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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Novos direcionamentos que trazem resultados.
encontros voltados à capacitação dos nossos
associados.
Avançamos em nossas linhas de crédito e
financiamento, modernizando os processos para
atender as necessidades do mercado e criamos
linhas, como de energia fotovoltaica, material de
construção, compra de imóveis urbanos, móveis e
eletrodomésticos, além de melhorar as condições
de financiamentos para pessoas físicas, jurídicas e
produtores rurais.
Foto: Braúlio Nunes

Iniciamos o ano de 2019 com muita energia e
focados na implementação de um planejamento
ousado para nossa cooperativa com muita certeza
do comprometimento e preparo da equipe para
fazer desenvolver os projetos e ações planejadas
para o ano. Estamos movidos pela busca dos
melhores resultados para o Sicoob Credipeu e para

Investimos na Educação Empreendedora,
Cooperativista e Financeira implementando o
projeto piloto na Escola Municipal José Maria de
Carvalho, com o objetivo de disseminar práticas
que elevem o nível de empreendedorismo e
cooperativismo nas escolas, na certeza de que
vamos colher frutos maravilhosos pela frente.
A Promoção Show de Prêmios Sicoob Credipeu foi

nossos associados, pois sabemos que a cooperativa

um sucesso, trazendo resultados importantes de

crescerá com o fortalecimento dos associados e de

negócios e relacionamento e o sorteio realizado na

seus negócios, portanto, todas as nossas ações têm

Feira SUPERLEITE 2019 que premiou 10 associados

esse direcionamento. Encerramos o primeiro

com excelentes prêmios.

semestre com várias ações, porém é importante
citar primeiramente, uma que foi estruturante, a
parceria do Sicoob Credipeu com o Sebrae no
Programa de Capacitação voltado aos associados,
produtores rurais e empresários, com o objetivo de
melhorar suas atividades do dia a dia.

Mais uma vez o Sicoob Credipeu marcou presença
na Feira SUPERLEITE com a instalação de um
estande muito bem posicionado que contribuiu
para o fortalecimento da marca Sicoob Credipeu,
além de possibilitar a visita dos associados durante
os quatro dias da feira, para conhecer as linhas de

Recebemos no mês de abril as 14 cooperativas

crédito especiais para o evento. Como ponto alto da

integrantes da Unidade Administrativa São

participação do Sicoob Credipeu, o Seminário de

Francisco - UAR 4 do Sicoob Central Crediminas, e,

Gestão, Competitividade e Inovação do

na oportunidade, apresentamos nossas experiênci-

Agronegócio de Pompéu e Região contou com o

as, projetos e práticas, tendo a grata satisfação de

apoio da cooperativa e o lançamento oficial da

receber elogios e reconhecimentos, sendo o Sicoob

Conta Digital trouxe nova possibilidade de

Credipeu apontado como exemplo no cooperativis-

associação para quem quer praticidade e

mo financeiro mineiro, pelas estratégias de

agilidade.

relacionamento implantadas e os resultados
obtidos.
Intensificamos o programa de visita aos

A g r a d e ce m o s i m e n s a m e n t e a o s n o s s o s
associados pela confiança e apoio de sempre e
confirmamos aqui nosso compromisso de uma

associados, nas fazendas e nas empresas a fim de

gestão séria com implementação de ações que

conhecer com mais profundidade suas necessida-

tragam sempre os melhores resultados para a

des e desejos, com o objetivo de planejar nossas

cooperativa, associados e a comunidade.

ações e estratégias. Identificamos algumas
carências específicas de conhecimento técnicos e

Boa leitura!

práticos que subsidiaram a elaboração de uma

Dênis Campos Sousa

agenda com palestras, workshops, seminários e

Presidente do Conselho de Administração
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RECONHECIMENTO

RESGATE EVENTUAL, FIDELIDADE RECONHECIDA
Em reconhecimento e retribuição a
parceria e fidelidade de seus associados, o
Conselho de Administração do Sicoob
Credipeu levou em Assembleia a proposta
de promover o resgate eventual de capital.
Desta forma, na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 07 de
dezembro de 2017 foi aprovada a devolu-

