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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Resultados acima das expectativas em 2019
O programa de visita aos associados está em
andamento com a finalidade de acompanhar
seus negócios de perto e os depoimentos
colhidos nos apontam que esta ação tem sido
significativa para o fortalecimento do
relacionamento do associado com sua
cooperativa, edificando a confiança do Sicoob
Credipeu como um parceiro fiel.
O programa de Educação Empreendedora,
Cooperativista e Financeira direcionada a rede
Foto: Braúlio Nunes

escolar de Pompéu tem a nobre proposta de
contribuir para a solidificação da cultura

O ano de 2019 foi de trabalho intenso para o

empreendedora, cooperativista e financeira na

Sicoob Credipeu, quando demos continuidade

região e já está no radar a sua extensão a mais

a implementação de ações e projetos previstos

seis escolas da rede pública e uma particular no

em nosso Planejamento Anual. Objetivando

ano de 2020.

atender de forma cada vez mais completa e
assertiva ao associado, partimos do pressuposto que entendendo e apoiando o seu negócio
teremos uma visão mais clara e objetiva para
formatar novas soluções e programas que
promovam o seu desenvolvimento.

Temos realizado um trabalho comercial
efetivo na cooperativa com o objetivo de
atender com mais amplitude o associado,
respaldado pela certeza de que praticamos
taxas e juros mais acessíveis e que a partir da
economia compartilhada, o ganho é para todos

E desta forma nosso associado encontrará no

envolvidos. Por isso, no período procuramos

Sicoob Credipeu o parceiro ideal ao seu

diversificar nossas linhas de crédito direciona-

crescimento e prosperidade. Encerramos o

das aos produtores rurais e empresários, e

exercício computando resultados acima das

intensificamos a oferta de financiamentos de

expectativas em depósito e operações de

veículos, do crédito pré-aprovado e financia-

crédito, e, principalmente constatamos uma

mento de energia solar fotovoltaica. Os

ampliação significativa de nossas ações sociais

resultados alcançados reverterão em

direcionadas aos associados e a comunidade.

benefícios para nossos associados, nossa razão

Estamos muito animados com esses

de existir.

resultados, principalmente por computar a

Nesta edição do Informativo do Sicoob

crescente fidelização de nossos associados e o

Credipeu, apresentamos as principais ações

aumento do interesse na participação em

realizadas nos últimos seis meses que nos

nossas ações e projetos.

enche de orgulho, pela certeza de que nossa

Acompanhando a tendência de mercado,
vamos continuar divulgando nossa Conta
Digital, principalmente junto ao público jovem
e daqueles que preferem a utilização da
tecnologia para suas operações com a

gestão vem cumprindo seu planejamento
anual que tem gerado frutos bastante
significativos para a prosperidade de nossos
associados e para a região de Pompéu.
Boa leitura!

cooperativa. Estamos estruturados para a
expans ão desse canal, tendo inclusive
condições especiais para atrair novos

Dênis Campos Sousa

associados nesta modalidade.

Presidente do Conselho de Administração
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MAIS UMA EDIÇÃO DO
RESGATE EVENTUAL
ENCANTA OS ASSOCIADOS
DO SICOOB CREDIPEU
O Sicoob Credipeu continua firme com o seu programa de Resgate
Eventual aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de dezembro
de 2017, cujo objetivo é reconhecer e retribuir a parceria e fidelidade de
seus associados por meio da distribuição de suas quotas-parte de capital.

Para o recebimento de suas quotas-parte, o associado deve se enquadrar
às condições estabelecidas no Estatuto Social do Sicoob Credipeu, quais
sejam, não estar inadimplente com a cooperativa e tiver no mínimo 75
anos de idade e no mínimo 27 anos de associação.
No dia 26 de novembro, foi realizada uma bela cerimônia no auditório
do Sicoob Credipeu, homenageando os associados que atingiram as
condições para o resgate eventual nos últimos seis meses, reconhecendo
a importância de cada um para o fortalecimento da cooperativa, ao
concentrarem suas operações na cooperativa, o que possibilitou uma
atuação do Sicoob Credipeu a favor da prosperidade de seus associados e
da região de Pompéu.

