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NÃO PODEMOS DAR AS MÃOS MAS, COM COOPERAÇÃO,
ENFRENTAREMOS TODOS OS DESAFIOS DIANTE DA PANDEMIA.

Doações de Equipamentos para
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Linha de Crédito Emergencial Capital de Giro para sair do sufoco
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Resultados acima das expectativas em 2019
seguir em frente em meio a pandemia e foi
considerado pela maioria dos participantes,
um sucesso.
O ganho social apurado no exercício de 2019
pelo Sicoob Credipeu foi muito expressivo e
nos indica que temos que fazer as operações
com o menor custo para o associado para que
ele sinta que a instituição é realmente dele e é
para ele que direcionamos nossos esforços.

Foto: Braúlio Nunes

O Sicoob Credipeu continua no firme propósito de conectar pessoas, ter mais pessoas
associadas ao seu projeto, para promover
justiça financeira, trazer prosperidade e ter a
oportunidade de conhecer cada dia mais as
necessidades financeiras das pessoas para
atendê-las cada vez melhor.
Mesmo vivendo o impacto da pandemia da
Covid 19 o Sicoob Credipeu permaneceu com
uma atuação forte, implementando ações
voltadas ao desenvolvimento de Pompéu e
região e, buscando alcançar as metas definidas
para o ano de 2020.

Com grande novidade para os investidores,
apresentamos melhoras nas condições da LCA Letra de Crédito do Agronegócio - e estaremos
em breve lançando a LCI - Letra de Crédito
Imobiliário - ambos, produtos excelentes para
quem quer ter um rendimento maior nos seus
investimentos.
O Programa de Educação Empreendedora e
Financeira, em parceria com o Sebrae, não
parou neste período, sendo realizados os
treinamentos por meio de lives.
O Programa de Visitas foi continuado, porém,
com todas as medidas protetivas para prevenir
a COVID 19, ampliando o relacionamento com
nossos associados, entendendo de perto suas
necessidades para podermos atender com
excelência e ofertar às pessoas jurídicas, as

Para apoiar nossos cooperados e a comunidade no enfrentamento dos impactos negativos
da pandemia, definimos ações estratégicas,
como levantamento de necessidades de
equipamentos de trabalho e suprimentos para
os profissionais da Santa Casa de Misericórdia
de Pompéu, atendimento ao pedido de doação
de fraldas geriátricas para o Asilo São Vicente
de Paulo de Pompéu, e participação na campanha do Grupo LDL de Pompéu, que fez a
distribuição de kits de limpeza e higiene para a
população de baixa renda. Baixamos nossas
taxas de juros para pessoa física, produtor rural
e pessoa jurídica, criamos a linha emergencial
para capital de giro com recurso próprio e
aderimos ao Pronampe, liberando um volume
considerável.
Para cumprir nossos deveres estatutários e
prestar contas do exercício de 2019, a Assembleia Geral Ordinária, foi realizada de forma
virtual pelo MOOB, aplicativo que possibilita
aos cooperados acompanhar eventos da
cooperativa por seus smartphones. Este foi um
novo caminho que tivemos de adotar para
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pessoas físicas e os produtores rurais o recurso
certo para o seu negócio.
A promoção Show de Prêmios lançada,
trouxe novidades importantes e os sorteios
estão previstos para o mês de dezembro.
Seguimos em frente, planejando no futuro a
ampliação da área de atuação do Sicoob
Credipeu para expandir o atendimento a novos
associados em novas regiões, levando mais
desenvolvimento à estas comunidades.
Continuamos extremamente reconhecidos e
agradecidos pelo apoio e credibilidade de
nossos associados e esperamos contar sempre
com vocês para novos voos, porém, sempre
buscando o crescimento com sustentabilidade
para o Sicoob Credipeu.
Boa leitura!

