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SICOOB CREDILUZ
REALIZA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
E ORDINÁRIA
Associados tiveram a oportunidade de conhecer os
resultados da cooperativa em 2020 e deliberarem
pelos assuntos pautados. O Sicoob Crediluz realizou
no dia 12 de março de 2021, no auditório da
Agência Matriz, a Assembleia Geral Extraordinária
e Ordinária (AGEO), órgão máximo de uma
instituição cooperativa, onde os associados têm a
oportunidade de conhecer os resultados e deliberar
sobre os diversos assuntos de interesse dos mesmos.

PÁGINA 06

SICOOBCARD
NO SICOOB CREDILUZ

PÁGINA 10

Liberdade é usar o seu
SICOOBCARD e poder comprar do
seu jeito. Procure uma de nossas
Agências e solicite agora o seu!

SICOOB CREDILUZ É
PARCEIRO DA REDE AGRINOVA LUZ

PÁGINA 14

DIA C ATITUDES
SIMPLES MOVEM
O MUNDO!
SICOOB CREDILUZ
REALIZA DOAÇÕES PARA
INSTITUIÇÕES SOCIAIS
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PALAVRA DO PRESIDENTE
dos. Essa proximidade nos faz entender as
necessidades e atuar de forma proativa no
horizonte das expectativas. Em decorrência
disso, mais recentemente, disponibilizamos
linhas de crédito em condições especiais
em função do cenário econômico.
Do lado da gestão, precisamos enaltecer
nossos colaboradores e gestores, que trabalham para manter a qualidade da gestão, a qual coloca o Sicoob Crediluz em
posição de destaque no ranking de avalição do desempenho, onde ocupamos a 4ª
posição em um total de 75 cooperativas do
Sicoob Sistema Crediminas.
Gostaria de me dirigir aos cooperados do
Sicoob Crediluz relatando um pouco desse
primeiro semestre de 2021, o qual retrata
o bom desenvolvimento da nossa cooperativa, marcado por boas perspectivas e de
olho no futuro, onde vislumbramos avanços significativos.
Estamos vivenciando e experimentando
novos rumos. Atualmente, temos nos esforçado para manter uma relação mais próxima, prezando pelo bom atendimento e
apoio às demandas e uma ferramenta que
tem nos ajudado é a segmentação de carteira (carteirização), que nos permite um
atendimento mais direcionado com a realidade das atividades de nossos coopera-

Mais recentemente, em assembleia geral,
com o apoio incondicional dos cooperados,
foi aprovada a destinação de R$ 100 mil
para o FATES, com o objetivo de beneficiar
projetos de investimentos para entidades
na área de atuação da cooperativa. Dos
projetos apresentados, foram beneficiados
com R$ 25 mil cada: o Hospital de Estrela
do Indaiá, a Vila Vicentina de Luz, o Abrigo
de Luz e a APAE de Luz. Foram destinados,
ainda, mais R$ 18 mil através de deliberação do conselho de administração para as
entidades: Banda Lyra Vicentina Aterradense, Casa da Amizade, Rotary Clube de Luz e
Associação Grande Luz. No Programa Educando, seguimos firmes com seu propósito,
o de conectar crianças e jovens, promover

oportunidades de aprendizado e gerar
prosperidade através do cooperativismo,
do empreendedorismo e da educação financeira. Em 2021 reestabelecemos maior
proximidade com os educadores e várias
capacitações tem ocorrido, no sentido de
prepara-los para os desafios da educação,
ao mesmo tempo em que ocorrem ações
como o Se Liga Finanças e das Clínicas Financeiras.
E já chegando ao final das minhas considerações, enalteço um dos maiores projetos
desenvolvidos na região que vem ganhando espaço a cada dia. Participamos de
forma estratégica da Rede Agrinova Luz, o
mais novo ecossistema local de inovação
do Centro Oeste de Minas Gerais, junto com
mais de 20 empresas que incluem setores
como o poder público, a iniciativa privada
e a academia. Juntos trabalhamos para o
desenvolvimento econômico e social da
nossa região.
Nossos agradecimentos aos cooperados,
conselheiros e colaboradores que fazem
do Sicoob Crediluz uma grande cooperativa. Abraço a todos e até o próximo Informativo SOMAR.
Washington Paulinelli
Presidente do Conselho Administrativo
do Sicoob Crediluz.

PALAVRA DOS DIRETORES
Chegamos ao fim do primeiro semestre de 2021 na certeza de estarmos seguindo no cumprimento da nossa
visão – ser referência em cooperativismo, promovendo o desenvolvimento econômico e social das pessoas e
comunidade. Alcançamos uma posição importante no que diz respeito à qualidade da gestão da cooperativa,
pois somos a 4ª mais bem classificada em um total de 75 instituições financeiras cooperativas do estado. Nossos
cooperados têm recebido apoio e especial atenção quanto aos seus negócios e empreendimentos, fato este
que pode ser visto por uma grande evolução nos números da cooperativa, com condições atrativas que elevam
o benefício direto gerado. Ao nosso quadro funcional, precisamos enaltecer a atuação, empenho e dedicação
de cada um, que, através do trabalho em equipe e cooperação, tem nos dado todo o suporte e respaldo no dia a
dia. No âmbito social, participamos de forma efetiva e estratégica do mais novo ecossistema local de inovação
de Minas Gerais: a Rede Agrinova Luz, lançada em abril e que vem de encontro à identidade do Sicoob Crediluz
para o desenvolvimento regional sustentável. Estendo aqui os mais sinceros agradecimentos, na certeza de que
possam contar com o Sicoob Crediluz na promoção de soluções e experiências inovadoras e sustentáveis para
conseguirmos, através da cooperação, atingir nossos objetivos. Vamos juntos!
Guilherme Oliveira - Diretor de Negócios do Sicoob Crediluz.
Nesta edição, quero destacar a palavra ‘superação’, que, de acordo com o dicionário Aurélio, se trata de “ser
superior a ou melhor do que; passar mais além do que; obter uma vitória relativamente a; suplantar”. Em
seu sentido literal, significa cultivar uma “super ação”. Em outras palavras, é o mesmo que ter atitude, ousar
ir além, sair da zona de conforto. É adotar novos hábitos e comportamentos, ultrapassar suas limitações e
bloqueios. Tanto profissionais quanto pessoais. É aperfeiçoar suas habilidades, talentos e desenvolver todo
o potencial infinito. Para que, assim, você se torne a melhor pessoa e profissional que você pode ser. Dessa
forma, em 2021, o Sicoob Crediluz tem buscado superar todos os obstáculos, além de caminhar rumo a uma
transformação permanente e genuína pelo atingimento de seu propósito de conectar pessoas e promover
a justiça financeira e prosperidade. É um percurso que irá de encontro à conquista de grandes e eficientes
resultados, aliado sempre com um bom atendimento humano e personalizado. Abraços fraternos.
Nathan Carvalho Alves - Diretor Administrativo e Gestão de Risco do Sicoob Crediluz.
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EXPEDIENTE

CONHECER BEM NOSSA IDENTIDADE NOS DÁ
CONFIANÇA PARA SEGUIR EM FRENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Washington Fiúza Paulinelli
Presidente do Conselho de Administração

PROPÓSITO

Tiago Augusto Pereira Basílio
Vice presidente do Conselho de Administração

Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.

Gregory Paolinelli Caetano Carvalho
Conselheiro Administrativo

MISSÃO

Máximo Lima Santos
Conselheiro Administrativo

Promover soluções e experiências inovadoras e sustentáveis por
meio de cooperação.

Jarbas Batista Camargos
Conselheiro Administrativo

VISÃO

Pedro Eustáquio de Oliveira
Conselheiro Administrativo

Ser referência em cooperativismo, promovendo o
desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidade.