LIDERANÇA PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL, PROPOSTA DO CURSO LÍDER

Com objetivo de promover a integração e a qualificação das

criação de o Plano Participativo de Desenvolvimento Local de

lideranças da região de Pompéu para formulação, implantação e

Pompéu. A proposta deste plano é ser independente, sem influência

gestão das políticas de interesse público de forma empreendedora e

político-partidária e tem como objetivo trazer o desenvolvimento

participativa, Sicoob Credipeu e o Sebrae promoveram a primeira

para toda a população local.

etapa do Curso de Liderança para o Desenvolvimento Local.

Durante o curso foi estabelecida a Visão de Futuro de Pompéu 2032

O foco principal é o desenvolvimento dos pequenos negócios,

– Ser referência regional como polo do Agronegócio Sustentável, da

integrando o Setor Público, Privado e o Terceiro Setor, fomentando a

Cultura Empreendedora, da Inovação Tecnológica Setorial e do

cultura empreendedora.

Desenvolvimento Humano e para coordenar o projeto foi colocada a

Realizado nos dias 17 e 18 de setembro de 2019, o curso contou com
a presença de 30 lideranças locais, que fizeram uma profunda
reflexão e discussão sobre a realidade local, propondo então a

proposta de criação de um Comitê de Desenvolvimento de Pompéu
que será composto por lideranças já envolvidas no programa e
outras que forem convidadas a participar.

13

INFORMATIVO

SICOOB CREDIPEU

SICOOB CREDIPEU ENGAJADO
NO MOVIMENTO OUTUBRO ROSA
O Movimento Outubro Rosa já faz parte do
calendário de ações sociais do Sicoob
Credipeu, ocasião que procura trazer palestras
com temas de interesse para suas associadas,
numa demonstração de seu engajamento em
causas importantes, como é o caso deste
movimento mundial que tem alcançado
grande visibilidade para a prevenção do
câncer de mama e promoção do bem-estar da
mulher.
Na edição 2019, numa parceria entre o Sicoob
Credipeu e o SEBRAE, foi realizada no dia 30 de
outubro, a palestra Três “Emes” em uma única
pessoa: Mãe, Mulher e Mercado, com a
especialista em Empreendedorismo,
empresária e palestrante, autora do livro Afeto

descontração.

cobertura para doenças graves.

Na oportunidade, foi apresentada pela

Foram sorteados entre os presentes brindes

Gerente de Relacionamento do Sicoob

muito especiais e que foram patrocinados por

Com a presença de 130 associadas, a noite foi

Credipeu, Edlene Campos, uma solução

parceiros do Sicoob Credipeu, empresas e

considerada excelente pelas participantes,

especial direcionada às mulheres, o Seguro

prestadores de serviço que sempre apoiam à

constituída de momentos de grande conheci-

Vida Mulher uma ótima opção em seguro, pois

cooperativa. O evento encerrou com um

mento e reflexão, mas, também de muita

além das coberturas tradicionais possui ampla

delicioso coquetel.

com Marketing, Beth Penteado.

LÍDER COACH: LIDERANÇA EMPRESARIAL E EQUIPE MAIS PREPARADA
O Curso Líder Coach faz parte do
Programa Soluções Avançadas Sebrae e é
voltado para microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte, tendo como
objetivo capacitar empresários e gestores
na busca da alta performance de suas
equipes, por meio do reconhecimento de
potenciais, competências e definição
metas claras e tangíveis dos negócios.
O Sicoob Credipeu em parceria com o

4

SEBRAE ofereceu o curso para 18 empresas

aconteceu nos dias 18 e 19 de novembro e

Expectativas dos Liderados e Estratégias

associadas, cujo formato prevê dois

tratou de temas como Tendências de

de Liderança de Alta Performance.

módulos e carga horária de dezesseis

Liderança, conceitos e ferramentas de

horas cada e, quatro horas de consultoria

Coach, Cultura e Clima Organizacional. O

(seções de choaching) para cada empresa.