Dênis Campos Sousa
Presidente do Conselho de Administração
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TECNOLOGIA GARANTE
A REALIZAÇÃO DA AGO
EM ÉPOCA DE PANDEMIA

O Sicoob Credipeu mesmo em meio a pandemia da Covid-19 realizou
sua AGO - Assembleia Geral Ordinária - no dia 24 de julho. A fim de
preservar a saúde e bem-estar dos nossos associados e atendendo às
recomendações da OMS— Organização Mundial da Saúde e dos órgãos
municipais de evitar aglomerações, a assembleia foi realizada de
forma virtual através da plataforma MOOB, do Sicoob. Desta forma, os
cooperados puderam participar virtualmente da AGO, cuja ordem do

MOOB: TECNOLOGIA
QUE APROXIMA
Trata-se de um aplicativo que promove a interação,
conectividade e engajamento entre os associados e as
cooperativas do Sicoob e tem o objetivo de incentivar a
mobilidade, especialmente no cenário atual. Na verdade,
a inovação tecnológica do Sicoob tem como proposta
conferir valor ao fortalecimento do relacionamento com
os cooperados.
Por meio do aplicativo, o cooperado tem acesso aos
principais dados da instituição, pode receber e gerenciar
convites para eventos, negociar bens publicados, além de
receber diversas notícias da cooperativa.
"Trata-se de um canal digital de comunicação entre os
públicos do Sicoob. Com ele, visamos estreitar o relacionamento, facilitar o acesso e elevar o nível de conhecimento
dos cooperados sobre as singulares, além de fortalecer as
práticas de governança", conta Antônio Vilaça Junior,
diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob.

dia foi a prestação de contas, destinação de sobras, fixação de valores
das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração,
Fiscal e Diretoria Executiva e assuntos diversos de interesse social.
De forma democrática, todos tiveram oportunidade de falar, votar e
decidir sobre assuntos abordados no dia. A experiência foi muito
satisfatória e ficou constatado que a realização de assembleias por
meio da ferramenta facilita a participação nas decisões do Sicoob
Credipeu pelo cooperado na comodidade de sua casa, inclusive
daqueles que moram em outras cidades.

ATENDIMENTO DIGITAL: ESTRATÉGIA A FAVOR
DO COOPERADO
A transformação tecnológica do Sicoob tem como
um de seus pilares a garantia da comodidade,
agilidade e segurança no atendimento digital e,
neste momento de isolamento social, tem sido um
forte aliado do cooperado.
O Sicoob Credipeu tem incentivado seus
associados a utilizarem os canais digitais e as
funcionalidades do app Sicoob, bem como a
facilidade de contratar produtos e serviços
digitalmente, facilitam a gestão financeira do dia a
dia, contribuindo para a manutenção do isolamento social, fator importante para prevenir a COVID
19.
Para ampliar a excelência do atendimento
digital, a assistente virtual do Sicoob, a Alice,
nasceu com base no Programa de Transformação
Digital e oferece um canal de atendimento aos
cooperados, totalmente virtual, ágil e eficiente, via

app Sicoob.
A fim de gerar maior familiaridade, Alice tem
rosto e personalidade, com um sorriso largo,
cabelos cacheados e um uniforme turquesa, da cor
da marca Sicoob, oferecendo uma experiência de
conversação muito próxima do ser humano.
Por meio da Alice o associado tem respondidas
perguntas primárias, sendo resolvidas praticamente 70% das questões e, quando necessário, ela
direciona automaticamente para a Central de
Relacionamento.
Outras novidades estão sendo programadas para
Alice como, consultas relativas a cartão de crédito,
efetivação de trans ações, bem como uma
orientação mais proativa como dicas de educação
financeira.
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SICOOB CREDIPEU CONFIRMA SEU INTERESSE
PELA COMUNIDADE
Em tempos da Pandemia o Sicoob Credipeu mostrou mais uma vez
seu compromisso com a comunidade de Pompéu, implementando

DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

ações, apoiando campanhas de lideranças comunitárias e, fazendo
doações direcionadas a minimização dos impactos da COVID-19.
Entre elas, destacamos:

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE POMPÉU
RECEBE DOAÇÃO

Sensibilizado e atento às necessidades da comunidade,
diante da Pandemia da Covid-19, o Sicoob Credipeu fez
duas doações importantes para a Santa Casa de Pompéu.
Inicialmente foi adquirido e doados 500 capotes (EPIs)
descartáveis, para utilização dos profissionais de saúde
da unidade, diante o risco de contaminação do
Coronavírus.

Solidariedade e responsabilidade social estão sempre no radar
do Sicoob Credipeu e, nesta época de pandemia, as ações de apoio a
instituições filantrópicas da região estão sendo priorizadas. No dia
19 de junho, o Sicoob Credipeu fez a doação para o Asilo São
Vicente de Paulo de Pompéu de um total de 6.500 fraldas geriátricas que ajudou muito a entidade, que atende 65 idosos de Pompéu e
região.