20/12/2018

29/01/2019

26/02/2019

28/05/2019

ção de quotas-parte de capital para
associados, pessoa física, que cumprir as
disposições do seu Estatuto Social, não
estiver inadimplente perante a cooperativa, tiver no mínimo 75 anos de idade e no
mínimo 27 anos de associação.
Foram realizadas cerimônias de homenagens aos associados com direito ao resgate
eventual, nos dias 20 de dezembro de 2018,

parte de sua cota capital aos seus associa-

possibilitou sua ação virtuosa de desenvol-

29 de janeiro de 2019, 26 de fevereiro de

dos é uma conquista para homenagear e

vimento econômico e social das pessoas e

2019 e 28 de maio de 2019, quando a

reconhecer quem tanto contribuiu para o

da região de Pompéu.

diretoria afirmou que devolver parte de sua

fortalecimento do Sicoob Credipeu e

REUNIÃO DA UAR 4, EXEMPLO DE HOSPITALIDADE E TROCA DE CONHECIMENTO
Iguatama.
No dia 16 de abril o Sicoob Credipeu sediou
a reunião da UAR 4, quando foram abordados
assuntos importantes, com ênfase ao tema
“Incorporações” pelo diretor executivo do
Sicoob Central Crediminas, Elson Rocha
Justino, que esclareceu os desafios e
benefícios. O ponto alto foi à apresentação
do vídeo institucional do Sicoob Credipeu
onde de forma criativa e abrangente são
As 78 cooperativas financeiras filiadas ao

encontrando soluções em conjunto. O Sicoob

apresentadas as estratégias e boas práticas

Sicoob Central Crediminas se integram entre

Credipeu faz parte da UAR 4, junto com mais

administrativas, de negócios, institucionais

si e com a Central por meio das nove

13 cooperativas presentes na região do Alto

e sociais implementadas pela cooperativa a

Unidades Administrativas Regionais (UAR),

São Francisco: Abaeté, Martinho Campos,

partir de seu novo posicionamento de

formando um canal onde expressam suas

Dores do Indaiá, Luz, Bom Despacho, Santo

mercado, que prioriza a verdadeira vivência

necessidades, críticas e sugestões, buscando

Antônio do Monte, Lagoa da Prata, Bambuí,

e disseminação dos valores cooperativistas.

o equacionamento de problemas e

Formiga, Pimenta, Capitólio, Arcos e
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CAPACITAÇÃO DOS ASSOCIADOS - AGENDA DO 2º. SEMESTRE/2019
No 1º. Semestre de 2019, o Sicoob Credipeu, em parceria com o Sebrae Minas implementou um robusto calendário de atividades voltadas à
capacitação dos seus associados, pessoa física, pessoa jurídica e produtores rurais. Para o segundo semestre o calendário prevê a realização de:

SETEMBRO
DIAS 24 E 25
8 ÀS 17 H

DESCRIÇÃO DO EVENTO

PÚBLICO

LOCAL

OBS.

Curso Líder Coach (1ª fase)
Liderando para Alta Performance

Empresários de Micro
e Pequenas Empresas

Sala de Treinamento
do Sicoob Credipeu

Valor por participante R$ 250,00
Máximo 20 participantes

Realizado em 2 etapas, esse curso orienta o empresário a desenvolver a equipe de uma empresa, utilizando técnicas e ferramentas
de liderança que promovam o engajamento coletivo na busca de resultados.