segundo módulo foi realizado nos dias 02 e

Realizado na sala de treinamento do

03 de dezembro de 2019, e abordou

Sicoob Credipeu, o primeiro módulo

Relações de Poder, Liderança e Ética,

O sucesso foi enorme e, por isso, o Sicoob
Credipeu incluiu no seu planejamento,
esperando a nova edição 2020 atingir um
número maior de empresas associadas.
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EMPRESAS ASSOCIADAS AO SICOOB CREDIPEU
RECEBEM CONSULTORIA FINANCEIRA PRESENCIAL
Para apoiar seus associados PJ, pequenos e

Sicoob Credipeu: Neliton, conte para os nossos

médios empresários, o Sicoob Credipeu a partir

leitores sobre a sua experiência com a

da parceria estabelecida com o SEBRAE,

consultoria financeira presencial realizada em

ofereceu mais uma opção em consultoria em

maio de 2019 na sua empresa, uma parceria do

2019. Desta vez, foi a realização de consultoria

Sicoob Credipeu e Sebrae.

presencial junto aos empresários a fim de
sensibilizar sobre os benefícios da organização
da gestão financeira de suas empresas, além de
proporcionar aos participantes a oportunidade
de conhecer na prática, modelos e formas de
preenchimento dos formulários, relatórios e
declarações inerentes ao processo.

Neliton: Recebemos a consultoria em gestão
financeira realizada pela Cláudia do Sebrae, que
identificou uma dificuldade na nossa empresa
relativa a processo de produção e, com a
consultoria Lean Manufacturing iniciada no mês
de novembro de 2019, houve uma redução no
número de funcionários, de dezesseis para nove

Em maio de 2019. Foi realizada a primeira

e uma melhoria no processo produtivo, que

turma deste projeto, com a visita da consultora

quase dobrou o resultado. Agora, em janeiro de

do Sebrae, Cláudia Martins, em 15 empresas

2020, começamos um levantamento de custos

participantes e, em fevereiro de 2020 está

para enxugar a empresa.

prevista a realização da segunda turma, para
que mais empresas possam receber esta
consultoria “in loco”.
A Minas Palete, empresa associada do Sicoob
Credipeu, participou da primeira turma que
recebeu a consultoria financeira presencial e
sendo identificados problemas de outras ordens,
foi firmada parceria específica com o Sebrae por
um período de oito meses, denominada Lean
Manufacturing.
Trata-se de uma modalidade de consultoria
com base na filosofia de gestão focada na
redução de desperdícios e na melhoria da
produtividade e qualidade.
MINAS PALETE
O Sicoob Credipeu escutou o proprietário da
empresa Minas Palete, Neliton Dutra Garcia, que
participou do programa:

Sicoob Credipeu: Quais os benefícios obtidos
até agora?
Neliton: O grande benefício foi a crescente
economia na produção com a redução de
desperdício. Estamos produzindo melhor,
reaproveitando as madeiras que anteriormente
iam muito para o lixo e também na redução de
mão de obra gerou uma economia de mais de
20% para o custo da empresa.
Neliton concluiu sua entrevista, afirmando que
vários des afios estão por vir, porque as
mudanças estão sendo profundas, mas, que está
muito animado, por saber que os ganhos com a
profissionalização da gestão serão bastante
significativos.
CAMPOS MARTINS CONSTRUTORA
Foi ouvida também Kênia Mara, gerente
financeira da Campos Martins Construtora,
empresa participante da primeira turma da
Consultoria Financeira Presencial e, que
também optou pela parceria indicada pelo
SEBRAE, Lean Manufacturing.
Sicoob Credipeu: Kênia, fala para gente sobre a
importância de receber a consultoria financeira
presencial realizada pelo SEBRAE com o apoio
do Sicoob Credipeu.
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O Sicoob Credipeu deu continuidade ao programa de visitas a
seus associados, a fim de se inteirar da realidade de seus negócios,
conhecer de perto suas necessidades para prestar a cada dia um
atendimento de qualidade não só com a oferta de soluções
financeiras adequadas ao perfil de cada um, bem como, com a