CONVÊNIO DE DESCONTOS PARA
INCENTIVAR A EDUCAÇÃO
O Sicoob Credipeu, como instituição
cooperativista, é sustentado por sólidos
princípios, sendo um deles o compromisso
com a Informação e Educação de seu
quadro social. Prioriza em suas linhas
estratégicas a obediência a este princípio,
agindo a favor da educação de seus
associados. Neste sentido, estabeleceu
parcerias com unidades de ensino, obtendo
descontos entre 10 a 40% para seus
associados e dependentes com a UNA Bom
Despacho, Universo- Unidade de Pompéu,
Instituto de Educação Santa Maria, Escola
de Idiomas — CCAA em Pompéu e Centro
Multiplicador de Capacitação — Investindo
no Futuro.
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Posteriormente, foi identificada a necessidade de a
Santa Casa fazer a manutenção de aparelho de raio-x,
primordial no diagnóstico de doenças respiratórias. 0
Sicoob Credipeu fez a doação do valor de R$ 36.351,41
para o pagamento de peças, viabilizando assim o
conserto.
Interesse pela comunidade é um dos princípios do
cooperativismo e uma prática constante do Sicoob
Credipeu.

CAMPANHA "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
CONTRA O COVID-19"

O Sicoob Credipeu apoiou a iniciativa do Grupo de Liderança para
o Desenvolvimento Local - LDL de Pompéu, que arrecadou kits de
higiene e limpeza para ser distribuídos entre as famílias em
situação vulnerável na comunidade, contribuindo com a doação
significativa de kits para a campanha.
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EXCELENTES RESULTADOS CONFIRMAM O SUCESSO DA CONTA DIGITAL
Lançada em julho de 2019, a Conta Digital do Sicoob
Credipeu tem a proposta de disponibilizar acesso de forma
facilitada ao Sistema Financeiro por um maior número de
pessoas, além de usufruir dos benefícios de fazer parte de
uma cooperativa de crédito.
Um ano após seu lançamento, fica constatado o seu
sucesso pelos resultados alcançados, acima até das
expectativas, justificado no atendimento de um perfil mais
arrojado que deseja unir agilidade e comodidade no acesso
a produtos e serviços financeiros ao relacionamento
transparente e justo do cooperativismo.
Com a implementação da Conta Digital um número maior
de pessoas de toda a área de atuação do Sicoob Credipeu é
atingido, podendo se tornar um cooperado e, com a
pandemia da Covid 19, com o isolamento social
compulsório, o atendimento remoto torna-se ainda mais
estratégico.
O cooperado digital passa a ter acesso a uma instituição
financeira moderna que se preocupa com o seu
desenvolvimento e de seu negócio, contando com linhas de
crédito atraentes, investimentos com bons rendimentos e
possibilidade de contratar produtos e serviços financeiros
de qualidade sem precisar sair de casa.
A Conta Digital do Sicoob Credipeu esta disponível para os
moradores das cidades de Pompéu, Abaeté, Curvelo,
Felixlândia, Martinho Campos, Papagaios e Pitangui e

oferece as seguintes vantagens:
√ Conta Corrente sem tarifa de manutenção;
√ Transferências ilimitadas sem custo, realizadas pelo
App Sicoob;
√ Sem filas e sem burocracia;
√ Atendimento digital exclusivo;
√ Participação nos resultados da cooperativa

LIBERAÇÃO DE APP SICOOB, SEM PRECISAR COMPARECER NA AGÊNCIA
Muitos processos em andamento do Plano de Transformação
Tecnológica do Sicoob foram acelerados para facilitar o dia a dia do
associado na gestão de sua vida financeira e, principalmente para
contribuir para a manutenção do afastamento social, considerada
medida imprescindível para o combate a Covid 19. Talvez uma das
mais importantes transformações neste sentido, foi a possibilidade
de liberação do App Sicoob sem o comparecimento do associado em
sua agência. O Sicoob Credipeu divulgou essa funcionalidade como
mais um incentivo para ampliar a utilização dos seus canais digitais
e agora, em processo rápido, direto e seguro, o associado cadastra
seus dispositivos móveis e senhas para consultar extratos, realizar
pagamentos, transferências e muito mais.
O processo acontece assim: o associado confirma alguns dados
cadastrais, digita o código de segurança que enviamos via SMS para
o seu número de celular e, por último, tira uma selfie para reconhecimento, utilizando biometria facial. Estando tudo certo, a liberação está feita e o associado já pode começar a usar. Para saber mais
acesse: www.sicoobcredipeu/appsicoob
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Observando que algumas das visitas foram realizadas antes do
início da Pandemia e outras durante a pandemia, é importante
reforçar que foram tomadas todas as medidas protetivas em
relação a COVID 19. As visitas realizadas no primeiro semestre de
2020, contaram com a participação de técnicos do Sicoob Credipeu
e muitas vezes da diretoria também. Apresentamos a seguir os
“cases” que exemplificam a atuação da cooperativa e os
resultados que trazem para o associado.

