procuramos a cooperativa
sem muita esperança, pois ela estava
começando e não imaginávamos que
iria ter o capital que precisávamos, e,
principalmente, iria confiar na gente,
já que a primeira tentativa com a ou-

Geraldo e Maria Aparecida: sorriso no rosto
de quem conta com o apoio da cooperativa

tra instituição não deu certo, pois não
tínhamos avalistas”, recorda Geraldo.
Mas foi justamente o contrário que o
grupo encontrou. Na ocasião, um dos
gerentes da época, Edgard Morais
(Nonô Morais), sugeriu que cada um
fosse o avalista do outro. Geraldo lembra muito bem do que Nonô disse ao
grupo: “sei que vocês são bons pagadores, são trabalhadores do campo e
vou confiar em vocês. O resto da história foi só alegria”, diz Geraldo.

Sonho realizado

Rapidamente, o empréstimo foi liberado. Um
fato curioso é que o grupo recebeu
o dinheiro em espécie, em vários envelopes. “Lembro como se fosse hoje

da satisfação de sentar na calçada
para contar as notas. Alguns estavam
tão emocionados que ficaram com as
mãos trêmulas”, recorda.
No dia seguinte ao recebimento, Geraldo entregou o dinheiro à Cemig
que, em 11 meses, concluiu as obras
para instalação da energia elétrica.
“Assim, em novembro de 1987, todos
nós estávamos prontos para investir
em melhorias nas nossas propriedades. E tudo isso só foi possível graças
à confiança que o Sicoob Credicampo
tem e sempre teve em seus cooperados. É essa relação de parceria que
faz a cooperativa ser o que ela é,
uma instituição sólida e sempre em
crescimento.”
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Faça você mesmo

Para viver doces momentos
APRENDA A FAZER UM
DELICIOSO BOLO PARA
COMPARTILHAR COM QUEM
VOCÊ MAIS GOSTA
Festa é sinônimo de alegria, de ouvir
e compartilhar histórias e risadas e,
é claro, de muita comida. Nestes momentos em que são celebradas a vida,
a união entre as pessoas e as novas
conquistas, não podem faltar docinhos
e o tão aguardado bolo, não é mesmo?
Ádina Pereira de Faria Campos, associada do Sicoob Credicampo de Desterro de Entre Rios, é doceira e boleira

de mão cheia, e nesta edição, compartilha uma receita de bolo bem fácil
para você dividir com os seus amigos
e/ou com a sua família.

Brincadeira de criança A
paixão de Ádina pela confeitaria iniciou quando pequena, inspirada por
uma de suas tias que fazia pirulitos de
chocolate na Páscoa para doar para
crianças carentes. Já a atuação como
confeiteira profissional começou há
12 anos, quando ela se mudou de Barroso, cidade natal dela, para Desterro
de Entre Rios. Hoje, a produção de bolos é de 20 por semana, em média.

“Meus doces e bolos não são feitos apenas com os
ingredientes que os compõem, mas cada um deles
carrega outros elementos invisíveis, como amor
e afeto, que são responsáveis por tornarem os
momentos festivos ainda mais especiais.”
Ádina Campos

BOLO SURPRESA
Massa
6 ovos
2 colheres (sopa) de açúcar cristal
6 colheres (sopa) de achocolatado
1 colher (sopa) de fermento em pó
100 g de coco ralado
Bata bem os três primeiros ingredientes no liquidificador. Acrescente o fermento e o coco e bata apenas o suficiente para homogeneizar. Despeje a
massa em forma untada e enfarinhada.
Asse em forno médio. Desenforme ainda morno. A forma deve ter um furo no
meio e ter de 20 a 22 cm de diâmetro.
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Recheio
200 g de leite condensado
30 g de amido de milho
250 ml de leite (não usar desnatado)
1 gema
150 g de creme de leite
Morangos picados (opcional)
Em 100 ml de leite, misture a gema e o
amido até que se dissolva completamente. Em uma panela, peneire essa
mistura e junte os demais ingredientes (menos o creme de leite). Leve ao
fogo, mexendo sempre até engrossar.
Desligue o fogo e coloque o creme de
leite. Mexa até ficar homogêneo. Deixe esfriar e acrescente os morangos.
Cobertura
400g de creme de leite
2 colheres rasas (sopa) de chocolate

em pó
2 colheres rasas (sopa) de achocolatado
1 colher (sopa) de açúcar cristal
Leve ao fogo alto, mexendo sempre,
até que ferva. Após levantar fervura,
abaixe o fogo e mexa por mais dois
minutos e desligue.
Montagem
Com o bolo em um prato, preencha
o furo central do bolo com o creme
branco com morangos. Em seguida,
despeje a cobertura ainda quente
sobre o bolo. Deixe esfriar e salpique
granulados. Use e abuse da sua criatividade para decorar. Sirva gelado.
Sugestão: servido com sorvete fica
ainda mais saboroso.