SICOOB CREDIPEU

transferência de conhecimentos e apoio técnico.
A partir deste propósito, foram realizadas visitas especiais aos
seus associados produtores rurais e empresários para sondar o
grau de satisfação com a cooperativa e novas demandas.
Confiram:

PRODUTORES RURAIS
O presidente do Conselho do Sicoob
Credipeu, Dênis Campos, acompanhado da
engenheira agrônoma, Márcia Silva
visitaram a propriedade rural do associado
Francisco Tavares de Lacerda. Voltado à
produção leiteira, Francisco tem expandido
sua produção com o apoio do Sicoob
Credipeu, que tem se apresentando como
grande parceiro para o desenvolvimento da
atividade, utilizando linhas de financiamento e custeio, que são importantes para a
diversificação da atividade rural.

Foi realizada pela engenheira agrônoma, Márcia Silva, visita à propriedade
rural dos associados Elder Meneses da
Silva e sua esposa Denise Souza Faria,
produtores que desenvolvem a agricultura familiar, com foco na fruticultura, na
produção do maracujá, mamão, acerola,
goiaba e cítricos.
Na oportunidade, Denise declarou que o
Sicoob Credipeu tem apoiado sua
atividade rural, além de prestar um
excelente atendimento na disponibilização de recursos de custeio agrícola que

6

ajudou muito na sua propriedade.

das frutas a fim de comercializar as

e outras cidades da região para escolas e

Destacou também que tem expandido sua

polpas e frutas embaladas e congeladas.

creches através do Programa Nacional de

atividade, por meio do beneficiamento

As vendas têm sido realizadas em Pompéu

Alimentação Escolar (PNAE).

SICOOB CREDIPEU
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EMPRESAS
O Nita Palace Hotel recebeu a visita da gerente de relacionamento
Edlene Campos e do gerente de Negócios do Sicoob Credipeu, Wemerson
Guimarães. Segundo a gerente do hotel, Karen Valadares Cordeiro, o
relacionamento do Sicoob Credipeu com os associados é ótimo, com
diferenciais importantes como juros são baixos, isenção de tarifa de
manutenção da conta, acessíveis taxas na maquinha da SIPAG, além de
oferecer para os associados cursos e palestras com objetivo de trazer o
desenvolvimento.
Com esse depoimento tão positivo o Sicoob percebeu que está no
caminho certo para estar presente no dia a dia de seus associados e
contribuir no fortalecimento de seus negócios.

Durante a visita realizada na Casa de Carne

maquinha da SIPAG, cartão de crédito

Confiança, a gerente de relacionamento,

empresarial. Outro fator que facilita em

Edlene Campos e o gerente de negócios,

muito o dia a dia da empresa é o App do Sicoob

Wemerson Guimarães escutaram a declara-

que qualificamos como muito bom, pois

ção da gerente da Casa de Carnes Confiança.

a t r a v é s d e l e f a ze m o s p a g a m e n to s e

Segundo Simone Braga, a empresa está muito

transferências à distância, com segurança e

satisfeita com o Sicoob Credipeu, principal-

agilidade. Confessou que está muito

mente por oferecer um atendimento de

satisfeita com o relacionamento e bom

excelente qualidade, além disto, utilizamos

atendimento que temos de nossa gerente do

do Sicoob Credipeu a

Sicoob Credipeu.

PECUÁRIA DE CORTE: CONSULTORIA CONTINUADA PARA
POTENCIALIZAR A RENTABILIDADE DO NEGÓCIO
A fim de expandir suas ações direciona-

consultoria tem por objetivo apoiar a

detalhados do negócio e acompanhamen-

das ao desenvolvimento e fortalecimento

gestão do negócio, com o aumento da

to continuado do consultor.

do setor da pecuária de corte, para 2020, o

profissionalização e rentabilidade da

Sicoob Credipeu fechou parceria com o

atividade.