Um dos Programas do Sicoob Credipeu que tem trazido excelentes
resultados é o “Programa de Visita aos Associados”, que tem como
objetivo principal fortalecer o relacionamento com a cooperativa
através do conhecimento e entendimento do negócio, seja no campo
ou na cidade, a fim de que a formatação de ações, técnicas ou
financeiras, sejam na medida certa da necessidade real e nas
condições adequadas.

VISITA AO PRODUTOR VALDISNEY RIBEIRO GONÇALVES
O associado e produtor rural Valdisney Ribeiro Gonsalves e sua esposa
Tamara da Silva Soares receberam na sua propriedade a visita da engenheira agrônoma do Sicoob Credipeu, Márcia Silva, que foi conhecer de perto a
fazenda e sua produção. Na oportunidade Valdisney solicitou um financiamento rural para aquisição de matrizes com o objetivo de aumentar sua
produtividade, sendo prontamente atendido nas condições certas,
amparadas por diagnóstico técnico e financeiro. Para o produtor "ele
encontra no Sicoob Credipeu um alicerce para seu sonho e apoio para o
alcance de seus objetivos de trabalhar na produção leiteira e vê na
cooperativa grande importância para o crescimento da sua atividade rural".

VISITA AO PRODUTOR DILSON DA SILVA BARBOSA
Com objetivo de ampliar a atividade de sua propriedade rural, o
associado, Dilson da Silva Barbosa, buscou o apoio do Sicoob Credipeu
na liberação dos recursos repassados pelo Bancoob, via cooperativa,
com objetivo de fortalecer sua atividade leiteira. Na oportunidade,
recebeu a visita do presidente do Conselho de Administração do
Sicoob Credipeu, Denis Campos, acompanhado da engenheira Márcia
Silva, para acertarem a liberação de uma linha de crédito para
construção de um Compost Barn na sua propriedade. Trata-se de um
sistema de confinamento (estábulo com compostagem), que visa
melhorar o conforto e bem-estar dos animais e, consequentemente
aumentar os Índices de produtividade do rebanho.
Dilson ressaltou que está satisfeito com o Sicoob Credipeu na
liberação do investimento e que isto irá ajudar muito na melhoria de
sua atividade.

VISITA AO PRODUTOR JOSÉ ALBERTO CAMPOS
José Alberto Campos, associado há 28 anos do Sicoob Credipeu, está
muito satisfeito com o atendimento que tem recebido durante todos estes
anos e, sempre que busca os recursos na cooperativa, é bem atendido nas
necessidades da sua atividade rural, tanto para custeio quanto para
investimento agropecuário. Em especial, recebeu a visita dos diretores do
Sicoob Credipeu, Odilon Silva e Daysilene Campos, além da engenheira
agrônoma, Márcia Silva, que foram conhecer a sua Usina Fotovoltaica.
Segundo o produtor, "o investimento que fez na sua propriedade rural com
apoio do Sicoob Credipeu, favoreceu a implantação da usina de energia
solar fotovoltaica de 6.000 KW e que, segundo ele, é muito viável com
previsão de retorno em 36 meses." Em sua opinião, "os produtores devem
investir na energia solar nas fazendas por ser algo sustentável e o
investimento se paga em pouco tempo".
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VISITA A TOPERMAQ
O associado Augusto Sérgio Lucena Veloso, proprietário da
Topermaq, empresa especializada em manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, recebeu a
visita da gerente de relacionamento do Sicoob Credipeu, Edlene
Campos. Segundo Augusto, ele está satisfeito com sua cooperativa,
pois é sempre bem atendido e encontra soluções financeiras para
suas necessidades, inclusive mencionou que utiliza as linhas de
crédito da cooperativa, desconto de cheques, maquininha da Sipag
e além de fazer uso constantemente do Aplicativo do Sicoob que
considera muito bom. E completou: "No Sicoob Credipeu encontro
tudo que procuro para minha vida financeira".