CONSELHO FISCAL – EFETIVO
Mozart Basílio da Silva
Marcio Lino Fiuza
Célio Duarte Moura

VALORES
• Respeito e valorização das pessoas • Excelência e eficiência
• Cooperativismo e sustentabilidade • Liderança responsável
• Ética e integridade
• Inovação e simplicidade

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
Carlos Elias Pimenta
Geraldo Aparecido Rodrigues
Pedro Henrique Chaves Garcia

NOSSAS AGÊNCIAS
Agência Luz
Avenida Doutor Josaphat Macedo, 296
Centro, Luz - MG
(37) 3421-6000
Agência Estrela do Indaiá
Praça São Sebastião, 61
Centro, Estrela do Indaiá - MG
(37) 3553-1118
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COM OLHAR PARA O FUTURO E MANTENDO
DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO VIGOROSO,
O SICOOB CREDILUZ ENCERROU O EXERCÍCIO
DE 2020 COM EXCELENTE DESEMPENHO.
Seu modelo de gestão foi destaque, ocupando o 5º LUGAR NO RANKING
DE DESEMPENHO DO PAGI (Programa Avançado de Gestão Integrada)
entre as 75 cooperativas integrantes no Sistema Sicoob Crediminas.

Em 2020, o Sicoob Crediluz alcançou

poupança.

60,86% a mais em relação a 2019.

O Sicoob Crediluz encerrou o ano
com SOBRAS DE R$4,181 MILHÕES.

R$246 milhões de ativos,

Os DEPÓSITOS TOTAIS evoluíram
72,80%, atingindo R$184 MILHÕES.
Com crescimento de 54,83%,
as OPERAÇÕES DE CRÉDITO
alcançaram R$155 MILHÕES.
Os repasses de CRÉDITO RURAL E
BNDES também tiveram evolução
significativa, de 63,38%, finalizando
o ano com R$49 MILHÕES, gerando
investimentos para os associados e
suas comunidades.
O ano de 2020 terminou com a
boa notícia para os cooperados: foi
creditada em suas contas capitais a
remuneração sobre o capital social,
utilizando o índice de correção da

E, com evolução de 15,27%,
remunerou o CAPITAL SOCIAL DOS
COOPERADOS EM R$156.607,93 após
a assembleia, além disso, realizou a
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE
R$470 MIL direto na conta corrente
de seus cooperados.
Outro importante benefício para os
cooperados foi o GANHO SOCIAL,
valor economizado pela cooperativa
para o cooperado em relação ao
mercado e a economia nas suas
operações com o Sicoob Crediluz
em 2020 foram superiores a R$24
MILHÕES, O QUE SIGNIFICOU, EM
MÉDIA, R$2.700,00 POR COOPERADO.

ESSE FOI UM ANO DE APOIO
AOS COOPERADOS.
A cooperativa renegociou dívidas e operações,
reajustou taxas e intensificou os repasses do
Pronampe para micro e pequenas empresas.
Amparado pela solidariedade, o Sicoob Crediluz
direcionou às instituições assistenciais mais de
R$170 mil em doações em dinheiro e para a
aquisição de respiradores para hospitais de Luz e
Estrela do Indaiá.
Ainda no âmbito social, o Programa Educando,
de educação cooperativista, financeira e
empreendedora, lançou o Educando Digital,
possibilitando o acesso a conteúdos por parte de
alunos e educadores de forma gratuita e online.

Para o quadro social, as ações realizadas trouxeram
grandes impactos, como a Megaluz Digital 2020,
que alcançou recorde de vendas de R$12 milhões
e 813 mil em negócios. Tiveram ainda, lives com
temas específicos, aplicação do programa ALI
(Agentes Locais de Inovação) e Workshop de
Atendimento em parceria com o Sebrae, duas
edições do Circuito Rural, a primeira no Grupo
HSAGRO em Estrela do Indaiá e a segunda na
Fazenda Ponte Alta em Luz e a Feira Pró Genética
em Estrela do Indaiá, quando foram vendidos 12
tourinhos.
O Sicoob Crediluz se propõe a conectar as pessoas
para promover a justiça financeira e prosperidade,
alicerçado pelo compromisso com as comunidades
em que atua. Sendo referência em cooperativismo
e, por meio da cooperação, segue ofertando
soluções e experiências inovadoras e sustentáveis,
sempre respaldados pelos seus valores.
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SICOOB CREDILUZ NO SUPER FOCO
O QUE É O SUPER FOCO?

Promovendo a efetividade das pessoas e das organizações. O
Super Foco é um método que aumenta de forma significativa a
efetividade das organizações. Promove uma mudança na cultura
das organizações, levando a comportamentos que impulsionam
a geração de valor para os clientes, melhorias contínuas e ao
verdadeiro senso de urgência, tornando-as mais preparadas
para atuar em ambientes sujeitos a incertezas. Seu idealizador,
Mário Antônio Porto Fonseca, é engenheiro, mestre em Sistemas
Elétricos de Potência pela UFMG, foi membro do conselho de
administração de várias empresas, Presidente da ACESITA, CEO
da Soluções em Aço Usiminas S.A. e atualmente é membro da
Seguros Unimed S.A.

SUPER FOCO NO SICOOB CREDILUZ

O ano de 2020 foi marcado por desafios, experimentamos uma
mudança enorme no cenário econômico, restava acompanhar de
perto os desdobramentos da pandemia e cuidar da cooperativa
para que pudesse manter os bons indicadores apresentados
ao final de 2019. Foi aí que a consultoria do Super Foco entrou
em cena! Era preciso corrigir os rumos e definir prioridades na
atuação e desenvolvimento de ações e projetos, mantendo a
sustentabilidade como estratégia principal e amparados na
necessidade de tornar a cooperativa mais efetiva. Assim, através
dos pilares, foco, motivação, presença e rituais, a identidade foi
revisitada e recodificada, trazendo à tona e reforçando a visão de
ser referência em cooperativismo, promovendo o desenvolvimento
econômico e social das pessoas e comunidades.

RESULTADOS

Ao final de 2019, a cooperativa alcançou a 14ª posição no ranking
do PAGI (Programa Avançado de Gestão Integrada), que mede a
eficiência e qualidade da gestão das cooperativas que fazem parte
do Sicoob Central Crediminas, em um total de 75 cooperativas.
No início de 2020, o Sicoob Crediluz alcançou a 5ª posição no
ranking geral e, em 2021, o avanço foi ainda maior. Atualmente a
cooperativa ocupa uma posição de destaque, sendo a 4ª colocada,
posição que demonstra solidez e boa gestão.

SUPER FOCO PARA OS COOPERADOS
Mário A. Porto Fonseca - Autor e idealizador do SuperFoco

O Super Foco nos possibilita a soma de
esforços para tornamos nossa cidade
próspera, com oportunidades para
todos; uma cidade bonita e um povo
feliz. Conhecimento, gestão estratégica,
foco, saber como e onde estou e onde
quero chegar, compartilhamento de
saberes, processo, resgate de valores,
tomar decisões a partir de números,
alinhamento do todo, fazer gestão
pública com eficiência e eficácia,
errar menos e fazer mais com menos.
Promover a Gestão,
para que tenha começo, meio e
fim - independentemente de quem
esteja administrando, é promover a
continuidade dos projetos.”