Com início das consultorias previsto para
o mês de abril de 2020, os produtores rurais

SEBRAE voltada a prestação de consulto-

O modelo de consultoria proposto é

que trabalham com gado de corte,

ria continuada pelo prazo de um a dois

diferenciado em função da alta qualifica-

interessados em mais este projeto do

anos. A ideia é formar uma turma de

ção da equipe de profissionais que

Sicoob Credipeu, deverão ficar atentos na

produtores interessados e com parte do

prestarão o suporte técnico e gerencial na

divulgação das informações detalhadas

investimento custeado pelas duas

pecuária de corte, pela metodologia que

desta excelente novidade, prevista para o

entidades, Sicoob Credipeu e SEBRAE, a

envolve o levantamento de dados

mês de março.
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O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, COOPERATIVISTA
E FINANCEIRA AVANÇA E SE DESTACA EM POMPÉU
Comprometido com o futuro de seus associados e da região de Pompéu, o

No início de 2019, foi firmada parceria com a Prefeitura Municipal de Pompéu

Sicoob Credipeu aposta na trilogia Educação Empreendedora, Cooperativista, e

pelo Sicoob Credipeu e SEBRAE para implantação do Programa de Educação

Financeira como forças propulsoras de desenvolvimento e por isso, implementa

Empreendedora, Cooperativista e Financeira, cujo piloto foi implementado na

ações direcionadas a sua disseminação entre o público infanto-juvenil do

Escola Municipal José Maria de Carvalho. Três ações dentro do Programa

município.

tiveram destaque em Pompéu durante o ano:

1

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO E FEIRA
DOS JOVENS EMPREENDEDORES

empreendedoras adquiridas. Além de comerciali-

Nas comemorações da Independência do Brasil,

zar os produtos, trabalharam com o manuseio do

foi destaque no desfile de 7 de setembro a

dinheiro, cujos lucros foram divididos entre todos

participação da equipe do Sicoob Credipeu e dos

os colaboradores da empresa criada pelos próprios

alunos da Escola Municipal José Maria de Carvalho

alunos.

que participaram do piloto, que além de fazer uma
bela apresentação realizaram a Feira dos Jovens
Empreendedores.
A feira se constituiu em uma excelente

2

oportunidade para os alunos mostrarem seus
trabalhos e colocarem em prática as habilidades

Na feira foram vendidos sucos naturais, picolés,
sorvetes, pipocas gourmet, doces, salgados, bolos,
tortas, refrigerantes e água mineral, sendo o evento
considerado um sucesso entre os visitantes.

Escola Municipal José Maria de Carvalho que deram

1º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA,
COOPERATIVISTA E FINANCEIRA DE POMPÉU

do Programa de Educação Empreendedora,

No dia 20 de novembro foi realizado o 1º.

alcançados foram surpreendentes, principalmente

Seminário de Educação Empreendedora,

na influência positiva dos alunos que se tornaram

seus depoimentos sobre a experiência como piloto
Cooperativista e Financeira. Os resultados

Cooperativista e Financeira de Pompéu no

mais desenvolvidos com atitudes empreendedoras

auditório do Sicoob Credipeu, com a participação

e colaborativas e pelo fato de atingir também as

dos professores do ensino fundamental da rede

famílias dos alunos e funcionários da escola.

municipal.

3

A programação contou com a apresentação do

programa e para 2020 serão incluídas mais seis

caso de sucesso “A Cooperativa Escolar da cidade de

escolas municipais e uma escola particular,

Chapada Gaúcha” e teve um momento marcante

podendo o número de alunos beneficiados serem

com a apresentação dos alunos e educadores da

em torno de 2.000.

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA E CAPACITAÇÃO
DE MAIS PROFESSORES
Nos dias 16 a 18 de dezembro, foi realizada a
capacitação dos professores da rede municipal de
Pompéu, em continuidade das ações realizadas em
2019, no âmbito da parceria entre Sicoob Credipeu,
SEBRAE e Prefeitura Municipal. O objetivo foi
preparar os novos professores para a adoção do
Programa de Educação Empreendedora,
Cooperativista e Financeira prevista para o ano de
2020,
Na oportunidade, foi realizado o treinamento

8

No evento pudemos constatar o sucesso do

pelo SEBRAE, denominado JEPP – Jovens
Empreendedores Primeiros Passos para os
professores de mais seis escolas públicas que serão
incluídas no programa.
Direcionado aos professores da Escola José
Maria de Carvalho, a escola piloto do programa em
2019, foi realizado pela equipe do Sicoob Credipeu
um treinamento denominado Cooperativismo –
Passo a Passo construindo uma cooperativa. A
proposta é que o programa na escola avance para a
segunda fase em 2020, com a constituição da
Cooperativa Mirim que proporcionará experiências inovadoras para os alunos.