VISITA A LOJA TOQUE ESPECIAL
No mês de março, antes do início da pandemia, as associadas
Vandernilza e Vanderlucia de Oliveira Costa, receberam em sua Loja
Toque Especial a visita da gerente de relacionamento do Sicoob
Credipeu, Edlene Campos. Segundo as empresárias: "elas vêem grande
importância de fazer parte da cooperativa, pois tiveram uma ajuda
muito especial na liberação de linhas de crédito para investimento na
loja, além de utilizarem a maquininha da Sipag nas vendas com
eficiência, praticidade e diariamente fazerem consultas de extratos e
pagamentos de contas no Aplicativo do Sicoob". Declararam ainda
que encontram no Sicoob Credipeu um atendimento diferenciado com
a Edlene Campos, gerente de relacionamento, e com esse
relacionamento atencioso e profissional conseguem ter soluções do
dia a dia até pelo WhatsApp.

VISITA A SONDAR CONSULTORIA
A associada do Sicoob Credipeu, Bárbara Duarte Machado Lacerda,
proprietária da empresa Sondar Consultoria, especializada em
consultoria ambiental, licenciamento, outorga e inventários
florestais, recebeu Bruno Garcia, agente de atendimento de pessoas
jurídicas do Sicoob Credipeu. De acordo com a associada são
inúmeros os motivos de fazer parte do Sicoob Credipeu, pois encontra
toda a facilidade de resolver tudo que precisa sem deslocar da sua
empresa, contando com atendimento diferenciado e atenção de todos
funcionários. Destacou ainda que não paga tarifas de manutenção de
conta, as linhas de créditos são com taxas de juros reduzidas, utiliza os
canais digitais como o App do Sicoob e internet banking para emissão
de boletos, emissão de extratos, transferências e pagamentos.
Barbara relatou: "estou muito satisfeita com a cooperativa e indico
para os meus familiares abrirem sua conta também no Sicoob
Credipeu, pois sei que os recursos movimentados na cooperativa
ficam retidos em Pompéu e região, gerando assim grandes benefícios
na comunidade".

17

INFORMATIVO

SICOOB CREDIPEU

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA,
COOPERATIVISTA E FINANCEIRA AVANÇA COM
NOVO FORMATO
O Programa de Educação Empreendedora,
Cooperativista e Financeira em Pompéu não parou,
mesmo com o isolamento social. Foi proposta a
participação na Olimpíada Empreendedora
Sebrae 2020, apoiada pelo Sicoob Credipeu e pela
Secretaria Municipal de Pompéu, dos professores
das escolas municipais. O objetivo do programa e
fazer um mergulho na transformação digital,
considerado um verdadeiro convite para conhecer
esse mundo em constante movimento, repleto de
transformações potencializadas pela tecnologia.
Foram 102 professores de Pompéu que participaram da palestra de lançamento Qual Digital Você
Quer Deixar No Mundo e 31 professores se
inscreveram na Olimpíada Empreendedora do
Sebrae 2020.
A capacitação será realizada em três módulos:
Módulo I: Novas Saberes (Educadores)
Módulo II: Futuros Desejáveis (Educadores)
Módulo III: "O Desafio" (Educadores e Estudantes)
O primeiro módulo Novos Saberes, é composto de
04 encontros de 3 horas cada, ao vivo e de forma
remota na plataforma CER — Centro Sebrae de
Referência em Educação Empreendedora. No dia
18/09 está prevista uma imersão Lab Digital com
quatro oficinas de 2 horas cada. A proposta é criar

uma comunidade de aprendizagem entre
professores da rede. "Além disso, queremos
possibilitar uma jornada de experiência
completa de aprendizagem, para que professores
da rede pública de ensino olhem para as

demandas reais do seu contexto escolar e,
apoiados pelos facilitadores do Sebrae Minas,
proponham soluções práticas, inovadoras e
criativas com os recursos que estão ao alcance",
destaca a analista do Sebrae, Elaine Rodrigues.