O Super Foco será aplicado em algumas empresas cooperadas
do Sicoob Crediluz. Veja depoimentos de algumas empresas
com relação à expectativa com a consultoria:

O Hospital Senhora Aparecida vem trabalhando para melhorar a qualidade da
gestão, atuando nas frentes de melhoria na qualidade assistencial, melhorias
na humanização do atendimento, melhorias nos controles financeiros, dentre
outros pontos de gestão. A consultoria do Super Foco não poderia ter chegado
em melhor hora, uma vez que temos a convicção de que o Hospital, apesar de ser
uma Instituição Filantrópica, deve ser administrado como uma empresa, que, por
sinal, tem suas particularidades minuciosas, que sempre precisam de ajustes de
sua Gestão. Nossas expectativas é que o Super Foco venha “clarear” nossa visão,
direcionar nossos principais objetivos, nos auxiliando
com ferramentas de gestão direcionadas para que
possamos alcançar nossa Missão e nossa Visão,
preservando nossos Valores.”
MAXIMO LIMA SANTOS
Diretor Executivo Hospital Senhora Aparecida

ELCÍLIA PAULINELLI
Agente de
desenvolvimento
local (Prefeitura
de Luz)
A HSAgro entende que qualquer negócio de sucesso passar por uma gestão de
excelência. Estamos ansiosos para participar desse curso focado nesse tema.”
MAURÍCIO GOUVEIA ALVIM JÚNIOR
Sócio da HSAgro
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SICOOB CREDILUZ REALIZA
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Associados tiveram a oportunidade de
conhecer os resultados da cooperativa em 2020 e
deliberarem pelos assuntos pautados.
O Sicoob Crediluz realizou no dia 12 de
março de 2021, no auditório da Agência
Matriz, a Assembleia Geral Extraordinária
e Ordinária (AGEO), órgão máximo de uma
instituição cooperativa, onde os associados
têm a oportunidade de conhecer os
resultados e deliberar sobre os diversos
assuntos de interesse dos mesmos. Além
do evento presencial, que seguiu todas
as medidas para evitar a transmissão
da COVID-19, os cooperados puderam
acompanhar a transmissão ao vivo pelo
canal no YouTube e enviar suas dúvidas e
sugestões via WhatsApp.
A Assembleia foi conduzida pelo Diretor
Administrativo e Gestão de Riscos, Nathan
Carvalho, e pelo Diretor de Negócios,
Guilherme Oliveira, com a presença do
Presidente do Conselho de Administração,
Washington Paulinelli, do Vice-Presidente
do Conselho de Administração, Tiago
Basílio, e demais membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal.
“Durante a AGEO 2021, o Sicoob Crediluz
prestou contas aos seus cooperados e
mostrou a grande evolução da cooperativa
em 2020. No último ano, o Sicoob
Crediluz atingiu volumes expressivos de
aproximadamente R$ 250 milhões em
ativos, crescimento aproximado de 60% em
relação ao ano anterior, R$ 155 milhões em
operações de crédito, R$ 184 milhões em
depósitos e ainda obtendo um resultado da
ordem de R$ 4.181.000,00. Cabe ressaltar
também que a cooperativa apresentou
o ganho social de R$ 24.417.390,00, ou

seja R$ 2.736,00 por associado ativo,
demonstrando, assim, o alinhamento cada
vez mais forte com o propósito de conectar
pessoas para promover a justiça financeira
e prosperidade”, destacou o Diretor
Administrativo e Gestão de Riscos, Nathan
Carvalho.

• Reforma Parcial da Política e Plano de
Sucessão de Administradores e Fiscais do
Sicoob Crediluz;

Dando andamento às deliberações, as
sobras à disposição da assembleia foram de
R$ 570.334,69. O conselho de administração
fez a proposta de distribuição do valor de
R$ 100.000,00 para destinação ao FATES
(Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social) e o valor de R$ 470.334,69 para
distribuição em conta corrente mediante
aos critérios de juros pagos sobre operações
de crédito, depósitos à vista e depósitos a
prazo.

• Eleição dos membros da comissão
eleitoral originária e recursal;

O valor deliberado em assembleia ao
FATES será destinado para doação, visando
atender a projetos de infraestrutura que
visem a sustentabilidade e melhoria das
condições das pessoas atendidas por
entidades sem fins lucrativos na área de
atuação da cooperativa e o edital que
estabelece as diretrizes já está disponível
no site do Sicoob Crediluz. Os associados
demonstraram confiança na gestão atual
do Sicoob Crediluz, aprovando todas as
pautas por unanimidade, incluindo os
assuntos abaixo.
• Reforma Geral do Estatuto Social sem
alteração do objeto social (artigo 1º ao 93);
• Reforma Geral do Regimento Eleitoral
(artigo 1º ao 31);

A transmissão da Assembleia
encontra-se disponível no canal
do Youtube do Sicoob Crediluz pelo
link ou QR Code ao lado:
https://youtu.be/KIg84ToxyvM

Já a apresentação realizada durante a
AGEO, pode ser conferida pelo seguinte link:
https://sicoob.online/s5QvG

• Aprovação da política de remuneração dos
membros dos Conselhos de Administração,
Fiscal e da Diretoria Executiva;

• Prestação de contas;
• Destinação das sobras;
• Estabelecimento da Fórmula de Cálculo a
ser aplicada na distribuição de sobras.
O presidente do Conselho de Administração,
Washington Paulinelli, considerou que
“nossa assembleia trouxe transparência
e possibilitou ao associado influenciar os
rumos da cooperativa. Estamos agradecidos
com a participação e confiança, o sucesso
da instituição se deve à união de todos”,
enfatizou o presidente.
“Pela primeira vez participando de uma
assembleia, tive uma visão bem positiva.
Os responsáveis pelas apresentações
foram muito claros em todas as colocações
durante a AGEO e não deixaram dúvidas.
Foi bem satisfatório! Acredito que todos os
associados deveriam participar ativamente
deste evento, visto que não é só um direito,
e sim um dever nosso estar a par dos
acontecimentos. Espero poder participar
outras vezes. Parabenizo a cooperativa
pelo trabalho exercido”, explicitou a
associada, Gabriela Carvalho Alonso.
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COM PALESTRA DE
HORTÊNCIA E SORTEIOS,
O SICOOB COMEMOROU
O DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

UM DOS MAIORES NOMES
DO ESPORTE BRASILEIRO
CONVERSOU COM COOPERADOS
E FUNCIONÁRIOS SOBRE
“MULHERES QUE INSPIRAM”.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sicoob instituição financeira cooperativa – promoveu no dia 8 de março, às
19h, um bate-papo virtual com um dos maiores nomes do esporte
feminino brasileiro: a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari.
As cooperadas acompanharam a palestra com o tema “Mulheres
que Inspiram” via YouTube, no canal oficial do Sicoob.
Mas a ação não parou por aí: a conversa também gerou um prêmio
bastante cobiçado pelos amantes de tecnologia. Isso porque, no
dia 8 de maio, o Sicoob sorteou uma Alexa 4ª geração, aparelho que
auxilia na automatização de casa, para quem assistiu a palestra
da ex-atleta. Entre suas funções, estão: reprodução de músicas,
previsão do tempo, leitura de notícias e interação com outros
dispositivos inteligentes, como lâmpadas, controles remotos,
geladeiras e Smart TVs.
Além do prêmio para os participantes da palestra, todos que
adquiriram um dos seguros Individual, Mulher ou Simples, nos
dias 11 e 12 de março concorreram a um HB20 zero. Este sorteio
também foi realizado no dia 8 de maio.
De acordo com Guilherme Ciarrochi Ferreira, diretor comercial do
Sicoob Seguradora, Hortência foi escolhida para conversar com
as cooperadas com base em sua trajetória de vida e carreira. “Ela
inspirou e transformou uma geração de mulheres, dando foco ao
esporte feminino”, explica.
O executivo também acredita que o basquete é um esporte que
fala diretamente sobre cooperação, afinal, ninguém entra em
quadra sozinho e o cuidado com os colegas é peça fundamental
para o sucesso de atletas.
O Sicoob conta hoje com mais de 3,4 mil pontos de atendimento
físico em todo o Brasil, consolidando-se como a segunda maior
rede financeira do país, atrás apenas do Banco do Brasil. Formada
por 372 cooperativas singulares e 16 centrais, a instituição chegou
a 5 milhões de cooperados em 2020, sendo que 42% são mulheres.

ESCANEIE QR CODE
e acompanhe o Canal Oficial
do Sicoob no Youtube

SICOOBCREDILUZ
CREDILUZ- INFORMATIVO
- INFORMATIVOSOMAR
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C A M P A N H A

CAPITALIZE MAIS SICOOB CREDILUZ
Associado Sicoob Crediluz tem mais vantagens em todos os
momentos. Foi entregue o prêmio principal da campanha
“Capitalize Mais” para o ganhador. Parabéns, Smart do Brasil, na
representação da pessoa de Marco Aurélio. Registramos nossos
agradecimentos a todos que participaram da campanha.

