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MENSAGEM DO PRESIDENTE
30 anos de atuação, orgulhosos de nossa trajetória.
Valorizar pessoas que se dedicaram à
gestão da cooperativa, que investiram
conhecimentos e horas de trabalho e
contribuíram para a sua consolidação,
também é a noss a proposta. Assim,
teremos depoimentos de diretores e
funcionários, relatando sua experiência no
Sicoob Credipeu.

Foto: Braúlio Nunes

Iniciamos o ano de 2021 com muita
esperança, de que com muita energia e
trabalho possamos enfrentar todos os
desafios que se apresentam pelo agravamento da Covid-19 no nosso país, com seus
graves reflexos na vida das pessoas e na
economia, e assim mantermos o Sicoob
Credipeu em desenvolvimento com solidez.
Mais uma vez, a situação requer medidas
protetivas e o Sicoob Credipeu dará
prosseguimento a adoção às orientações
dos órgãos sanitários a fim de garantir o
bem-estar e a saúde de seus cooperados e
colaboradores.
Ações de apoio à comunidade também
estão sendo mantidas e no mês de março o
Sicoob Credipeu fez uma doação significativa para a Santa Casa de Pompéu de itens
importantes para o tratamento da Covid19.
Completaremos 30 anos de atuação em
2021 e estamos orgulhosos de rever nossa
trajetória e constatar a solidez e credibilidade conquistadas e assim, poder
comemorar junto aos nossos cooperados
em momentos significativos para o Sicoob
Credipeu.
Nesta edição, falaremos um pouco do
p a s s a d o , re v i s i t a n d o a l g u n s f a to s
importantes que fizeram parte da nossa
história nestes 30 anos, nas palavras de
quem participou do início da constituição
desta arrojada instituição financeira
cooperativa.
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Com relação a nossa já tradicional
Promoção Show de Prêmios, serão
apresentados os ganhadores da edição
2020 e os principais diferenciais da edição
especial de aniversário que está em
andamento, como uma das ações de
comemoração dos 30 anos da cooperativa.
Trazemos nesta edição, muitas novidades
importantes como o COOPERA, o
Marketplace do Sicoob, o PIX, o novo
sistema de pagamento lançado pelo Banco
Central e adotado pelo Sicoob Credipeu.
Falaremos também sobre a Associação
Digital, que está atingindo o público
jovem, oferecendo facilidade, comodidade
e segurança no dia a dia financeiro.
Demos prosseguimento em 2021 nas
nossas visitas aos cooperados, considerando todas as medidas protetivas, porém,
com a ideia de apesar do distanciamento
físico necessário, poder escutá-los e
conhecer realidades. Para os cooperados
do comércio nossas visitas foram direcionadas a apoiá-los na utilização do Pix,
ofertando um kit, para entender suas dores
e evoluir com mais eficiência no atendimento, principalmente em momento de
tantos desafios.
Outra iniciativa importante realizada
pelo Sicoob Credipeu merece ser abordadas, como a participação na Semana ENEF
2020, com objetivo de disseminar o
conhecimento sobre educação financeira
para os cooperados e comunidade.
Boa leitura!

Dênis Campos Sousa
Presidente do Conselho de Administração
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SICOOB CREDIPEU 30 ANOS.
MUITOS MOTIVOS PARA COMEMORAR!
O Sicoob Credipeu completa 30 anos de atuação em 2021 e para
marcar presença na comunidade, mostrando sua força, seu
compromisso com a prosperidade de seus cooperados e com a
região de Pompéu, preparou um calendário de ações que será
implementado durante o ano.
A primeira ação foi a criação de uma marca e selo comemorativos, acompanhado de um slogan que expressa o significado e a
trajetória da cooperativa neste período. Sicoob Credipeu. 30 anos

de compromisso e cooperação.
Já no dia 23 de março, foi lançada uma campanha institucional
com um vídeo gravado pela diretoria, convidando os associados a
comemorar o aniversário e apresentando 10 Motivos para fazer
parte desta história. Durante o período de março a dezembro, cada
motivo será abordado em mensagens veiculadas nos principais
canais online e offline do Sicoob Credipeu.