OUTUBRO
DIAS 07 E 08

Curso Líder Coach (2ª fase)
Liderando para Alta Performance

Empresários de Micro
e Pequenas Empresas

Sala de Treinamento
do Sicoob Credipeu

Valor por participante R$ 250,00
Máximo 20 participantes

DIAS 14 E 15

Curso de Produtividade na Agropecuária
e Desempenho da Mão de Obra

Produtores rurais
da região de Pompéu

Sala de Treinamento
do Sicoob Credipeu

Gratuito

DIA 30

Palestra:
Empreendedorismo Feminino

Feminino

Sala de Treinamento
do Sicoob Credipeu

Ingresso:
1 kg de alimento

DIA 19

Oﬁcina: Gestão de Redes Sociais
para Empreendedores

Empresários de Micro
e Pequenas Empresas

Sala de Treinamento
do Sicoob Credipeu

Ingresso:
1 kg de alimento

DIA 21

Palestra Magna:
Empreedendorismo

Todos

A deﬁnir

Ingresso:
1 kg de alimento

8 ÀS 17 H

8 ÀS 17 H

19 ÀS 21 H

NOVEMBRO
18 ÀS 21 H

19 ÀS 21 H

TECNOLOGIA A FAVOR DA AGRICULTURA,
NO 1º. ENCONTRO REALIZADO EM POMPÉU

GESTÃO E PLANEJAMENTO, FERRAMENTAS
PARA A PECUÁRIA DE CORTE

Voltado aos produtores e técnicos rurais, o Sicoob Credipeu
promoveu no dia 21 de março, em seu auditório, o 1º. Encontro de
Tecnologias da Agricultura de Pompéu e contou com a presença de
mais de 60 pessoas, sendo abordados assuntos que envolvem o
emprego de novas tecnologias e seus benefícios no dia a dia do
agronegócio.
No evento foram proferidas duas palestras, sendo a primeira pelo
agrônomo e mestre em Engenharia de Sistemas Agrícolas, Luís
Gustavo Mendes, “Desafios da aplicação de AP na pecuária” e a
segunda “Manejo dos solos e Fertilidade construída” pelo engenheiro
agrônomo e doutor em Agricultura, Vinícius Teixeira Lemos.

No dia 06 de agosto foi a vez dos produtores rurais receberem ensinamentos importantes com o Curso de Gestão e Planejamento na Pecuária de Corte.
De forma pioneira em Pompéu, o Sicoob Credipeu promoveu o curso, com
objetivo de fortalecer a cadeia de produção do gado de corte no município,
sensibilizar os produtores da importância da gestão e planejamento para
pecuária de corte, além de influenciar positivamente na sustentabilidade
das propriedades rurais. Com o curso, os produtores puderam entender
sobre a importância de ter dados detalhados do seu negócio, sua profissionalização e consultoria continuada para o sucesso da sua atividade.
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GESTÃO, COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, TEMAS DE SEMINÁRIO
PARA EMPRESÁRIOS

Direcionado aos seus associados empresários e empreendedores, foi

contou com a palestra ministrada pelo consultor, professor e mestre em

realizado no dia 16 de maio pelo Sicoob Credipeu o Seminário “Gestão,

inteligência de Mercado, Gustavo Vanucci e apresentação de casos de

Competitividade e Inovação Empresarial de Pompéu”. A intenção foi tratar

sucesso dos empresários, Cézar Tameirão da empresa Detetizar, Thais

de temas relevantes para aqueles que buscam novos caminhos para o

Ferreira da marca de moda autoral Must e Marcella Castello Branco, da

alcance de melhores resultados em seus negócios, por meio do conhecimen-

Lukat Presentes.

to de novas tecnologias, estratégias competitivas e colaborativas para
inovar e se destacar junto aos clientes de seu segmento.
O evento contou com a presença de mais de 100 associados, além de
representantes do Sebrae, Associação Comercial de Pompéu, Sala Mineira

Para ampliar o debate foi aberto um painel, onde todos puderam fazer
perguntas aos palestrantes, tornando o ambiente dinâmico e interativo,
com excelentes conhecimentos para o desenvolvimento dos associados em
suas atividades empresariais.

do Empreendedor e do Sicoob Credipeu que apreciaram a programação que

6ª SEMANA ENEF EM POMPÉU, UMA
PROMOÇÃO DO SICOOB CREDIPEU
Como parte do Calendário Nacional, a SEMANA ENEF é uma iniciativa do
Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF) para promover a
Estratégia Nacional de Educação Nacional de Educação Financeira (ENEF)
em todo o país. A 6ª. Semana ENEF foi realizada entre os dias 20 a 26 de maio
deste ano em todo o Brasil, com diversas ações educacionais gratuitas, com o
objetivo de disseminar a educação financeira, além de contribuir para o
fortalecimento da cidadania e autonomia.
O Sicoob Credipeu acredita que a educação financeira deve ser iniciada na
infância para que haja efetividade na formação de cidadãos conscientes e
equilibrados financeiramente. Com esse objetivo, durante a semana ENEF, a
cooperativa realizou no dia 24 de maio, duas palestras de Educação
Financeira para mais de 400 alunos e professores da Escola Municipal José
Maria de Carvalho. Os organizadores do evento puderam perceber o

