
Sicoob Coopere atinge 
R$ 10 milhões em sobras

Sicoob Coopere remunera o capital social

Associados recebem mais de R$ 2 milhões
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No ano em que o Sicoob Coopere comple-
tou 25 anos de existência, a cooperativa atingiu 
o maior resultado operacional da sua história, 
com mais de R$ 10 milhões em sobras.

No exercício de 2018, as sobras brutas to-
talizaram R$ 10.197.112. Do total, 60% foram 
para as destinações legais e obrigatórias na se-
guinte proporção: 50% para o fundo de reserva, 
o que corresponde a R$ 5.098.556 e 10% para 
o Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social (FATES), o que equivale a R$ 1.019.711. 
Como resultado final, as sobras à disposição da 
Assembleia Geral (AG) foram de R$ 4.078.845, 
93% maior em relação a 2017.

Investir no capital social do Sicoob Coopere é uma 
modalidade bastante atrativa, pois além do rateio das so-
bras, no dia 31/12/2018 o capital dos associados foi re-
munerado.

O valor total creditado na conta dos associados foi 
de R$ 1,1 milhão. A remuneração equivale a 100% da Se-

lic (taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central) 
acumulada ao longo de 2018 e seu rendimento foi 40% 
superior ao da poupança no mesmo período.

Ao somar o rateio das sobras e a remuneração do 
capital, o Sicoob Coopere devolveu aos seus associados 
mais de R$ 3 milhões.

Foram creditados no dia 18/03, na conta capital dos 
associados do Sicoob Coopere, valores que somam mais 
de R$ 2 milhões. O rateio das sobras referente ao exercício 
de 2018 foi autorizado pela AG realizada um dia antes, em 
Valente, Bahia.

Os delegados decidiram que as sobras disponibiliza-
das deveriam ter os seguintes investimentos: metade para 
o fundo de reserva e a outra parte rateada na conta capital 
dos sócios da cooperativa.

Os associados podem consultar a sua respectiva par-

ticipação nas sobras, através do aplicativo SicoobNet ou 
nas agências.

A participação de cada sócio no rateio considerou a 
fórmula de cálculo aprovada pela AG: 35% sobre os juros 
pagos nas operações de crédito, 25% sobre o saldo médio 
de depósitos à vista, 25% sobre o saldo médio de depósi-
tos a prazo e 15% sobre as tarifas pagas em 2018. Quanto 
mais o associado tem o Sicoob como sua principal institui-
ção financeira, mais ele participa dos resultados.
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Livro conta a trajetória do Sicoob Coopere 
Fizeram parte das comemorações dos 

25 anos do Sicoob Coopere, no segundo se-
mestre de 2018, os eventos de lançamento 
do livro, “Coopere, uma recomendação à 
experiência da cooperação”, ocorridos em 
Salvador, Feira de Santana, Valente, Paulo 
Afonso e Jequié.

A obra tem como principal objetivo 
apresentar o surgimento e a trajetória do 
Sicoob Coopere, um dos mais expressivos 
exemplos de mobilização social pela inclu-
são financeira e cidadania na história do nor-
deste brasileiro.

Para além da celebração de seu pri-
meiro quarto de século de existência, a obra 
busca registrar a riqueza e a importância da 
cooperação e da solidariedade como meto-
dologia para o enfrentamento das adversida-
des – sejam elas climáticas, políticas, so-
ciais ou econômicas – para a humanização 
das relações sociais e para a construção de 
um padrão de qualidade de vida mais justo 
e mais digno para as pessoas que vivem e produzem no sertão 
nordestino.

Um dos autores, o diretor de relacionamento, Ranúsio Cunha, 
conta que ao longo dos 25 anos, o Sicoob Coopere injetou nas 

comunidades onde atua, R$ 1,7 bilhão, fi-
nanciando as atividades produtivas e o con-
sumo de seus associados.

O livro ressalta outro indicador que 
melhor retrata a importância do Sicoob 
Coopere. O Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH), em Valente, município sede da 
cooperativa, era de 0,317 e depois avançou 
para 0,637, um crescimento de 100%, 25 
anos depois. Este resultado reforça um es-
tudo da Universidade de São Paulo (USP), 
ao comprovar que os municípios que con-
tam com a atuação de instituições financei-
ras cooperativas têm melhor IDH.

Use o QrCode e acesse o livro.

No segundo semestre de 2018 aconteceram às ações 
do Dia de Cooperar (Dia C). Foram beneficiadas diretamente 
2.094 pessoas, de 14 municípios com a participação de 290 
voluntários.

Em 2018, o Sicoob Coopere completou 5 anos neste 
movimento que consiste na promoção e estímulo à realização 
de ações voluntárias.

São ofertados às comunidades atendimentos e serviços 

voluntários, além de atividades ligadas a cultura, educação, 
responsabilidade socioambiental, saúde, esporte e lazer, entre 
outros.