Vale a pena conhecer os principais fatos da trajetória de 30 anos do Sicoob Credipeu:
1991

1991

1991

1997

2005

2007

Assembleia de
fundação da
Cooperativa de Crédito
Rural de Pompéu Credipeu

Inauguração
e início das
atividades
na agência

Adesão ao
Sistema
Crediminas

Inauguração da
sede própria

Adesão ao
Sistema
Sicoob

Conquista
do título de
Cooperativa de
Livre Admissão

Implantação do
Programa de
Educação
Empreendedora,
Cooperativista
e Financeira

2018

Consolidação
dos 25 anos de
história com
solidez e
credibilidade

2016

2019

Adesão a
Governança
Corporativa

2010
Ampliação e
modernização
da sede própria

2014

Implantação do
PA Digital com
possiblidade de
abertura de contas
digitais pelo smartphone

2021

Consolidação
dos 30 anos do
Sicoob Credipeu
com compromisso
e cooperação
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SICOOB CREDIPEU

SÓCIOS FUNDADORES E EX-DIRETOR
AVALIAM O PAPEL DO SICOOB CREDIPEU
Ao completar 30 anos, o Sicoob Credipeu foi escutar dois sócios fundadores e um diretor que
atuou nas gestões 2007 a 2018, sobre a importância da cooperativa para Pompéu e região.
Vicente Ildeu Cordeiro Valadares

Carlos Avelino Mileo Foscolo
Sócio-fundador do Sicoob Credipeu

Sócio-fundador do Sicoob Credipeu

“A grande importância do Sicoob Credipeu para Pompéu
nestes 30 anos de atuação, em primeiro lugar acredito que
é a sua intensa contribuição para o desenvolvimento do
Agronegócio. Quando o cooperado tem as garantias
necessárias, a cooperativa não mede esforços para
disponibilizar o maior volume de crédito possível. Outra
questão importante é devido ao seu crescimento, o Sicoob
Credipeu hoje com cerca de 46 funcionários pode ser
considerado um grande empregador no município. Me
sinto muito honrado em ter participado da constituição do
Sicoob Credipeu como também Cooperativa Agropecuária
de Pompéu, sempre pensei muito na formação de
emprego para nossa sociedade.
Um ponto de destaque é o atendimento que tenho no
Sicoob Credipeu. Participo de outras cooperativas de
crédito, mas eu sou impressionado com o atendimento de
todos na cooperativa, é muito diferenciado, do vigia à
diretoria”.

Fernando Afonso Machado
Ex-diretor do Sicoob Credipeu

40

“Tudo mudou com o advento do Sicoob Credipeu na região, porque
antes os produtores enfrentavam muitos entraves para liberação de
créditos pelas instituições financeiras, especialmente para financiarem seus empreendimentos rurais. Sempre fui uma pessoa inquieta,
com ânsia de fazer coisas. Quando recebi o convite do Manoel
Alberto Monteiro, que naquela ocasião era assessor da diretoria da
Cooperativa Agropecuária de Pompéu Ltda. - Coopel, para participar
de um grupo de produtores rurais para a constituição de uma
cooperativa de crédito, fiquei muito feliz. Ele me pediu para ajudar
na elaboração do Estatuto Social da Credipeu e sempre ressaltava
que não podia ter nem uma manchinha para constituir uma base
forte.
Após a inauguração da Credipeu tudo mudou, ela se tornou
essencial para o produtor rural para o financiamento pois, até então,
eram dificílimos. Ela deu acesso ao financiamento rural para
aquisição de calcário agrícola, tirando todos os entraves de
dependência de outras instituições.
A entrada da Credipeu foi uma coisa maravilhosa para a cidade e as
pessoas passaram a ter apoio para seus empreendimentos e a
liberação do crédito rural passou a ser mais rápido, pois o produtor
não tinha mais que ir em outra cidade para ter acesso ao crédito”.