A campanha de capitalização “CAPITALIZE MAIS” ocorreu no
período de 01/09/2020 a 31/12/2020, com sorteios de prêmios
aos associados.

PRA QUEM
DESEJA AUMENTAR
SEU CAPITAL E
FORTALECER SUA
COOPERATIVA, O
SICOOB TEM UMA
LINHA DE CRÉDITO
EXCLUSIVA.*
Com as Cotas-Partes, você amplia
sua participação na cooperativa e
contribui com o desenvolvimento
socieconômico da comunidade.
Adquire e desfrute os benefícios
de fazer parte do maior sistema
cooperativo financeiro do país.
* financiamento próprio,
via cooperativa ou via Banco Sicoob.
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SICOOB INCENTIVA
INVESTIMENTOS
COM SORTEIOS DE
R$ 5 MIL E R$ 10 MIL
No total, foram R$ 350 mil distribuídos
para quem investiu com a instituição.
Investir dinheiro no dia a dia,
seja para fazer uma reserva de
emergência ou para juntar uma
grana para se aproximar do seu
sonho, nunca foi tão imprescindível
quanto agora. Por isso, o Sicoob
planejou uma promoção que vai
tornar ainda mais fácil o hábito de
guardar dinheiro nos quatro cantos
do País.
Trata-se da campanha “Investir é
para tod@s”, pensada justamente
para incentivar o ato de investir
entre seus mais de 5,1 milhões de
cooperados. Serão distribuídos 60
prêmios, no valor total de R$ 350
mil - a participação ocorreu entre
abril e junho e entre maio e julho
ocorrem cinco sorteios.
Para Pessoa Física (PF), foram
válidos
investimentos
na
Poupança, Recibo de Depósito
Cooperativo (RDC), Letras de
Crédito do Agronegócio (LCA),
Letras de Crédito Imobiliário (LCI),
Previdência Plano Multi-Instituído
e Conta Capital. Já para Pessoa
Jurídica, pôde participar quem
colocou dinheiro na Poupança,
Recibo de Depósito Cooperativo ou
Conta Capital.

Ao contratar esses produtos, os
interessados em participar da
promoção foram direcionados ao
site da campanha.
Os critérios de participação foram
diferentes: por exemplo, ao colocar
R$ 200 na Poupança, o poupador
recebeu um número da sorte. Se
aplicar R$ 500 no RDC, ganhou
mais um. No caso da LCA e LCI,
o investimento mínimo é de R$
1.000. Ao contratar um plano de
previdência, o investidor também
recebeu números da sorte, seja na
adesão ou realização de aporte a
partir de R$500,00. Por último, na
Conta Capital, o aporte mínimo é
de R$ 100 – a não ser que haja a
associação digital, via App Sicoob.
Neste caso, o cooperado já ganhou
um número de cara.
Com sorteios a cada 15 dias, a
promoção ofereceu 50 prêmios de
R$ 5 mil e mais 10 sorteios de R$ 10
mil, ambos em pontos no Coopera.
A participação foi cumulativa,
desde que se cumpram as regras de
elegibilidade.
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SICOOB CREDILUZ É PARCEIRO
DA REDE AGRINOVA
A REDE AGRINOVA LUZ É LANÇADA.
O objetivo é promover ações de inovação para
o desenvolvimento regional sustentável.

Com o objetivo de fomentar a inovação na
produção rural sustentável da cidade de
Luz, a Rede Agrinova Luz foi lançada em
22 de abril. Por meio do canal no YouTube,
os participantes conheceram as entidades
parceiras no projeto e as principais
iniciativas que serão realizadas.
O evento de lançamento contou com a
participação dos idealizadores, parceiros
da iniciativa e também do ex-ministro da
agricultura e indicação ao Prêmio Nobel da
Paz de 2021, Dr. Alysson Paulinelli.
Professor, secretário de agricultura
de Minas por três vezes e ministro da
agricultura nos anos 70, Alysson abriu o
evento falando sobre a revolução que
o campo passou nas últimas décadas:
“Com base na ciência, na tecnologia e na
inovação no campo, permitiu ao Brasil
sair de uma dependência alimentar para a
posição de um dos principais exportadores
mundiais de alimentos. Se eu puder fazer
alguma coisa pela agricultura brasileira,
é porque confiei na ciência, na tecnologia
e, sobretudo, na inovação”, salientou o exministro.
O Gerente de Inovação da Embrapa,
Diego O. Carvalho, falou sobre o que é
a Rede Agrinova Luz e, segundo ele, há
uma grande expectativa de que o projetopiloto venha a se tornar referência em
políticas públicas, a partir da iniciativa de
Luz. “Essa noite eu tenho a grata satisfação
de representar um grupo de visionários,
idealistas e profissionais de todos os
segmentos da sociedade que acreditam
que podem fazer a diferença, ser agentes
de transformação e que podem reforçar
um time capaz de promover soluções.
Quem sabe nós estejamos aqui incubando
políticas públicas que possam contribuir
para que o agronegócio seja a mola
propulsora do desenvolvimento regional e
do desenvolvimento econômico, de forma
sustentável, a partir da bioeconomia”.
Carvalho vai mais longe em sua visão
de futuro e se diz convencido de que “o
agronegócio pode aquecer nossa economia
e reduzir os impactos da pandemia”.

O Sicoob Crediluz acredita que a Rede será
capaz de contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do município. “Somos
parceiros da Rede Agrinova, convencidos
de que Luz se tornará um ótimo lugar para
se viver e um ambiente próspero para o
desenvolvimento dos negócios”, pontuou o
presidente Washington Paulinelli.

sustentável e regenerativo, um futuro
capaz de oferecer melhores condições de
vida e oportunidades para todos.

O presidente da Copagro, João Luiz de
Carvalho Pinto, reafirmou o compromisso
de parceria da cooperativa com a Rede.
“Juntamente com a Rede Agrinova Luz, a
Copagro assume o compromisso de buscar
alternativas e parcerias para fortalecer a
sustentabilidade do setor [agronegócio],
que representou 26,6% do PIB brasileiro em
2020”.

Luz foi escolhida para receber esse projetopiloto por ser um município que carece
de uma cultura de empreendedorismo
e de inovação, somado ao fato de que
a economia local e do Brasil como um
todo registrou a maior contração desde
1946, como resultado do impacto da
pandemia do Coronavírus. Essa situação
tende a se agravar ainda mais com cortes
orçamentários nas receitas dos municípios
brasileiros. Ressalte-se ainda o fato de que
80% das suas receitas (do município de Luz)
vêm de repasse do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM).

Em sua fala, o prefeito do município de
Luz, Agostinho Carlos Oliveira, avaliou
que o lançamento da Rede Agrinova Luz
representa um momento histórico e se
comprometeu a apoiar o projeto, a fim de
que seus objetivos sejam alcançados. “No
que depender de nós, estaremos prontos a
contribuir, nos colocando à disposição para
que os objetivos da Rede sejam alcançados
em prol do desenvolvimento de Luz”,
ressaltou o prefeito.

A ideia é que esse projeto venha a se tornar
referência em políticas públicas a nível
estadual e federal. A princípio, o foco será
o agronegócio de uma forma abrangente
- porque é uma vocação do município
e da região - e mais tarde, mais setores
serão incorporados, como o de serviços
e outros. Com isso, pretende-se oferecer
aos pequenos produtores agrícolas
oportunidades em igualdade de condições
com os grandes produtores.

Na sequência, alguns membros e
instituições parcerias da Rede Agrinova Luz
apresentaram ações, projetos e novidades
para o ecossistema local de inovação.

A Rede Agrinova Luz já nasce fortalecida
pelos compromissos assumidos pelos
seus vários e importantes parceiros. Toda
a comunidade de nossa região, quiçá do
todo o Centro-Oeste de Minas Gerais, será
beneficiada com esta iniciativa arrojada,
mas com grande possibilidade de sucesso,
devido aos compromissos de tantos
parceiros importantes que irão contribuir
de forma concreta com suas experiências
nos campos tecnológicos e científicos e pela
capacidade de se formar empreendedores.