SICOOB CREDIPEU
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SICOOB CREDIPEU PARTICIPA DO COOPMIX 2019
E RECEBE DUAS PREMIAÇÕES ESPECIAIS DURANTE O EVENTO
Realizado a cada dois anos pelo Sicoob

O Sicoob Credipeu alcançou posição de

Central Crediminas, o Coopmix 2019 aconteceu

destaque entre as 77 cooperativas do Sistema

entre os dias 28 a 30 de novembro no Hotel

Crediminas, ficando na 6ª colocação da

Resort Tauá, Caeté, reunindo mais de 1.000

SUPERLIGA DE CRÉDITO e recebeu durante o

participantes, entre dirigentes, gerentes e

Coopmix, uma premiação de R$ 6.000,00 (seis

serviços visando atender as necessida-

funcionários das cooperativas.

mil reais) em voucher de viagem.

des dos associados;

Tendo como direcionamento temático

A SUPER LIGA DE CRÉDITO 2019 teve por

Propósito, Inovação e Evolução, durante o

finalidade o estímulo à comercialização dos

evento foram debatidos temas de importância

produtos de crédito, captação e serviços

para o Sicoob com objetivo de promover

disponibilizados pelo Sicoob Sistema

conhecimento técnico, mercadológico,

Crediminas aos associados das Cooperativas

estratégico e comercial aos principais atores

filiadas, considerando a qualidade do crédito e

do negócio das cooperativas.

a proximidade com o associado.

O Programa da Superliga de Crédito está
alicerçado em 3 bases que ressaltam:
a) A importância da comercialização de
produtos de crédito, captação e

b) A importância do cumprimento das
metas do projeto empresarial enquanto
estratégia de crescimento;
c) A importância do trabalho executado
visando o crescimento sustentável das
Singulares e do Sistema Crediminas,
bem como, da consolidação de sua
missão, visão e valores.

No segundo dia do Coopmix foi realizado o
Quiz do Conhecimento conduzido pelo
apresentador do Programa Domingo Legal, do
SBT, Celso Portioli, cujos objetivos priorizaram
a consolidação dos conhecimentos dos
técnicos acerca dos produtos e serviços das
cooperativas, o estímulo ao aprimoramento
dos conceitos e das suas características
técnicas e comerciais.
Foram distribuidos R$ 42.500,00 em prêmios e
a UAR 4, a qual o Sicoob Credipeu faz parte, se
classificou em 1º. lugar, demonstrando o bom
conhecimento de seus colaboradores sobre os
produtos e serviços disponiveis no portfólio do
Sicoob.
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PALESTRA DE DADO SCHNEIDER: PONTO ALTO
DA SEMANA GLOBAL DO EMPREENDEDORISMO
Empreendedora, Cooperativista e Financeira em Pompéu em parceria
com o Sebrae e a Prefeitura Municipal.
O diretor Odilon Ferreira da Silva, também falou em nome do Sicoob
Credipeu, relembrando que a missão da cooperativa é gerar soluções
financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo a
seus associados e comunidades e, que neste sentido, tem perseguido o
seu cumprimento. O Sicoob Credipeu tem colocado em ação um
planejamento anual que procura atender as necessidades de todos os
seus públicos, pessoas físicas, empresas e produtores rurais, sem
descuidar dos jovens e universitários, com a disponibilização de sua
moderna conta digital.
A palestra foi considerada um sucesso e contou com apoio da
Associação Comercial de Pompéu, Prefeitura Municipal de Pompéu, Sala
O empreendedorismo está em alta no contexto da economia brasileira,
na medida em que devido a uma longa fase de recessão, o emprego