“O Sicoob Credipeu representa muito para
nós pompeanos, para nossos comerciantes,
nossos produtores rurais, enfim, para toda a
sociedade pompeana. É um exemplo de
cooperativismo, gerido por grandes pessoas
que passaram pela cooperativa, pessoas de
bom caráter, que sempre pensaram no bem
comum. O Sicoob Credipeu é hoje um exemplo
para Minas Gerais, para o Brasil em cooperativismo de crédito nos pilares de honestidade, de
compartilhar e de doutrina cooperativista. Me
sinto lisonjeado de ter participado por 11 anos

desta instituição que ajudou muito na minha
formação, caráter, na minha pessoa. Devo
muito ao Sicoob Credipeu, aos seus colaboradores e associados pela confiança depositada
no tempo em que fiquei na cooperativa.
Acredito que Pompéu hoje é o que é, grande
parte pelas pessoas e pelas cooperativas que
possibilitaram a evolução e o crescimento
deste município. Acho que é uma história muito
bonita que sempre vai servir de exemplo para
toda nossa região.” empresas e do agronegócio
local.

SICOOB CREDIPEU
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PRIMEIRAS FUNCIONÁRIAS FALAM DA
EXPERIÊNCIA NO SICOOB CREDIPEU
Mulheres determinadas, que buscavam na época, construir
uma vida profissional, iniciaram há trinta anos sua trajetória
no Sicoob Credipeu no dia 01 de setembro de 1991. Cada uma
com suas características, competências e ambições, elas
guardam entre si, uma experiência transformadora do ponto
de vista pessoal e profissional que relatam com orgulho a
seguir.

Edlene Campos
Falar dos 30 anos da existência do Sicoob
Credipeu, é falar de grande parte da minha
história de vida. Tenho muitos
motivos para comemorar esta data,
sendo os maiores ser sócia e
funcionária desta instituição que
se tornou tão grandiosa.
O Sicoob Credipeu me proporcionou a realização de grandes
conquistas pessoais e profissionais, através dela realizei vários
sonhos como minha formação
acadêmica, a casa própria, meu
primeiro carro, e proporcionar um
futuro melhor para meus filhos.
O Sicoob Credipeu é uma
c o o p e r a t i v a d e s u ce s s o q u e
desenvolve nossa cidade e região.
Eu tenho muito orgulho de fazer
parte desta história e contribuir
para seu sucesso.

Sibele Valadares Cordeiro
É com imensa alegria que falo dos 30 anos
do Sicoob Credipeu.
É momento de gratidão... muita gratidão...
Primeiro à Deus, à Coopel pelo apoio
incondicional na criação da cooperativa, às
pessoas que me presentearam com a

Maisa Hermínia de Campos França
“Em minha entrevista de
admissão no Sicoob
Credipeu eu ouvi do meu
primeiro líder, Manoel
Alberto Monteiro, a seguinte
frase: “Você está vindo de um
banco para trabalhar numa
instituição financeira
cooperativa. E eu devo te
dizer que uma cooperativa é
bem diferente e muito
“maior” do que um banco.”
Naquela época, eu não
fazia ideia do real significado e nem da importância
dessas palavras. Ao longo
desses 30 anos, o Sicoob
Credipeu me proporcionou muitas
oportunidades de aprendizado e
crescimento. Comecei como aprendiz dos
processos cooperativos, passei por muitos setores,
conheci pessoas, aprendi a trabalhar em equipe, criei
relacionamentos. Evoluí muito como profissional, mas,
principalmente, evoluí como pessoa, como ser humano. Existe um fator
muito positivo em fazer parte de uma cooperativa. Assim como um
banco, ela oferece produtos e soluções financeiras, mas com um viés
social. A cooperativa transforma talentos individuais em resultados
coletivos. A Cooperativa empreende, respira e existe para mudar e
melhorar a vida das pessoas e das suas comunidades. Me sinto
agradecida e honrada por fazer parte da história de sucesso do Sicoob
Credipeu - Somos uma empresa feita de valores!”