As ações são planejadas e executadas pela equipe de 
colaboradores das agências da cooperativa em parceria com 
organizações públicas e privadas, de acordo com as orienta-
ções do Sistema das Organizações das Cooperativas Brasi-
leiras.

Atitudes simples movem o mundo

Sicoob Coopere participa do V Bahiacoop
Em outubro de 2018, aconteceu o V Encontro Estadual de 

Cooperativas Baianas (Bahiacoop). Com cerca de 300 partici-
pantes, o evento buscou disseminar a cultura da cooperação, 
fomentar o potencial das cooperativas para a realização de negó-
cios e aprimorar a relação entre cooperativas e seus cooperados.

Representaram o Sicoob Coopere no evento: a presidente 

do Conselho de Administração, Maria Vandalva Lima de Olivei-
ra, o vice presidente, Edilson Lopes Araújo,  os conselheiros de 
administração, Januário de Lima Cunha, Claudenice dos Reis 
Mota Oliveira, Adriana Oliveira da Silva, o conselheiro fiscal, Ge-
nival Ferreira de Santana e o diretor de relacionamento, Ranúsio 
Cunha.
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Reafirmar diariamente os princípios 
do cooperativismo através de nossas 
ações é promover o alinhamento entre 
nossa conduta e propósito.

No último mês de março aconteceu 
a Assembleia Geral (AG), momento de 
maior evidência da prática da transpa-
rência e participação dos associados, 
valores que estão sempre presentes nas 
decisões do Sicoob Coopere.

No exercício de 2018, o Sicoob Co-
opere ultrapassou a marca de R$ 10 
milhões em sobras. Diante desse expres-
sivo resultado e cientes da importância 
do fortalecimento do patrimônio da co-
operativa, os delegados decidiram que 
metade das sobras à disposição da AG 
fosse destinada ao referido fundo, com 
isso, ele chegará ao final de 2019 com 
mais de R$ 20 milhões.

À medida que os associados deci-
dem ter o Sicoob como sua principal ins-
tituição financeira, os resultados chegam 
para todos que participam da cooperati-
va. Existem diversos motivos para esco-
lher o Sicoob: o atendimento humaniza-
do, as taxas praticadas e a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos. Mas há 
um diferencial que apenas as cooperati-
vas financeiras têm: o compartilhamento 
dos resultados.

No final do ano passado, o capital 
social dos associados foi remunerado 
e agora em 2019 houve a distribuição 
de sobras. Com essas duas decisões, o 
Sicoob Coopere devolveu diretamente na 
conta capital dos seus associados mais 
de R$ 3 milhões. Conhece algum banco 
que faz isso com seus clientes?

Para 2019, a expectativa é de am-
pliação dos resultados e da nossa rede 
de atendimento. Já está em andamento 
a implantação da nossa nova agência no 
município de Manoel Vitorino, localizado 
na região de Jequié e temos ainda o di-
álogo com outras comunidades que de-
mandaram a presença do Sicoob.

Para quem ainda não decidiu fazer 
parte de um modelo de negócio, em que 
o importante é trazer resultados para to-
dos, convidamos a conhecer o Sicoob e 
viver uma experiência financeira diferente 
e positiva. Se você já é associado, invista 
na empresa que é sua e usufrua cada vez 
mais dos resultados. 

 
Ranúsio Cunha

Diretor de Relacionamento

Mensagem da 
Diretoria Executiva

02 0302 03

Alteração do estatuto social

Durante a Assembleia Geral (AG) de 
2019, além de aprovar o rateio das sobras, 
os delegados do Sicoob Coopere tomaram 
outras decisões importantes, com destaque 
para a reforma do Estatuto Social. A altera-
ção foi para atender a Resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) nº 4.659/2018 que 
permite as cooperativas de crédito clássicas 
(caso do Sicoob Coopere) a captar recursos 
dos municípios.

Prestação de contas

A AG aprovou a prestação de contas ao 
analisar o Relatório da Administração 2018 
do Sicoob Coopere. O colegiado referendou 
os pareceres do Conselho Fiscal da Coopera-
tiva e da Confederação Nacional de Auditoria 
Cooperativa (CNAC), ambos sem ressalvas.

Confira os demais resultados do Sicoob 
Coopere em 2018

• 37.251 associados, crescimento de 5% 
em relação a 2017;

• R$ 19 milhões em capital social, uma 
evolução de 12%;

• R$ 100 milhões em depósitos, uma ex-
pansão de 7%;

• R$ 96 milhões em empréstimos, uma 
evolução de 21%;

• R$ 18 milhões no fundo de reserva, um 
aumento de 51%;

• R$ 34 milhões do patrimônio de referên-
cia, uma evolução de 20%;

• R$ 154 milhões em ativos, um cresci-
mento de 14%.