SICOOB CREDIPEU PRESENTE
NA SEMANA DO MEI
O Sebrae realizou em todo o país, no período de 20 a 24 de maio,
a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), com o
objetivo de promover a capacitação do segmento por meio de
oficinas, palestras e orientações técnicas, além de realizar o
registro de empreendedores que querem se tornar MEI, fazer a
declaração anual e tirar dúvidas com relação à atividade.

interesse e alegria dos alunos durante o evento, e tiveram a certeza de que a

O Sicoob Credipeu, colheu mais um fruto de sua parceria com o

ação impactará positivamente a vida financeira de muitas crianças e

Sebrae, apoiando em Pompéu a realização da SEMANA MEI

adolescentes.

organizada pelo SEBRAE e a Sala Mineira do Empreendedor da
cidade. Com intensa programação, durante os dois dias foram
realizadas em Pompéu as oficinas - Meu Negócio em Dia e
Proposta de Valor e Jornada do Cliente, e duas edições das
palestras – Como manter suas finanças em Dia e Como Gerar e
Aumentar a Lucratividade.
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DIA C

SICOOB CREDIPEU

TIME CAPACITADO E FORTE

DIA DE COOPERAR

Foto: Braúlio Nunes

Em 2019, ano em que o DIA C

artísticas e culturais, como

– DIA DE COOPERAR

danças, capoeira, jiu jitsu,

completou 10 anos, o Sicoob

desenhos e música. O

Credipeu reafirmou sua

Programa Guarda Mirim foi

convicção no movimento

abraçado em 2018, pelas 04

que no ano passado

cooperativas instaladas em

beneficiou mais de 2,2

Pompéu e tem atividades

milhões de pessoas, em 1.136

durante todo ano.

municípios brasileiros,
apoiando a comemoração
em Pompéu. Desta forma,
em conjunto com as demais
cooperativas do município, o
Sicoob Credipeu realizou a
celebração do DIA C em 06 de
julho, na Praça de Esportes
em Pompéu. Foram
momentos de lazer e
integração para mais de 400
alunos do Programa Guarda
Mirim da Prefeitura
Municipal de Pompéu que
contou com atrações

Olímpio Francisco Rocha Maciel recebeu a visita de relacionamento do Sicoob Credipeu. Priorizando a produção de hortaliças, o
plantio de mandioca e a produção de galinhas, principalmente
com foco na venda de ovos, o produtor comercializa seus produtos
em Pompéu e em algumas cidades da região. Após o entendimento
das necessidades para expandir o seu agronegócio, a cooperativa

Nesta ocasião, os participantes se divertiram a valer

disponibilizou linha de crédito rural para custeio com recursos
repassados do BANCOOB.

com brincadeiras, em camas
elásticas, escorregadores
infláveis, além de apreciar
delicioso lanche e gulosei-

Para diversificar as atividades produtivas e desenvolvimento do

mas, servido a todos nesta

agronegócio do produtor Geraldo Magela Valadares, o Sicoob

manhã de descontração e

Credipeu disponibilizou a linha de crédito com recursos repassa-

alegria. O evento foi

dos pelo BNDES para financiamento de pivô central e financiamen-

encerrado com um saboroso

to para plantio de floresta de eucalipto.

almoço para o público
presente, em agradecimento
ao empenho dos integrantes
da Guarda Mirim.
Foto: Braúlio Nunes
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VISITAS AOS ASSOCIADOS COMO
ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO
O Sicoob Credipeu sabe que o relacionamento próximo com seus

mais cada negócio, dificuldades e especificidades para formatar as

associados é a melhor forma de conhecer suas necessidades, manten-

melhores soluções financeiras, bem como ações direcionadas a

do diálogo franco e aberto onde são identificadas as principais

melhoria de seus empreendimentos.