oportunidade de trabalhar aqui e ajudar a
disseminar o cooperativismo de crédito em
Pompéu e região.
No início da década de 90, o ramo “crédito”
ainda era pouco conhecido na região, por
isso não foi fácil convencer e demonstrar
confiabilidade numa instituição financeira
tão nova no mercado local! Não faltou garra,
muito estudo, comprometimento,
dedicação e persistência, sempre
focados em metas e criando
estratégias para alcançá-las.
Somos três funcionárias
trabalhando aqui desde o dia
da abertura do Sicoob
Credipeu e sempre
rodeadas de pessoas
imbuídas do mesmo
propósito, cooperar
e crescer. Foram
muitas diretorias,

conselheiros de administração e conselheiros fiscais que abraçaram conosco esta
causa, e todos deram uma parcela significativa de contribuição para o sucesso do Sicoob
Credipeu.
Vi a cooperativa nascer... crescer ... vibro e,
até me emociono, com os resultados. Tive o
privilégio de acompanhar o crescimento da
equipe e percebo o quanto ela e as administrações têm preocupação em estar atentos
aos princípios e valores do cooperativismo. O
objetivo é prestar atendimento e apoio
financeiro e profissional aos cooperados, que
são a razão da existência da cooperativa. Há
uma preocupação de todos no desenvolvimento das comunidades onde estamos
inseridos.
Finalizo, dizendo que o Sicoob Credipeu faz
parte da minha vida, das minhas conquistas ...
dos meus sonhos... das minhas realizações
pessoais e profissionais.
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TREINAMENTO EM CRÉDITO RURAL
REALIZADO COM INTERCOOPERAÇÃO
A Intercooperação é um dos princípios do cooperativismo e nada mais
é, do que a parceria entre as próprias cooperativas, com base na crença
que elas só têm a ganhar com esta prática e ainda fortalecer o movimento cooperativista. É uma tendência mundial em ascensão, ganhando
espaço agora também no Brasil e, o Sicoob Credipeu tem realizado ações
por meio da intercooperação tendo em vista o benefício que traz para
seus cooperados.
No dia 26 de fevereiro, foi realizado treinamento em Crédito Rural
ministrado por sua funcionária, a engenheira agrônoma Marcia Silva,
que tem experiência de mais de 14 anos na modalidade. Além de
funcionária da área de crédito do Sicoob Credipeu, foram capacitados

O Sicoob Credipeu é referência como agente de liberação e repasse de

funcionários das cooperativas parceiras, entre elas, do Sicoob

inúmeras linhas de crédito rural, o que tem gerado nos últimos anos,

Credioeste, Sicoob Credisete e Sicoob Credipel.

grande desenvolvimento do Agronegócio em Pompéu e região.

SICOOB CREDIPEU OFERECE O KIT PIX PARA
FACILITAR A UTILIZAÇÃO PELOS LOJISTAS
Lançado pelo Banco Central do Brasil em
novembro de 2020, o PiX é a nova solução de
pagamento e transferência instantâneas
disponível 24 horas por dia, 7 dias da
s e m a n a . O S i c o o b C re d i p e u a d e r i u
imediatamente à esta nova solução e por
meio de uma vigoros a campanha de
comunicação vem estimulando seus
cooperados, PF e PJ, a registrarem suas
chaves na cooperativa para usufruir dos
seus benefícios, como gratuidade,
segurança e agilidade.