UM PROJETO PROMISSOR
A Rede Agrinova Luz surgiu da soma de
esforços entre o poder público, a iniciativa
privada e a academia (Universidades,
Centros Científicos, Tecnológicos e
de Pesquisas), com o firme propósito
de ampliar as oportunidades de atrair
novos parceiros e investimentos para o
desenvolvimento sustentável do município
de Luz e região. Baseada no conhecimento,
na inovação e no empreendedorismo, terá
a capacidade de gerar renda, crescimento
econômico e novos empregos.
A Rede é a união dos grupos mencionados
acima, compartilhando competências e
conhecimento, almejando um futuro mais

TRANSMISSÃO
O lançamento da Rede Agrinova Luz,
transmitido pelo canal da Rede no YouTube,
contabilizou um número significativo
de pessoas conectadas, superando as
expectativas dos seus realizadores. O
lançamento também ultrapassou as
fronteiras de Luz, atraindo um público de
outras cidades.
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1ª HACKATHON
DA REDE AGRINOVA LUZ PROJETA
SOLUÇÕES PARA O AGRO
A GRANDE VENCEDORA FOI A STARTUP BIOSOLUT, QUE REALIZA O REAPROVEITAMENTO DOS DEJETOS DE
ANIMAIS PARA O COMÉRCIO DE ESTERCO, GERANDO RENDA EXTRA AOS PRODUTORES RURAIS.
De 28 a 30 de maio, em um evento 100%
online, aconteceu a 1ª Hackathon da Rede
Agrinova Luz, uma maratona de inovação
com desafios voltados ao agronegócio,
apresentados pelos parceiros do mais novo
ecossistema local de inovação do CentroOeste de Minas.
Já no primeiro dia de evento, foram
apresentados os três desafios. Manoel
Dias da Silva, Gerente Geral da Copagro
(Cooperativa de Produção Agropecuária
de Luz), apresentou o desafio com foco
na gestão de compras, como eliminar a
falta de produtos comercializados pela
cooperativa.
Frequentemente,
faltam
produtos no supermercado, no galpão de
insumos e no setor de veterinária e como
poderiam contribuir para encontrar uma

solução para esse gargalo.
Na sequência, Nathan Carvalho Alves,
Diretor Administrativo e de Risco do
Sicoob Crediluz, apresentou um desafio
relacionado ao crédito rural, reforçando
que existem as linhas de crédito para o
produtor rural, contudo, ele não consegue
reunir a documentação exigida para ter
acesso ao recurso oferecido pela instituição,
ou seja, a formalização da documentação
exigida para acesso aos recursos.
E o terceiro desafio foi proposto pelo Sistema
FAEMG/SENAR/INAES, voltado a encontrar
solução para os principais desafios da
agricultura: otimização de recursos antes,
dentro e depois da porteira, e contou com
a participação especial de Diego Siqueira,

Engenheiro Agrônomo e Doutor pela
UNESP, Top 10 no ranking internacional de
magnetismo aplicado na agricultura e Top
1% no ranking em agricultura digital do
Portal Inovação do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação. Diego fez uma
abordagem voltada aos ODS (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável) e como elas
impactam a vida de cada um, reforçando
a necessidade de desenvolvimento de um
pensamento global e ações locais. Logo no
início de sua apresentação, Diego cravou
uma reflexão a todos do ecossistema da
Rede Agrinova Luz com uma pergunta
instigante: “como ser uma cidade modelo
para inovação” e assim seguiu construindo
sua apresentação com base na agricultura
sustentável e os desafios da produção
responsável.

VENCEDORES
No domingo, dia 30/5, as
equipes participantes fizeram
a apresentação dos pitches
para os jurados da banca
avaliadora, que contou com
nomes
importantes,
como
Cleidson
Nogueira
Dias,
Analista de Gestão de Negócios
Tecnológicos da Secretaria de
Inovação e Negócios (SIN) da
Embrapa - Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária.
Em primeiro lugar, ficou a
startup BioSolut, seu produto
consiste
na
implantação
de uma planta local de
biodigestão, comercializando
a energia produzida pelo
sistema, fertilizantes orgânicos,
fertilizantes
organominerais
e agrodefensivos à base de
urina. No modelo de negócios
de economia circular, os
resultados são divididos entre
a startup e os produtores rurais,
que, por sua vez, se obrigam
a entregar os dejetos e todo
beneficiamento,
tecnologia,
gestão e comercialização é
feita pela startup.

Através de uma plataforma
online, o produtor pode
acompanhar todos os números
da parceria, inclusive com
informações de saldo a receber
e programar os saques. E,
por outro lado, oferece ainda
vendas diretas do insumo, com
meios de pagamento online
e entregas diretamente ao
consumidor.
A
grande
estratégia
de
marketing da BioSolut é a
aposta nos sindicatos rurais
como parceiros, acessando seu
banco de dados e, dessa forma,
a entidade entraria como braço
comercial, entrando com um
ganho percentual.
De acordo com Gisele Ramos,
“participar do I Hackathon da
Rede Agrinova Luz foi muito
especial. Sou uma entusiasta
do ecossistema, atuo com
consultoria há mais de 10 anos
e sempre estive ao lado das
grandes empresas, apoiando
o desenvolvimento das suas
estratégias e da conexão com

startups. Mas ver um novo
ecossistema nascendo é muito
bacana, com a integração
de diversos agentes em prol
do fortalecimento de uma
economia através da inovação.
Empresas,
universidades,
governos,
entidades
de
fomento e os ‘aspirantes ao
empreendedorismo’ sedentos
por aprender! Eu comecei como
organizadora, finalizei como
participante e ganhadora dessa
maratona. E pude ver muito
brilho nos olhos e vontade de
fazer acontecer em todos”,
acrescentou.
Já o segundo lugar, foi ocupado
pela startup LuminAgro, que
apresentou uma solução para
a dificuldade do produtor rural
em acessar o crédito, visto os
entraves na organização dos
documentos necessários. Dessa
forma, a solução apresentada
pela startup traz agilidade,
facilitação e otimização de
tempo, além de aumentar o giro
do crédito com vistas a redução
no tempo das concessões.

A solução consiste num
aplicativo que funciona web e
atende ao produtor, podendo
solicitar e acompanhar as linhas
de crédito, possui informações
sobre
a
documentação
necessária e como reunir a
documentação e ainda fazer
simulações junto às linhas
disponíveis.
O modelo de negócio consiste
em atender à necessidade de
linhas de crédito pelo produtor
rural,
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levando
acessibilidade,
facilidade e transparência,
ganhando
agilidade
no
processo da oferta das linhas
de crédito. A precificação se dá
em função do percentual sobre
as operações intermediadas.
Gabriel Oliveira, membro da

startup LuminAgro e bacharel
em Direito e técnico em
Comunicação Visual, comentou
que foi uma experiência
enriquecedora.
“Eu
nem
conhecia o termo ‘hackathon’
antes de ser convidado a
participar por um colega de

trabalho. Depois disso, veio
a chuva de conhecimento
concentrada em três dias de
muito trabalho em equipe,
que nos rendeu o segundo
lugar nesse evento incrível. A
Hackathon da Rede Agrinova
Luz foi uma virada de chave

para mim e acredito que
pra todos que fizeram parte.
Finalizamos esse desafio com
muita gratidão a todos os
organizadores, mentores e
professores que nos auxiliaram.
E que venham novos desafios!”.

PARCEIROS
A própria identidade da Rede dá clareza ao seu
grande objetivo, o de promover conexões sinérgicas
entre pessoas e organizações. Confira na sequência as
instituições parceiras na realização da 1ª Hackathon.
REALIZAÇÃO:
Rede Agrinova Luz
CO-REALIZAÇÃO:
Sistema FAEMG/SENAR/INAES
Patrocínio:
Sebrae, Copagro e Sicoob Crediluz
APOIO:
FASF, UNISA, UNA, IFMG Bambuí, IFMG Ibirité e
Blue Pause Agência de Comunicação Integrada.