demandas. Sabe que em cada ramo de negócio as demandas por
produtos financeiros são diferentes e especiais e, assim, prioriza a
realização de visitas periódicas aos seus associados para conhecer

Apresentamos a seguir uma série de visitas realizadas pela equipe do
Sicoob Credipeu aos seus associados:

O produtor rural, Deilon Cordeiro
Machado e sua esposa Sislei, receberam a
visita da engenheira agrônoma do Sicoob
Credipeu, Márcia Silva Pinto e Sousa, que foi
conhecer de perto as necessidades de sua

Edlene Campos, gerente de
relacionamento do Sicoob
Credipeu visitou a empresa
Tratorpeu. O seu proprietário,

propriedade rural. Após o diagnóstico, o

Ronaldo Donizete da Costa,

S i c o o b C re d i p e u d i s p o n i b i l i zo u u m

relatou que a empresa concen-

financiamento direcionado para aquisição

tra seu movimento na cooperati-

de bovinos com recursos repassados do

va por acreditar na instituição e

BNDES.

que utiliza várias soluções,
dentre elas a maquinha da
Sipag, cobrança bancária e

A empresa W. S Tornearia e Serviços de Solda recebeu

débito automático.

a visita de funcionários do Sicoob Credipeu, que
puderam conhecer melhor o negócio e os motivos do
sucesso. Recebidos pelos proprietários, Sandra Tomaz
da Costa e Weberton de Oliveira Silva, eles se manifestaram satisfeitos com a visita e com o atendimento
personalizado que têm recebido do Sicoob Credipeu.

O empresário Geraldo Mariano da Silva
proprietário da empresa, MDL Parafusos e
Ferramentas, recebeu a visita da gerente
de relacionamento de PJ, Edlene Campos.
Na oportunidade se declarou um
associado satisfeito com a atuação da
cooperativa, pois tudo que o Sicoob
Credipeu tem feito é trabalhar para ajudar
seus associados. “Na nossa empresa,
utilizamos vários serviços da cooperativa,
entre eles a maquinha da Sipag, emissão
de boletos, empréstimos e financiamentos,
debito automático e seguro de vida
empresarial”.
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EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, COOPERATIVISTA E FINANCEIRA,
UM PROGRAMA DO SICOOB CREDIPEU
Apostando na educação como grande
força propulsora do desenvolvimento
econômico e social das pessoas e das

Visita a São Roque de Minas
O Programa de Educação

comunidades, o Sicoob Credipeu e o Sebrae

Cooperativista de São Roque de

firmaram parceria com a Prefeitura

Minas é considerado um dos

Municipal de Pompéu para implantação do

mais bem-sucedidos do país.

Programa de Educação Empreendedora,

Para conhecer de perto este

Cooperativista e Financeira, cujo projeto

modelo, o Sicoob Credipeu

piloto foi implantado em 2019 na Escola

liderou um grupo, formado por

de Carvalho para uma visita a São Roque

representantes da cooperativa, do Sebrae,

de Minas. O objetivo foi obter mais

Secretaria Municipal de Educação de

informações para subsidiar a formatação

Pompéu e da Escola Municipal José Maria

do programa nas escolas de Pompéu.

Municipal, José Maria de Carvalho. Com o
objetivo de fazer da escola um ambiente
que estimule comportamentos mais
empreendedor e colaborativo, o programa
beneficiará inicialmente 435 alunos.

Apresentação do Programa

Conheçam as principais iniciativas

No dia 20 de fevereiro, o Sicoob Credipeu junto

realizadas dentro do Programa:

com seus grandes parceiros, Sebrae e Prefeitura
Municipal de Pompéu, apresentou o Programa

Capacitação

de Educação Empreendedora, Cooperativista e
Financeira para a comunidade escolar,
idealizado pelo Sicoob Credipeu. Na ocasião, foi
detalhada a metodologia e sua proposta de
ensino que impactará positivamente a
comunidade de Pompéu.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, foram realiza-

Premiação do Concurso

das pelo Sebrae na sala de treinamento do
Sicoob Credipeu, oficinas de capacitação
referentes ao Programa de Educação
Empreendedora, Cooperativista e
Financeira. A capacitação foi direcionada
aos professores e especialistas da Escola
Municipal José Maria de Carvalho,
representantes da Secretaria Municipal de
Educação e funcionários do Sicoob
Credipeu.