Assembleia Geral toma 
decisões importantes

Representantes de Manoel Vitorino 
conhecem o Sicoob

Uma comitiva de Manoel Vitorino, Bahia, visitou a sede 
do Sicoob Coopere, em Valente, dia 07 de fevereiro. O objeti-
vo foi conhecer os produtos, serviços e os principais diferen-
ciais que a instituição financeira oferece aos associados e as 
comunidades em que atua.

Nos próximos meses será inaugurada no município a 
mais nova agência do Sicoob. Segundo o prefeito municipal, 
Manoel Silvany Barros, ela irá fortalecer o desenvolvimento 
do município e oportunizar para a população o acesso ao sis-
tema financeiro de forma mais humana e de qualidade.

“Não temos uma agência bancária e o Sicoob chega 
para suprir essa demanda. Será bom para o desenvolvimento 
local”, avaliou o agente de desenvolvimento do Sebrae, Nilton 
Oliveira.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Irlan 
Ferreira o grupo ficou entusiasmado com a estrutura e organização 
do Sicoob.

Na opinião do empresário, Renilton Silva a visita foi muito posi-
tiva e aumentou a expectativa para a chegada da agência na cidade.

Participaram também da atividade os empresários: Marivaldo 
Dias do Nascimento, Valcio Alves de Oliveira e Antônio Brito Santos; 
a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Mo-
nica Sirlene Meira Santos; o secretário de finanças, Reinando Ireno 
Alves Costa e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras, Valdimar Santana Silva.

IV Fórum de Cidadania Financeira

Banco Central discute o futuro do cooperativismo
Eleição do Conselho Fiscal O Sicoob Coopere participou do workshop “Panorama, Diretri-

zes e Reflexões nas Cooperativas Financeiras”, nos dias 17 e 18 ou-
tubro de 2018, no auditório do Banco Central do Brasil, em Salvador.

O evento teve como objetivo aperfeiçoar a capacidade das li-
deranças do cooperativismo de crédito na leitura sobre as mudan-
ças do mercado, sabedoria nas tomadas de decisões e condução 
eficiente do negócio, sem se descuidar do cumprimento normativo 
e legal, e, os preceitos e propósitos cooperativistas.

Para a presidente do Conselho de Administração do Sicoob 

Coopere, Maria Vandalva Lima de Oliveira, o workshop “desafiou as 
cooperativas a pensarem no futuro numa perspectiva de expansão 
quantitativa e qualitativa, num mercado competitivo, e, sem perder 
de vista seu propósito e sua essência.”

Na opinião do diretor de relacionamento do Sicoob Coopere, 
Ranúsio Cunha “estamos no caminho certo ao desenvolvermos tec-
nologias para atender as novas gerações, ao tempo em que aperfei-
çoamos as nossas agências para serem pontos de relacionamento 
com os nossos associados”.

Foi eleita na AG, a nova compo-
sição do Conselho Fiscal do Sicoob 
Coopere. Com uma única chapa inscri-
ta no processo eleitoral, os delegados 
aprovaram os nomes dos associados 
que serão responsáveis por fiscalizar 
os atos da administração da coopera-
tiva até o ano de 2022. Confira abaixo.

O Sicoob Coopere participou do IV Fó-
rum de Cidadania Financeira, organizado pelo 
Banco Central (BC), em Brasília, nos dias 7 e 8 
de novembro de 2018. O objetivo foi discutir o 
desenvolvimento e a oferta de serviços finan-
ceiros responsáveis, economicamente viáveis e 
que atentem a princípios como transparência, 
ética e equidade no relacionamento entre clien-
tes e provedores. 

Para o diretor de relacionamento do Si-
coob Coopere, Ranúsio Cunha, “o problema do 
endividamento das pessoas, agora é ponto de 
pauta e, a busca de soluções é um avanço im-
portante para a promoção da cidadania finan-
ceira”, destacou.

Na opinião do diretor administrativo da co-
operativa, Decivaldo Santos, “não basta apenas 
promover a inclusão financeira, é preciso que 
as pessoas saibam gerir suas finanças”, frisou.

Durante o Fórum, foi divulgado o I Relató-
rio de Cidadania Financeira. 

Dentre as informações apresentadas, o 
Brasil avançou na inclusão de pessoas no sis-
tema financeiro, mas deixa a desejar no quesito 
educação financeira. Segundo o BC, em uma 
escala de zero a 100, o grau de cidadania finan-
ceira no Brasil é de 41,5. O relatório completo 
está disponível em www.cidadaniafinanceira.
com.br

Todos os números estão disponíveis no 

Relatório Anual 2018 na seção “Transpa-

rência” no site www.sicoobcoopere.coop.br

Gilton, Juvanda, Genival, Claudilene e Reginaldo 
presentes na assembleia