INTERCOOPERAÇÃO POTENCIALIZA AÇÃO DO DIA C EM POMPÉU
Denominada "Solidariedade que transforma", o Sicoob Credipeu e
mais três cooperativas em Pompéu se uniram para celebrar o DIA C - Dia
de cooperar 2020, com uma ação de solidariedade cujo objetivo
principal foi contribuir para a prevenção ao avanço da pandemia da
Covid 19 na comunidade.
Na manhã de sábado, dia 04 de julho, para promover a prevenção e
maior conscientização sobre a pandemia, foi realizada a distribuição de
2.000 máscaras personalizadas com a marca do DIA C, em diversas localidades da cidade.
Para maior efetividade da ação, foi desenvolvido um planejamento
que envolveu etapas como: levantamento da demanda de pessoas e
áreas da cidade que receberiam as máscaras, a forma de distribuição,
número de voluntários e locais onde seria realizada a ação.
Para engajar as equipes das cooperativas, foi ressaltada a importância
da ação em função do aumento dos casos relatados nos boletins
epidemiológicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pompéu e a
real necessidade da prevenção por parte de todos. A ação foi considerada um sucesso e os resultados puderam ser contabilizados com o
aumento do uso das máscaras entre a população e o distanciamento
recomendado entre as pessoas.
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LINHA DE CRÉDITO EMERGENCIAL CAPITAL DE GIRO PARA SAIR DO SUFOCO
O Sicoob Credipeu atento as necessidades de seus cooperados e mediante as
incertezas do início da pandemia da Covid-19, mais uma vez saiu à frente, gerando
soluções financeiras sustentáveis para os empresários de Pompéu e região.
Foram liberados mais de 3 milhões de reais para apoiar a geração de fluxo de
caixa de 107 empresas, o que fez toda a diferença, já que muitas tiveram suas
atividades paralisadas durante a pandemia. O crédito viabilizou as empresas
honrarem seus compromissos, evitando demissões e continuarem movimentando
a economia local. A linha de crédito foi voltada ao atendimento de micro, pequena
e empresas de médio porte, sendo negociada nas seguintes condições: Taxa de
0,64% ao mês, com prazo de 24 meses, carência de 6 meses no valor máximo R$
50.000,00 por empresa.

SICOOB CREDIPEU ADERE AO PRONAMPE PARA APOIAR MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS
Com juros baixíssimos, o PRONAMPE - Programa Nacional de Apoio as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - foi formatado pelo
governo federal para apoiar o empreendedor
que precisa de crédito para investir no
desenvolvimento de sua microempresa ou de
pequeno porte. Instituído pela Lei n° 13.999, de
18 de maio de 2020, o PRONAMPE é resultado do
esforço na busca de soluções de crédito para
minimizar os impactos na economia causados
pela pandemia da Covid 19.
As operações de crédito podem ser utilizadas
para investimentos e capital de giro isolado ou
associado ao investimento, o que significa o uso
dos recursos obtidos para investimentos (adquirir máquinas e equipamentos, realizar

reformas) e/ou para despesas operacionais
(salário dos funcionários, pagamento de contas
como água, luz, aluguel, compra de matérias
primas, mercadorias, entre outras). As
condições são bastante especiais, com prazo de
36 meses e 8 meses de carência, taxa: Selic +
1,25% ao ano e com limite de crédito de até 30%
do faturamento bruto anual do ano de 2019.
Na primeira fase do Pronampe, o Sicoob
Credipeu, pautado pelo seu propósito, missão e
visão, aderiu ao programa e liberou mais de 6
milhões de reais atendendo 58 empresas. Na
segunda fase, a expectativa é liberar mais 6
milhões de reais podendo o montante de
crédito liberado chegar a 12 milhões de reais.

REDUÇÃO DE TAXAS DO SICOOB CREDIPEU FAZ TODA A DIFERENÇA
Atento ao cenário econômico e preocupado
com a vida financeira e sustentabilidade dos
negócios dos seus associados em função da
pandemia da Covid 19, o Sicoob Credipeu
promoveu a redução das taxas de juros de suas
diversas linhas de crédito, na certeza de que
este apoio especial é indispensável para a
manutenção da saúde financeira de seus associados, suas empresas e do agronegócio local.
São excelentes condições para Pessoas
Físicas, Pessoas Jurídicas e Produtores Rurais.
Confira:
Produtores Rurais
Redução de taxas para:

• Cheque Especial;
• Custeio Pecuário/Agrícola;
• Linhas de Investimento Pecuário/Agrícola;
• Desconto de Cheque;
• Financiamento de Veículos Novos e Usados;
• Financiamento de Energia Solar Fotovoltaica;
• Financiamento de Terrenos (Urbano e Rural);
Empresas:
Redução de taxas para:
• Cheque Especial PJ (Conta Garantida);
• Capital de Giro;
• Linhas de crédito de Investimento;
• Desconto de Cheques e Duplicatas;
• Financiamento de Veículos Novos e Usados;
• Financiamento de Energia Solar Fotovoltaica;
• Financiamento de Terrenos (Urbano e Rural);
Pessoas Físicas:
Redução de taxas para:

• Cheque Especial;
• Crédito Pessoal;
• Financiamento de Veículos Novos e Usados;
• Financiamento de Energia Solar Fotovoltaica;
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GANHO SOCIAL CONFERE VALOR COOPERATIVO AO ASSOCIADO
O Sicoob Credipeu alcançou mais de R$ 21 milhões em Ganho

as pessoas e a maior retenção de riquezas para Pompéu e região.

Social em 2019. Isso significa o valor cooperativo agregado,

Normalmente, o Ganho Social não aparece no Balanço Contábil da

resultado das operações realizadas em conjunto com os demais

cooperativa, sendo necessário apurar, por meio do cálculo

cooperados na cooperativa e que se traduzem em benefícios que

específico, entre a diferença das taxas e tarifas da cooperativa em

esta forma de instituição proporciona, ou seja, mais economia para

relação as demais instituições financeiras do mercado.

LCA - CONDIÇÕES MELHORADAS
PARA ATENDER OS ASSOCIADOS
A Letra de Crédito do Agronegócio - a LCA, se afirma a cada
dia como um excelente investimento para quem quer
melhorar a rentabilidade de seus investimentos com
segurança, Agora como uma oportunidade especial, no
Sicoob Credipeu seus cooperados podem, a partir de R$
5.000,00 (anteriormente era R$ 20.000,00), investir na LCA,
com taxa fixa, baixo risco e com isenção de imposto de
renda.
Com lastro no Crédito Rural, sua importância para o Sicoob
Credipeu, que já contabiliza 24 milhões em LCA, se amplia
devido os benefícios para a comunidade, pois gera mais
desenvolvimento para o agronegócio da região.

LCI NO SICOOB CREDIPEU AMPLIA A DIVERSIFICAÇÃO NOS INVESTIMENTOS
Com uma ampla campanha de comunicação em seus principais canais, o Sicoob
Credipeu lança a LCI — Letra de Crédito
Imobiliário. O produto é direcionado ao
associado que deseja diversificar seus
investimentos com segurança e rentabilidade garantida.
Características importantes, como isenção
do lmposto de Renda e IOF para pessoas físicas, renda fixa com segurança, tornam o produto atrativo para o associado.
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ESTÁ VALENDO A PROMOÇÃO SHOW DE
PRÊMIOS SICOOB CREDIPEU 2020
O Sicoob Credipeu lançou a Promoção Show de Prêmios 2020. A
premiação é uma forma de demonstrar o reconhecimento pelo apoio e
fidelidade de nossos cooperados, que tem contribuído para o
crescimento e solidez da cooperativa.

A promoção está sendo divulgada no rádio, site, redes sociais e
fixados cartazes e banners na sede e o seu regulamento pode ser consultado na cooperativa ou no site em: www.sicoobcredipeu/promocao.

* Certiﬁcados de Autorização SECAP/ME Nº 06.007739/2020. Fotos ilustrativas.

Para concorrer o cooperado deverá contratar um produto ou serviço
participante: Cartões Sicoobcard, Seguros, Débito Automático,
Portabilidade Salarial, Cobrança Comercial, Cheque Especial/Conta
Garantida, Aplicativo Sicoobnet/Sicoobcard, Consórcios, Maquininha
Sipag/Sipaguanha, (Crédito Pré-Aprovado), Empréstimos/ Financiamento s/Crédito Rural, Antecipação de Recebíveis, Previdência,

Atualização Cadastral, Aplicação em LCA, Abertura de Conta Corrente
ou Conta Digital, a partir das condições estabelecidas no regulamento,
terá o direito de pegar os cupons de participação no Sicoob Credipeu
de 11h às 16h até o dia 23/12/2020 para concorrer ao sorteio que será
realizado no dia 24 de dezembro de: 5 cartões Coopcerto Presente no
valor de R$ 500,00 cada um, 2 bicicletas Aro 29 Caloi Velox ll, 2 Smart TV
LED 43 SAMSUMG Full HD e 1 Moto Honda CG Start OKM.
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