No dia 07 de agosto, o Sicoob Credipeu realizou a entrega dos Prêmios da 1º Concurso do
Programa de Educação Empreendedora, Cooperativista e Financeira. Foram premiados com
um Cartão Vale Presente no valor R$ 100,00, os primeiros colocados na classificação geral em
cada categoria: redação, frase e desenho. Foram premiados, as primeiras colocadas na
categoria redação, Júlia Gaiga de Campos Cordeiro, na categoria Frase, Maria Isabela dos
Santos Cordeiro e na categoria Desenho, Jéssica Emauely Soares de Paula Lino. Além disso,
foram premiados com cofrinhos de porquinho do Sicoob o três primeiros colocados de cada
sala.
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SUCESSO E BONS RESULTADOS MARCARAM
O SICOOB CREDIPEU NA SUPERLEITE 2019
O Sicoob Credipeu marcou presença de
forma competente e profissional na 10ª
Edição da Superleite, realizada entre 24 e
27 de julho no Parque de Exposições de
Pompéu, e contabilizou excelentes
resultados.
Com um estande bem estruturado,
durante os quatro dias da feira, foram
implementadas ações estratégicas de
fortalecimento da marca e de relacionamento, além do lançamento oficial da
Conta Digital na cooperativa, para abertura

os associados do Sicoob Credipeu durante a

recursos próprios e do BNDES. Foram

de contas pelo App do Sicoob e a realização

feira, várias linhas de créditos com

também oferecidas linha de financiamento

de negócios que alcançou um volume de

condições especiais, entre elas:

de veículos novos, energia solar fotovoltai-

mais de 6 milhões de reais. Voltadas ao

Financiamento Rural para Custeio,

ca, consórcios e Plano de Saúde da Unimed

agronegócio, foram disponibilizadas para

Investimento Agrícola e Pecuário, com

Gerais de Minas.

SEMINÁRIO

Inovação do Agronegócio de Pompéu e
Região, realizado no dia 27 de julho na
Superleite, cuja programação contou com
a palestra “Desafios do Produtor Rural no
Cenário Atual” ministrada pelo zootecnista
e mestre em Produção de Ruminantes e
superintendente do SENAR MINAS,
Chistiano Nascif, além de depoimentos de

O Sicoob Credipeu apoiou a realização do
Seminário de Gestão, Competitividade e

produtores rurais de pequeno e grande
porte da atividade leiteira.
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PROMOÇÃO
SHOW DE PRÊMIOS
DO SICOOB CREDIPEU,
SORTEIO NA SUPERLEITE
De 26 de abril a 26 de julho, os associados
do Sicoob Credipeu concorreram a prêmios
excelentes ao contratar um dos 13 produtos
e serviços participantes da Promoção Show
de Prêmios. O objetivo da promoção foi,
além de incrementar os negócios da
cooperativa, estimular a aquisição de

Conheça os ganhadores e os prêmios sorteados

soluções financeiras pelos associados em

Liliane Guimarães Cordeiro
(Smart TV Led 40” Samsung)

Edilamar de Campos Vieira
(Mala de viagem personalizada Sicoob)

Carvão Ouro Minas Ltda.
(Smart TV Led 40” Samsung)

Cíntia de Campos Silveira
(Caixa Térmica 34 L personalizada Sicoob)

Márcia Lúcia França
(Bicicleta Aro 29 DROPP AÇO 21 v marchas)

Willian de Campos
(Caixa Térmica 34 L personalizada Sicoob)

Leila Cristina de Assunção
(Bicicleta Aro 29 DROPP AÇO 21 v marchas)

Maria de Lima Leal
(Mochila Laptop personalizada Sicoob)

Walde José de Campos
(Mala de viagem personalizada Sicoob)

Danuzia Cristina Maciel Soares Santos
(Mochila Laptop personalizada Sicoob)

condições bem mais acessíveis. Foi uma
oportunidade também de todos conhecerem o completo portfólio do Sicoob
Credipeu, que atende hoje todas as
necessidades de pessoas físicas, jurídicas e
de produtores rurais. O sorteio foi realizado
no dia 26 de julho às 18h30, no estande do
Sicoob Credipeu na SUPERLEITE 2019.