A live continua disponível em nosso
canal, escaneie o QR Code:

SOBRE A REDE
AGRINOVA LUZ
A Rede Agrinova Luz surgiu da soma de esforços
entre o poder público, a iniciativa privada e a
academia (Universidades, Centros Científicos,
Tecnológicos e de Pesquisas), com o firme
propósito de ampliar as oportunidades de
atrair novos parceiros e investimentos para o
desenvolvimento sustentável do município de Luz
e região. Baseado no conhecimento, na inovação
e no empreendedorismo, a Rede terá capacidade
de gerar renda, crescimento econômico e novos
empregos através das conexões.
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CLÍNICAS
FINANCEIRAS
Consultoria online e gratuita
para os nossos cooperados.

O Sicoob Crediluz acredita que saúde é sinônimo de
cuidar bem do que realmente importa. 			
A saúde financeira dos cooperados é muito valorizada!
Por isso, o Sicoob sai na frente mais uma vez e oferece
um super benefício aos associados: orientação gratuita
com um especialista financeiro que ajuda a organizar a
vida financeira e transformar, de uma vez por todas, a
gestão do dinheiro.
Ao lado, te ensinamos a acessar.
Você ainda pode esclarecer as suas 		
dúvidas pelo contato: (37) 99838-5990.
Juntos com você por uma vida financeira 			
feita de propósitos e valores.

SE LIGA FINANÇAS

Jovens conectados e em dia com as finanças
O Se Liga Finanças é um jogo onde se passa de fase
aprendendo.
Ele é voltado para jovens de 15 a 29 anos.
Em Luz, cerca de 700 jovens estudantes do Ensino Médio
serão capacitados com o Se Liga, por meio de uma brilhante
e oportuna parceria com a Escola Estadual Comendador Zico
Tobias, Colégio Mais e Colégio São Rafael. Alunos da Fasf
também participarão.
O trabalho com os alunos do Colégio Mais foi encerrado no dia
21 de maio.
“Os novos olhares para a gestão financeira, administração
e finanças contribuem muito para a formação dos jovens
luzenses, os quais serão futuros líderes em nossa sociedade.
Essas noções e conceitos vão ao encontro com a parceira do
Sicoob Crediluz e Colégio Mais, inclusive com o novo Ensino
Médio, que sugere uma grade mais protagonista para os alunos,
de forma que abram seus horizontes diante dos investimentos,
que vão além da parte financeira, mas na dimensão das
parcerias, das organizações, do olhar para o futuro. Todo
conhecimento é válido e no viés econômico, no cenário atual,
esse saber ganha uma valoração maior ainda! Se você ainda
não conhece o jogo ‘Se liga Finanças’, não perca tempo, a
educação financeira transforma vidas”.
RENATA ARAÚJO
Professora de Matemática e gestora do Colégio Mais

JOVEM ASSOCIADO, SE LIGA NESSA
OPORTUNIDADE! APRENDA CONHECIMENTOS VALIOSOS SOBRE DINHEIRO DE FORMA ONLINE E 100%
GRATUITA! SE INSCREVA NO JOGO DAS FINANÇAS:
ONLINE.SELIGAFINANCAS.COM.BR
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AÇÕES SOCIAIS
DIA C 2021
ATITUDES SIMPLES MOVEM O MUNDO!
O interesse pela comunidade já faz parte do nosso DNA e o Dia C é o movimento que une as
nossas ações de solidariedade para esse interesse ir além.
Buscando transformar desafios em oportunidades e, ao pesquisar e apurar quais as
demandas mais urgentes das comunidades em que está locado, o Sicoob Crediluz
intensificou as suas ações do Dia C atendendo a essas necessidades. Queremos que boas iniciativas transformem
mudanças de realidade. Tanto em Luz quanto em Estrela do Indaiá, Sabará e Nova Lima, a campanha do Dia C tem
o mesmo objetivo: cooperar com as famílias em situações de vulnerabilidade. Além das doações da Instituição,
cooperados e a comunidade em geral colaboram com a campanha.
Neste ano, o Sicoob Crediluz focou as ações do Dia C priorizando dois Objetivos do ODS – Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da Pobreza e Parcerias em prol das metas. Ao realizar o trabalho com
foco nos ODS, a Instituição reafirma a sua atenção sobre o conceito de sustentabilidade de uma forma transparente
e reafirma também o 7º princípio do cooperativismo, que é o Interesse pela Comunidade.

NOSSO FOCO É O
COOPERATIVISMO!
Reforçando o trabalho de cooperativismo,
de responsabilidade social e das ações do
Dia C, o Sicoob Crediluz destinou R$ 118 mil
para oito entidades de cunho social de Luz
e de Estrela do Indaiá. Tal ação aconteceu
após a aprovação na AGEO e avaliação de
todos os projetos cadastrados no site da
cooperativa.

Entre
as
diversas
utilizações
do
dinheiro arrecadado, estão a compra de
equipamentos de raio-x digital, instalação
de Usina Fotovoltaica, troca de telhado e
melhoria de infraestrutura, aquisição de
cadeiras de roda e banho, novos uniformes
e instrumentos musicais para iniciação
musical de pessoas de baixa renda. As

entidades são: Fundação Municipal de
Saúde de Estrela do Indaiá, Abrigo Nossa
Senhora Aparecida, Vila Vicentina Dom
Manoel da Sociedade de São Vicente de
Paulo, APAE - Associação dos Pais e Amigos
Excepcionais, Rotary Club de Luz, Casa da
Amizade, Banda Lyra Vicentina Aterradense
e Grande Luz Ação Solidária.

Confira os depoimentos das instituições beneficiadas:
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PROJETO TEVE INÍCIO EM 2020
Em 2020, com o avanço da pandemia, a Cooperativa adquiriu dois
respiradores e fez a doação aos Hospitais de Luz e de Estrela do
Indaiá. A partir dessa ação, o Sicoob Crediluz passou a ficar mais
alerta para possíveis doações às entidades sociais, visto o quadro
desenvolvido pela pandemia. Ainda em 2020, durante os eventos
Café com o Conselho, foi exposta a sugestão dessas doações. Com

o aval dos associados que participaram dos Cafés, a ideia das doações foi discutida e aprovada durante a AGEO, realizada no mês
de março deste ano.
Ao reconhecer a importância e a relevância de todos os projetos, o
Conselho de Administração aprovou e ampliou a verba para atender a todos (a verba aprovada na AGEO foi de R$ 100 mil), destinando o valor de R$118 mil às instituições mencionadas.

A celebração do Dia C aconteceu no dia 3 DE JULHO, com uma programação especial no
Youtube do Sistema Ocemg. Acompanhe e veja como atitudes simples movem o mundo!

do

ESPAÇO

COO
PERA
DO

ESSE ESPAÇO É SEU!
O Espaço do Cooperado foi criado para desenvolver práticas regulares
e continuadas, voltadas para o cooperativismo, a educação, a inovação e a tecnologia,
a fim de trabalhar o desenvolvimento dos cooperados.

O Espaço do Cooperado é uma excelente escolha para reuniões e
treinamentos de equipe, pois, além de sairmos da rotina, o Espaço tem
uma estrutura confortável, acolhedora e funcional, com mesa ampla,
cadeiras confortáveis, ar condicionado, copa e muito mais, acomodando
a todos muito bem e tornando nossas reuniões muito mais agradáveis,
além, claro, de toda boa vontade da equipe Sicoob Crediluz em nos
atender da melhor forma”.
POLIANA ANTUNES - Veterinária e proprietária da Clínica Saúde Animal

O LOCAL É UTILIZADO GRATUITAMENTE PARA CAPACITAÇÕES,
TREINAMENTOS, REUNIÕES, WORKSHOPS EMPRESARIAIS E PESSOAIS.