Mineira do Empreendedor, instituições de ensino: UNA Bom Despacho,
Universo (polo Pompéu) e UNOPAR (polo Pompéu).

formal se tornou mais escasso, fazendo com que 70% dos brasileiros
sonhem com o seu próprio negócio.
Agora, com a reestruturação econômica do país, é possível que muitas
pessoas se sintam mais confiantes em voltar a empreender.
A partir desta perspectiva, a edição 2019 da Semana Global de
Empreendedorismo, movimento mundial criado em 2007, cresce a
importância pelo seu objetivo de fortalecer e disseminar a cultura
empreendedora, conectar, capacitar e inspirar as pessoas a empreender.
O Sicoob Credipeu não ficou fora desta importante onda virtuosa e em
parceria com o SEBRAE, que coordena o movimento no Brasil, promoveu
no dia 19 de novembro a palestra “Como o empreendedorismo influencia
na evolução do ser humano”, ministrada pelo renomado palestrante
Dado Schneider.
Realizado no Spacelife, que recebeu estrutura profissional, com
equipamentos de som, projeção e ambientação de última geração, o
evento contou com a presença de mais de 300 pessoas, entre cooperados,
empresários, empreendedores e universitários, sendo abordado por
Dado Schneider a importância das pessoas terem um comportamento
empreendedor e inovador diante dos desafios do mundo contemporâneo e dos avanços tecnológicos.
Representando o Sicoob Credipeu, a diretora Daysilene Xavier de
Barros Campos deu as boas-vindas a todos os participantes, reafirmou o
comprometimento da cooperativa na disseminação da cultura
empreendedora para o desenvolvimento de seus associados e da
comunidade e esclareceu aspectos do Programa de Educação
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FINANCIAMENTO
DE VEÍCULOS 0 KM
O associado do Sicoob Credipeu conta com uma linha de
financiamento de veículos 0km, incluindo carro, moto e
veículo pesado. Agora, o associado também conta com a
opção de fazer a simulação e enviar sua proposta de
financiamento de veículos pelo aplicativo do Sicoob. Mais
agilidade e comodidade para quem quer sair de carro novo.

SICOOB CREDIPEU

INFORMATIVO

´

Diretora Administrativa
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CONTA DIGITAL:
EXCELENTE OPÇÃO PARA
QUEM BUSCA AGILIDADE,
COMODIDADE E SEGURANÇA
Em paralelo ao atendimento presencial, próximo e acolhedor ao seu associado, o Sicoob Credipeu aposta na tecnologia
para atender um perfil mais arrojado que deseja agilidade e
comodidade no acesso a produtos e serviços financeiros.
A conta digital do Sicoob Credipeu tem sido procurada por
esse público e, para ter acesso, basta baixar o app Sicoob Faça
Parte nas lojas dos smartphones e seguir o passo a passo para
se tornar um associado da cooperativa.
Os benefícios não param por aí, a Conta Digital do Sicoob é
sem tarifa de manutenção, com transferência ilimitada sem
custo pelo aplicativo.
Quem contrata a conta digital tem a sua disposição um
agente de atendimento exclusivo de relacionamento digital
para prestar atendimento por telefone Whatsapp e e-mail,
agilizando a comunicação e o acesso as melhores soluções
financeiras disponíveis na cooperativa.

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

FINANCIAMENTO COM CONDIÇÕES
IMPERDÍVEIS
A energia solar fotovoltaica tem sido vista como uma
tecnologia de energia limpa e sustentável e o Brasil
possui um potencial gigantesco para se aproveitar,
principalmente por ser mais barata e eficiente.
O Sicoob Credipeu, sempre atento em atender as
necessidades de seus associados, criou uma linha
específica para o financiamento direcionada a
Pessoas Físicas e Jurídicas em excelentes condições,
ainda mais especiais no ano de 2020; as taxas de juros
baixaram, o prazo aumentou para 60 meses, além de
carência para começar a pagar. Está mesmo imperdível!

12