LINHA DE FINANCIAMENTO DE LOTES URBANOS
O Sicoob Credipeu pensando sempre em oferecer soluções financeiras
sustentáveis para seus associados e atenta as tendências de mercado,
identificou o crescimento do setor imobiliário em Pompéu.

EDUCAÇÃO, UM DOS PRINCÍPIOS QUE
SUSTENTAM O SICOOB CREDIPEU
O Sicoob Credipeu, como

instituições de ensino.

Identificando como uma excelente oportunidade para seus associados

instituição cooperativista,

Visando obter descontos

interessados no setor, o Sicoob Credipeu desenvolveu uma nova linha de

é sustentado por sólidos

para seus associados e

crédito para Financiamento de Terrenos Urbanos, com condições diferencia-

princípios, sendo um deles

dependentes, o Sicoob

das e prazo de 5 anos.

o compromisso com a

Credipeu es tabeleceu

Informação e Educação de

convênio com a UNA Bom

seu quadro social. Prioriza

Despacho, Universo-

em suas linhas estratégi-

Unidade de Pompéu,

cas a obediência a este

Instituto de Educação

princípio, agindo a favor da

Santa Maria e com a Escola

educação de seus

de Idiomas – CCAA, em

associados. Procurando

Pompéu. Confira as

sempre oferecer benefícios

condições no Sicoob

por meio de parcerias com

Credipeu.

Chegou a hora de dar o primeiro passo para construir o seu sonho. Converse
e saiba mais sobre essa oportunidade.
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SICOOB CREDIPEU
AGORA É DIGITAL

O SICOOB
CREDIPEU
É DIGITAL

O Sicoob Credipeu aposta na inovação
como forma de atender seus associados, por
isso, agrega a tecnologia às suas entregas
de valor e relacionamento e, agora
também, para facilitar o acesso das pessoas
a se associarem à cooperativa de forma
rápida é fácil, porém, sem contundo,
abandonar o atendimento próximo e
pessoal.
A Conta Digital do Sicoob Credipeu é para
quem procura praticidade, conforto e
segurança no dia a dia de sua vida financeira e basta acessar o app Sicoob Faça Parte,
seguir o passo a passo e depois, contar com
todas as facilidades do mundo digital e dos
benefícios de que a cooperativa oferece.
Com a Conta Digital as pessoas terão
oportunidade de se tornar associado do
Sicoob Credipeu de forma digital, sem
precisar nem mesmo ir à agência, contando
com o atendimento 100% digital. Pessoas

(37) 99948-1502 - Baixe o App Faça
Parte e insira o código de indicação:
#CREDIPEUDIGITAL

físicas, maiores de 18 anos, com residência
nos municípios de Pompéu, Abaeté, Curvelo,
Felixlândia, Martinho Campos, Papagaios e
Pitangui. E fácil é só baixar o App Faça Parte,
através do App Faça Parte disponível no
play store ou no app store, inserir o código
de indicação, #CREDIPEUDIGITAL, enviar
fotos dos documentos solicitados e depois é

Credipeu

só aguardar a análise do cadastro.
Com lançamento oficial durante a
SUPERLEITE 2019, as pessoas que compareceram ao estande do Sicoob Credipeu

Cartão de crédito com a primeira

ção, cartão de crédito, cartão de débito,

anuidade gratuita* (*Promoção válida até

cheque especial e crédito pré-aprovado.

dezembro de 2019)

Conta também com um agente de atendi-

puderam conhecer a proposta da Conta
Digital e os seus benefícios:

Sem fila e burocracia;

Conta corrente sem tarifa de manutenção;

Participação nos resultados.

Transferência ilimitada sem custo pelo

Quem contrata a Conta Digital do Sicoob

aplicativo;
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Credipeu já tem na abertura a sua disposi-

mento exclusivo de relacionamento digital
para prestar atendimento por telefone,
whatsapp e email, agilizando a comunicação e o acesso as melhores soluções
financeiras disponíveis na cooperativa.