Está sendo considerada uma alternativa
excelente para o lojista receber pagamentos por suas características: pagamentos
sem intermediários; o valor vai direto para
conta do PJ em poucos segundos; os custos
das transações são menores do que dos
outros meios de pagamentos, facilidade de
automatização e conciliação de recebíveis e
gratuidade no Sicoob Credipeu até
16/05/2021.
Numa demonstração de que está ao lado

dos seus cooperados, apoiando inovações
que promovam o desenvolvimento de seus
negócios, o Sicoob Credipeu realizou a
distribuição gratuita do Kit do Pix a seus
cooperados lojistas para facilitar a sua
utilização no comercio de Pompéu. O kit é
composto por display, cartaz adesivo e
cartão para recebimento através do QR
Code. Assim, o lojista pode disponibilizar o
QR Code do PIX para que o cliente escaneie
com a câmera do celular e realize o
pagamento rapidamente. Ao fazer a leitura
do código, o pagador será direcionado para
a página de pagamentos de seu aplicativo
cadastrado no Pix e poderá efetuar a
transação de forma prática e segura.

Primeiros cooperados que receberam o kit Pix

6

Thays Cristina - Consultora

Churrasquinho do Chiquinho

Loja Pé de Moleque

Auto Escola Silvana

SICOOB CREDIPEU
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MOTO HONDA 0KM FOI O GRANDE PRÊMIO DA
PROMOÇÃO SHOW DE PRÊMIOS SICOOB CREDIPEU 2020
Considerada um sucesso, a Promoção Show de Prêmio Sicoob
Credipeu distribuiu em sua edição 2020, 10 prêmios excelentes entre os
cooperados que durante o período de 24 de março a 23 de dezembro,
adquiriram os produtos e serviços participantes.

Conheça os contemplados

No dia 24 de dezembro foi realizado o grande sorteio na sede do
Sicoob Credipeu com a presença de poucas pessoas, em função da

Covid-19, porém, foi transmitido ao vivo pela rádio Terra FM e na
página oficial do Sicoob Credipeu no Facebook, com toda a transparência e controles recomendados pela SECAP. Foram sorteados nesta
ordem: 5 Cartões -Presente Coopcerto no valor de R$ 500,00 cada; 2
Bicicletas Caloi Aro 29 Velox II, 2 Smart TV LED 43” Samsung Full HD c/
Conversor Digital 2 HDMI 1 USB e uma Moto Honda CG 160 Start,
2020/2020, 0 KM.

Débora dos Santos

Douglas Carvalho Pereira

Elvécio de Castro Lima

Fábio Junio de Oliveira

Fernanda Cristina R. de Oliveira

Leide Cristina A. Martins

Márcio Ribeiro Ferreira

Ricardo Francisco de Oliveira

Telma da Piedade A. Valadares

Waleska Aparecida Marques Barcelos, cooperada do
Sicoob Credipeu, a grande ganhadora da moto Honda 0
km, em seu depoimento declarou emocionada: “Foi um
enorme prazer participar da promoção e o prêmio foi o
meu melhor presente de Natal. Sou muito satisfeita por
ser uma cooperada do Sicoob Credipeu.”

Waleska A. Marques Barcelos
17
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CHEGOU O COOPERA, NOVO
PROGRAMA DE FIDELIDADE DO SICOOB
SHOPCOOPERA.COM.BR

COOPERA.

AQUI SEMPRE TEM OFERTA RELÂMPAGO.
DE GUARDA-CHUVA A NOBREAK.

A transformação digital é uma das prioridades do Sicoob que busca
incansavelmente a implementação de novas ferramentas que
agreguem valor na experiência de seus cooperados.
Agora foi a vez de modernizar o seu programa de fidelidade dos
cartões Sicoobcard, o Sicoobcard Prêmios, que passa a se chamar
COOPERA.
O COOPERA é um ecossistema que oferece um novo jeito de pontuar e
trocar os pontos do cartão, por meio de um Marketplace, ou seja, um
shopping virtual onde o portador encontra diversos produtos e serviços
que são vendidos e entregues pelos parceiros do Sicoob.
Assim, o cooperado ao pontuar com o cartão de crédito Sicoobcard,
conta com um catálogo com mais de 31.000 produtos e serviços para
poder trocar, tendo sido recentemente incluídos novos parceiros,
dentre eles a Magalu, Nautika, Multilaser, Dular, Diager, Utensílios do
Chef, Petluni.
Outra alteração importante foi a unificação dos pontos para os
portadores que possuem mais de um Sicoobcard com bandeiras
diferentes.