Foto antes da pandemia

O Espaço do Cooperado é perfeito para reuniões empresariais. É um espaço
confortável, com infraestrutura excelente, ótima acústica e, sobretudo,
muito funcional. Sentimos muito acolhidos quando fazemos uso do Espaço
para treinamentos e reuniões. Fomos muito bem orientados sobre todos os
benefícios do uso. Nos sentimos muito à vontade no Espaço e somos gratos por
isso. Obrigado, Sicoob Crediluz pelo Espaço do Cooperado!”
MARCO TÚLIO RABELO - Auto Cecília
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Fiquei totalmente surpreso com esse ambiente, que muito favorece o
empreendedor associado, pois é um Espaço bastante completo e acolhedor.
Realizamos reuniões com a nossa equipe e é sempre muito proveitoso
e produtivo”. DÁLCIO CHAVES - Empresário

Em parceria com a FASF, é desenvolvido, no Espaço Cooperado, o Núcleo de Apoio Fiscal –
NAF, uma atividade de extensão da faculdade, que disponibiliza orientação contábil e fiscal
pelos estudantes de Ciências Contábeis às microempresas, microempreendedores individuais
e entidades sem fins lucrativos. Toda instituição de Ensino associada ao Sicoob Crediluz pode
usufruir do Espaço como local das aulas.

PARA FAZER O USO, BASTA AGENDAR PELO CONTATO: (37) 99838-5990.

O ESPAÇO É BEM MODERNO, COM BOA INFRAESTRUTURA E AINDA DISPONIBILIZA WIFI, TV E COZINHA.

Programa

SICOOB CREDILUZ

É ORGULHO QUE FALA?
Ainda no primeiro semestre de 2021, as ações realizadas já
demonstram a evolução desse Programa, que se tornou referência nas
educações cooperativista, financeira e empreendedora.
O Sicoob Crediluz envidou particular esforço na busca da melhoria das
ações do Programa Educando. E conseguiu avançar!
Sólidos e valiosos encontros foram realizados com as Secretarias de
Educação de Luz e de Estrela do Indaiá, como também com as equipes
de diretores, supervisores e professores das escolas que participam
do Educando. Engajamento e entusiasmo são frutos desse primeiro
contato, de 2021, entre a cooperativa e o setor de educação.
“Através da parceria entre Sicoob Crediluz e Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esportes de Luz, iniciaram-se ações pontuais
de educação cooperativista, financeira e empreendedora voltadas
às crianças e jovens nos ensinos infantil e fundamental das Escolas
Municipais de Luz. Estamos felizes com o impacto social resultado
dessa parceria. A disseminação de valores como poupar e cooperar,
assim como os princípios do cooperativismo, incentivam a mudança
de comportamento, como também o crescimento individual e coletivo
dos alunos”.
Edmara Caldas - Secretária Municipal de Educação de Luz.

Encontro em Estrela do Indaiá

Encontro em Luz
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PROFESSORES SE
CAPACITAM POR MEIO
DE EVENTO MUNDIAL

Educadores tiveram a oportunidade de participar do Global Money Week,
evento mundial realizado anualmente, em março, e oferece capacitações
sobre educação financeira.

“Gostei muito! Uma nova maneira de enxergar a disciplina que trabalho.
O que mais me chamou a atenção foram os quatro pilares da metodologia
DSOP: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Agradeço pela oportunidade de participar”.
Renata Custódio - Professora da Escola Municipal Dom Manoel Nunes Coelho, de Luz

Sicoob Crediluz é convidado para participar da reunião da
Câmara e apresentar o Programa Educando. - Fevereiro, 2021.

VALORIZAÇÃO E
APROXIMAÇÃO DOS EDUCADORES

um grande diferencial do Educando

Mantendo o seu dispendioso papel de ouvir e acolher as pessoas, o
Sicoob Crediluz iniciou o ano de 2021 atendendo às solicitações dos
protagonistas do Educando: OS EDUCADORES. Capacitações já foram
iniciadas e outras já estão agendadas até o final do ano.
O tema “Desenvolvimento Humano com base no Cooperativismo”
foi abordado pela psicóloga Samira Garcia em quatro encontros
realizados com os professores que atuam no Educando.
Um dos objetivos dessa capacitação foi a valorização pessoal como
gatilho para ações que visem atingir a máxima do Programa Educando.
“Fiquei encantada e me senti muito valorizada com as capacitações
que recebemos. Percebi todo o cuidado do Sicoob Crediluz conosco,
professores. Sou muito agradecida por atuar junto ao Programa
Educando. Posso afirmar que os nossos alunos estão à frente de muitos
outros que ainda não têm essa oportunidade de receber as educações
cooperativista, financeira e empreendedora”.
Herica Ramos - Professora da Escola Municipal Dom Manoel Nunes
Coelho, de Luz
Ao dar continuidade ao trabalho de valorização de quem atua no
Educando, foram realizados dois Encontros Virtuais para bate-papos
transformadores.
Fábio Carvalho, Gerente de Responsabilidade Social do Sicoob
Credicooper, no dia 25 de maio, enfatizou sobre os princípios para
uma vida extraordinária, levando os professores a uma reflexão
sobre a importância dos bons princípios para que sejam trabalhados
também junto aos alunos.
“Foi um momento enriquecedor para o nosso trabalho! Somou, e
muito, para o nosso dia a dia! Gratidão pela oportunidade”.
Sílvia Helena - Professora do Centro Municipal de Educação Infantil
Sementinha do Saber, de Estrela do Indaiá.
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Já na manhã do dia 02 de junho,
Fabíola Goulart, especialista
em desenvolvimento pessoal,
falou
sobre
“Inteligência
emocional com resgate da
identidade e missão dos
professores”. Fabíola enfatizou
a importância do Ser, Fazer
e Ter e reforçou sobre como
podem fazer a diferença na
vida dos alunos do Educando.
“Tivemos uma manhã de
muito aprendizado e reflexão.
Isso nos fortalece para
continuarmos acreditando na
educação. Agradeço por mais
um momento maravilhoso
que o Sicoob Crediluz nos
proporcionou”.
Janice Cristiane - Coordenadora
pedagógica do município de
Estrela do Indaiá.
Para apresentar “O impacto
do
Programa
Educando
para o desenvolvimento da
comunidade”, o diretor Nathan
Carvalho se reuniu com a classe
no dia 8 de junho. Nathan
explicou o motivo pelo qual o
Sicoob Crediluz acredita, apoia
e defende tanto a educação,
como também o Educando.
“O nosso DNA é diferente; a
identidade do Sicoob Crediluz
está totalmente ligada ao
desenvolvimento social e à
prosperidade das pessoas.
E quando falamos disso, é
impossível não associarmos à
educação. Por isso valorizamos,
com ênfase, esse Programa que
coopera para com as crianças e
jovens da nossa comunidade”,
comentou Nathan.
“Foi muito válido, porque
nos mostrou os valores e
os princípios que movem
o Programa. São sementes
plantadas para que, ao longo
do tempo, sejam colhidos
bons frutos, ou melhor, bons
resultados! É muito bom saber
que o Sicoob Crediluz preocupa
e investe na comunidade”.
Nayara Francis Silva - Diretora
do Centro Municipal de
Educação Infantil Sementinha
do Saber, de Estrela do Indaiá
Nesse ano, aproximadamente
900 alunos participam do
Educando.
“Vejo o Programa Educando
como um incentivador para
que os alunos de hoje sejam

futuros jovens de sucesso.
Como tenho dois filhos que
participam
do
Educando,
posso afirmar que eles têm um
espírito empreendedor ao me
ajudarem com as atividades
em casa. Acompanho o
trabalho que é realizado com
eles e só tenho a agradecer
por terem essa oportunidade
de aprenderem, ainda crianças,
sobre finanças, cooperativismo
e empreendedorismo”.
Josiane Flávia Fiuza - Mãe de
dois alunos da Escola Dom
Manoel
“Já é visível o impacto positivo
de inovação e entusiasmo,
tanto
profissional
quanto
pessoal a todos envolvidos
no
Programa
Educando.
A Secretaria Municipal de
Educação
agradece
pelo
compromisso e pela parceria
do Sicoob Crediluz nessa
busca e oferta de uma melhor
qualidade de vida aos nossos
educadores. Os resultados
serão notáveis nos trabalhos
desenvolvidos com os nossos
alunos”.
Renilda Gurgel - Secretária
Municipal de Educação de
Estrela do Indaiá