CENTENAS DE LOJAS, MILHARES DE PRODUTOS,
OFERTAS INCRÍVEIS E PONTOS QUE VALEM MAIS.
APROVEITE TUDO ISSO!

CENTRAL DE ATENDIMENTO
24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS
REGIÕES METROPOLITANAS: 3003-3965
DEMAIS REGIÕES: 0800 879 0334

COMPROU, PONTUOU, TROCOU.

A partir de dezembro de 2020, os portadores dos cartões Sicoobcard
do Sicoob Credipeu ao entrarem no programa Sicoobcard Prêmios
serão redirecionados para o site shopcoopera.com.br, para que façam
o login e acesse o menu “Minha conta”, ou podem baixar e acessar pelo
App Coopera. Nestes espaços, eles podem consultar seus pontos, data
de vencimento, alterar senha de acesso, atualizar dados cadastrais e
consultar o status dos seus pedidos do marketplace.

sicoobcredipeu.com.br

ASSOCIAÇÃO DIGITAL AVANÇA
NO SICOOB CREDIPEU
O Sicoob Credipeu está em
constante evolução e alinhado às
principais tendências do mercado
financeiro, há mais de um ano lançou
sua conta digital, onde as pessoas
podem participar da cooperativa de
forma ágil e fácil e contar com todos
os benefícios de ser um cooperado.
P a r a a p r i m o r a r o p r o ce s s o d e
associação digital e ampliar o acesso
ao público, agora ficou ainda mais
fácil a abertura da conta digital para
qualquer pessoa que desejar e para
um segmento importante da nossa
região, os microempreendedores
individuais.
Basta baixar o app Sicoob e indicar
o código 3161PF para pessoa física e
3161FJ para os microempreendedores individuais, seguir o passo a passo,
respondendo as informações básicas
de identificação e em poucos clicks
passa a ser um cooperado digital.

É preciso reforçar que o cooperado
digital passa a ser dono da cooperativa, participa das decisões em
assembleias e de seus resultados
financeiros e as vantagens não param
por aí. O cooperado digital terá
direito a conta corrente sem tarifa de
manutenção, transferências
ilimitadas sem custos por TED,
anuidade do cartão grátis com
apenas uma compra no crédito
mensal e PIX gratuito e ilimitado.
Também o completo e diversificado
portfólio de produtos e serviços
financeiros do Sicoob Credipeu estará
disponível para o cooperado digital,
com taxas e juros bem abaixo do
mercado que passará a fazer parte de
um sistema cooperativo que está
transformando a vida de mais de 5
milhões de pessoas e das localidades
brasileiras.

EU ERA CLIENTE
E TINHA RAZÃO.
AGORA SOU COOPERADA
E TENHO PARTICIPAÇÃO.
Pelo App Sicoob, você pode ser dono de
uma Cooperativa, participar dos resultados
ﬁnanceiros e fazer parte de um movimento
que está transformando a vida de milhões
de pessoas e seus lugares.
QUEM É SICOOB, TEM*:
• Conta corrente sem tarifa
de manutenção.
• Transferência ilimitada
sem custo por TED.
• Anuidade grátis com apenas
uma compra
no mês, no crédito**.
• Pix gratuito e ilimitado para
pessoas físicas.
Baixe o App Sicoob e abra sua conta.

Basta inserir o código de indicação no App Sicoob.
Código: 3161PJ para MEI.
Código: 3161PF para pessoas físicas.
Contatos do Relacionamento Digital
E-mail: richard.silva@sicoobcredipeu.com.br
Tel. (37) 3523 9335
WhatsApp: (37) 99948 1502

Central de Atendimento:
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111
Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de seg. a sex., das 8h às 20h
ouvidoria.sicoob.com.br | Deﬁcientes auditivos ou
de fala: 0800 940 0458 - de seg. a sex., das 8h às 20h
*Esses benefícios são apenas para pessoa física. **A liberação de crédito está sujeita à análise.
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Descubra uma vida ﬁnanceira
feita de propósitos e valores.

SICOOB CREDIPEU

INFORMATIVO

COM O AGRAVAMENTO DA COVID-19, O SICOOB CREDIPEU
FAZ NOVA DOAÇÃO A SANTA CASA DE POMPÉU
Numa demonstração de solidariedade e sensibilizado com o
agravamento da Covid-19 na comunidade de Pompéu, o Sicoob
Credipeu fez mais uma doação para a Santa Casa de Misericórdia
de Pompéu, no mês de março de 2021. Foi doado o valor de R$
39.201,40, direcionado ao pagamento de materiais hospitalares
imprescindíveis no tratamento de pacientes diagnosticados com o
vírus, dentre eles: 15.000 Luvas de Procedimentos, 600 Equipo
Macro gotas, 800 Aventais de Procedimentos, Medicamentos, 2.000
Máscaras Cirúrgicas, 600 unidades de Respirador Descartável PFF2
(Máscara N95) e 300 unidades de Cateteres Nasal.
Estes materiais além de serem utilizados no tratamento dos
pacientes infectados com a Covid-19, serão úteis na prevenção dos
profissionais de saúde, diante do risco de contaminação. Interesse
pela comunidade é um dos princípios do cooperativismo e uma
prática constante do Sicoob Credipeu.

PARCERIA DO
SICOOB CREDIPEU E
SEBRAE, FAVORECE O
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL
Diante dos impactos na economia, impostas pela
pandemia da Covid-19, grandes desafios se apresentaram
para micro e pequenos empreendedores da região de
Pompéu. Para apoiá-los, o Sicoob Credipeu criou uma
linha de crédito especial direcionada aos
Microempreendedores Individuais – MEI por meio do
FAMPE.
O Fundo de Aval - FAMPE foi desenvolvido pelo Sebrae a
partir de pesquisas que identificaram que a falta de
garantias é uma das principais dificuldades para o acesso
a financiamento bancário por empresas de pequeno
porte. O FAMPE tem por objetivo complementar garantias
nas operações de crédito contratadas pelos pequenos
negócios junto às instituições financeiras conveniadas.
Desta forma, o Sicoob Credipeu e o Sebrae firmaram
convênio para facilitar o acesso dos microempreendedores ao financiamento de capital de giro. Esta linha oferece
aos cooperados MEI condições diferenciadas com a
garantia acessória do Sebrae e orientação ao negócio
após a liberação da operação. Desde setembro de 2020
quando o Sicoob Credipeu começou a trabalhar com o
FAMPE, já liberou mais de R$ 560.000,00 para 32 empresas
de Pompéu e região.
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SICOOB CREDIPEU PARTICIPA ATIVAMENTE
DA SEMANA ENEF 2020
A Semana Nacional de Educação
Financeira, mais conhecida por Semana
ENEF tem como objetivo promover ações
de educação financeira, previdenciária,
fiscal, securitária em todo o país.
É uma iniciativa do Fórum Brasileiro de
Educação Financeira (FBEF), composto por
diversas instituições que tem a finalidade
de conscientizar os indivíduos sobre a
importância do planejamento financeiro,

para que desenvolvam uma relação
equilibrada com o dinheiro e tomem
decisões acertadas sobre finanças e
consumo.
O Sicoob Credipeu, desde 2019, incentiva
a realização de ações da Semana ENEF em
Pompéu e na 7ª. Edição de 2020. com o
tema Resiliência Financeira, como
atravessar a crise, apoiou e/ou realizou as
seguintes ações:

Publicação de dicas de Educação Financeira em suas redes sociais durante a semana;

Entrevistas ao vivo sobre o tema pelas Rádio Exclusiva FM e Rádio Terra FM, com a participação do
agente de comunicação Rodolfo Silva, que entrevistou remotamente as Masters Coach em Finanças
Comportamentais, Cris Garcia e Josy Araújo sobre o tema Educação Financeira para todos;

SICOOB CREDIPEU

PROMOÇÃO
SHOW DE PRÊMIOS
SICOOB CREDIPEU
30 ANOS, PARA LÁ
DE ESPECIAL!
Como parte do calendário de Ações
de Comemoração dos 30 anos, a
Promoção Show de Prêmios Sicoob
Credipeu 30 anos foi lançada no dia
29 de março de 2021 e nesta edição
especial ela prevê a distribuição de 18
excelentes prêmios.
A promoção é válida de 29/03 às 16 h
do dia 23/12/2021 e se destaca pelo
número e nível dos prêmios, que inclui
uma Moto e um automóvel 0km, pela
mecânica que prevê 3 sorteios em
datas significativas para a cooperativa, além do planejamento e
estratégia de comunicação que
conferem qualidade e criatividade
nas peças publicitárias.
Outro fator importante é o número e
diversidade de produtos e serviços
que podem ser contratados, trocados
por cupons da sorte a partir dos
critérios estabelecidos no regulamento. Depois basta retirar os cupons e
depositá-los uma urna no Sicoob
Credipeu.
Contrate um dos produtos e serviços
abaixo e participe!
• Novos Associados com Abertura de
Conta corrente ou conta digital;
• Seguros;
• Cobrança Comercial;
• Consórcios;
• Previdência Privada;
• Portabilidade Salarial;
• Maquininha Sipag/Sipaguinha;
• Aplicação LCA/LCI;
• Atualização Cadastral;
• Débito Automático;
• PIX (cadastro da chave do PIX) e

Duas palestras online ministradas por Cris
Garcia e Josy Araújo com o tema: Desperte
sua Mentalidade Financeira, que contou com
a participação de 60 professores da rede
municipal de ensino.
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• Cartões Sicoobcard (Nas compras
na função crédito e débito no valor
igual ou acima de R$ 100,00).
O regulamento da campanha pode
ser consultado em www.sicoobcredipeu.com.br ou na agência do Sicoob
Credipeu.

SICOOB CREDIPEU

INFORMATIVO

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPEU LTDA
SICOOB CREDIPEU
CNPJ: 66.262.643/0001-11
RUA GILBERTO CORDEIRO VALADARES - 581, CENTRO - POMPÉU / MG

BALANCETE PATRIMONIAL
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
Em Reais

CIRCULANTE

279.621.422
382.069
382.069
10.238.188
138.778.530
138.778.530
127.988.534
59.780.554
10.584.919
66.308.729
(8.685.668)
2.207.456
26.645
26.645
10.946.531
8.786.726
2.159.804
290.567.953

ATIVO

DISPONIBILIDADES
Caixa
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centalização Financeira
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos e Títulos Descontados
Financiamentos
Financiamentos Rurais e Agroindustriais
(-) Provisões para Operações de Crédito
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO DE USO

TOTAL DO ATIVO
CIRCULANTE
DEPóSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos à Prazo
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES

PASSIVO

Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de Lucro
Sobras ou Perdas Acumuladas

CONTAS DE RESULTADO
Receitas
Despesas

TOTAL DO PASSIVO

Elaine Cristina Neto

Daysilene Xavier Campos de Barros

Contadora

Diretor Administrativo

244.001.180
167.585.547
67.872.025
99.713.522
24.209.386
24.051.693
35.053.077
9.907.295
7.245.875
14.792
1.976.706
315.573
4.938.805
41.287.442
21.560.446
15.907.703
3.819.293
5.279.330
17.494.208
(12.214.878)
290.567.953

CRC/MG - 082.177

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC
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