Além das
capacitações, o
Programa está
com uma nova
roupagem, onde o
foco é estreitar essa
boa parceria com a
rede municipal de
ensino e contribuir
com o trabalho
dos educadores
que atuam em sala
de aula, visando
o planejamento
e a execução de
ações, vislumbrando
que os estudantes
aprendam sobre o
uso consciente dos
recursos financeiros
e desenvolvam
competências
empreendedoras e
cooperativistas.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA É UM DOS SABERES
MAIS IMPORTANTES QUE VOCÊ DEVE DOMINAR.
UMA VIDA FINANCEIRA SAUDÁVEL IMPACTA POSITIVAMENTE EM SEU
DIA A DIA. POR ISSO, RESERVAMOS ALGUMAS DICAS PARA VOCÊ:
1. ENTENDA QUANTO VOCÊ GANHA, OU SEJA,
QUANTO DE DINHEIRO ENTRA NA SUA CONTA TODO MÊS
Você sabe qual é a sua renda líquida? É o seu salário já com impostos
descontados. Sendo CLT, MEI, PJ ou autônomo, você precisa pagar
alguns impostos que são descontados da sua renda bruta. O que
sobra é o que chamamos de renda líquida - o valor real que entra
na sua conta mensalmente.Desse valor real, depois de pagar suas
despesas fixas, como aluguel, alimentação, conta de luz e de água,
transporte, etc., você consegue saber se te sobra algum dinheiro.

2. ENTENDA PARA ONDE VAI
O SEU DINHEIRO TODOS OS MESES
Depois de entender quanto entra todo mês, é hora de entender
quanto sai. Alimentação, transporte, lazer, educação e outras
contas fixas que pagamos todo mês.
• Em qual dessas categorias você está gastando mais?
• Tem alguma delas que dá para economizar?
• Você consegue cortar um pouco de alguma despesa fixa?

4. ESCOLHA AS
SUAS PRIORIDADES

Está sobrando nenhum, pouco ou muito dinheiro?
Se a resposta foi pouco ou nenhum, chegou o momento de se
organizar melhor para entender o que está acontecendo. Seus
gastos precisam caber dentro da sua renda mensal ou do seu
salário. É a hora de rever suas despesas e saber onde você pode
fazer cortes.

3. FAÇA UM PLANEJAMENTO
DOS SEUS OBJETIVOS
Um objetivo financeiro pode ser comprar um celular novo, quitar
uma dívida à vista (super importante!), fazer uma viagem no final
do ano ou só ter uma reserva para ter mais tranquilidade no
futuro. Tudo está valendo. Mas, para isso, você precisa fazer um
bom planejamento e saber quanto precisa poupar todo mês para
atingir seus objetivos.

5. TENTE POUPAR
UM DINHEIRINHO A CADA MÊS

Sabemos como é legal sair por aí fazendo compras e se divertindo
com os amigos e com a família, mas você já parou pra pensar
nas faturas que vão chegar com essas despesas? Pois é, nem
sempre dá para gastar com tudo o que a gente quer e precisamos
priorizar atividades da nossa lista. Por isso, saiba escolher as suas
prioridades.

Poupar dinheiro todos os meses é o melhor cenário para conquistar
os seus sonhos e objetivos e para ter uma reserva de emergência,
caso aconteça alguma coisa, como ficar desempregado por uns
meses. Um jeito de conseguir economizar é organizar o seu
orçamento para saber quanto (e se) é possível guardar.
Quem entende desse assunto recomenda que seja economizado
no mínimo 10% da sua renda líquida mensal. Se der para guardar
mais que isso, melhor ainda! Guardar dinheiro é um hábito que
precisa ser praticado várias vezes para entrar na sua rotina.

ESSES SÃO SÓ ALGUNS EXEMPLOS
DO QUE VOCÊ PODE FAZER PARA
CONSEGUIR SE ORGANIZAR MELHOR
COM O SEU DINHEIRO.
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TALENTOS CULTURAIS
SICOOB CREDILUZ
Nosso time é formado
por verdadeiros artistas!

MARIANA LAURENTINO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CRÉDITO
AGÊNCIA LUZ
Mariana toca na Banda Lyra Vicentina Aterradense de Luz-MG,
fundada em 25/09/1919 – Patrimônio Imaterial da cidade de LuzMG, onde oferece ensino de música gratuito.
Mariana toca na Banda Lyra Vicentina Aterradense desde 2014.
Página Instagram Banda Lyra Vicentina:
@lyravicentina.aterradense
Canal Youtube Banda Lyra Vicentina:
https://m.youtube.com/channel/UCZa11AP7frNNltJN6sL-C2g

RAFAEL HENRIQUE
ATENDIMENTO - GERENTE DE RELACIONAMENTO
AGÊNCIA LUZ
Rafael toca violão
Também tem um blog - O Rafa Explica – onde fala sobre educação
financeira e finanças pessoais.
Lá você encontrará conteúdo sobre como lidar melhor com seu
dinheiro, desde a negociação de dívidas até orientações sobre
investimentos. Além disso, você terá acesso a planilhas gratuitas,
que podem mudar sua vida financeira.
Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/rflhenrique07
Blog: https://www.orafaexplica.com/
Instagram: @orafaexplica
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LORENA PAULINELLI
RELAÇÕES PÚBLICAS - AGÊNCIA LUZ
Lorena é filha de músicos e seguiu os passos dos seus pais, que
sempre cantaram na Igreja. Faz parte do ministério de música
do Grupo de Oração Nossa Senhora de Fátima. E, por três anos,
juntamente com outros músicos da cidade, foi convidada para cantar
os enredos da Escola de Samba Grande Luz.

JOÃO VICTOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - AGÊNCIA SABARÁ
João Victor toca violão aos finais de semana na 		
Primeira Igreja Batista de Sabará e também dá aulas de violão.

NATÁLIA CAMPOS
AGENTE DE ATENDIMENTO
AGÊNCIA NOVA LIMA
Normalmente canta pop rock internacional
em bares e teatros Confira o Vídeo pelo link, ou
acesse o QR Code www.youtube.com/watch?v=xyY7tZC8PnQ

RONALDO MONTEIRO
AUXILIAR DE ATENDIMENTO
AGÊNCIA LUZ
Ronaldo dança em uma festa tradicional de
Minas Gerais, a festa do Rosário, no terno
Catupé Missioneiro de Dores do Indaiá
Página do terno Catupé Missioneiro
Instagram: @catupemissioneirok
Página do terno Catupé
Missioneiro Canal youtube:
www.youtube.com/
channel/UCqMnT1pyP-tmgz2dWBInn4Q
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VOCÊ CONHECE O SICOOB?
Uma instituição financeira cooperativa feita de valores.
O Sicoob disponibiliza um portfólio completo de produtos e
serviços, possui uma estrutura de ponta, diversos aplicativos e
canais de atendimento online e mais de 3.400 pontos de
atendimento distribuídos estrategicamente pelo país, para
que você seja sempre bem atendido.

Fique de olho, teremos
Ponto de Atendimento Eletrônico
no Alphaville, com Caixa Eletrônico
Reciclador disponível.
O caixa eletrônico reciclador
dispensa a utilização de envelopes
para depósito e o valor depositado
cai na hora na conta:
 Aceita todas as cédulas
� Faz saques, depósitos em dinheiro e
pagamentos
 Dinâmico, ágil e seguro
� Contribui com o meio ambiente

Dúvidas sobre o Sicoob?
Fale diretamente com
a Gerente Aline Zanon:
(31) 9 8457-3634.

Agência:
Av. Picadilly, 150, loja 105, Alphaville
Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG

Crediluz

www.sicoobcrediluz.com.br
   | Sicoob Crediluz

