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Expectativas 
e progresso 
para 2019

EDITORIAL 

Em um cenário onde a incerteza, 
mais uma vez, existiu em nosso país 
e apesar da expectativa negativa para 
o ano de 2018, nós trabalhamos com 

o mercado para cada decisão que 
precisou ser tomada. E, felizmente, 
nossas decisões foram acertadas. 

Sicoob Credivale foi extremamente 
positivo e tem melhorado a cada ano.  

 Crescimento esse que pode 
ser atribuído ao nosso número de 
cooperados, que tem aumentado 
de forma muito rápida. Em 2008, 
como cooperativa de crédito rural, 
tínhamos 1.200 cooperados. Hoje, já 
uma cooperativa de livre admissão, 
somos mais de oito mil. Isso fez 
com que o volume de negócios fosse 
cada vez maior, não só na tomada de 

de recursos. Um crescimento que 

acontece de forma saudável e com 
equilíbrio, onde os resultados se 
tornam favoráveis para ambas as 
partes. 

 Acredito que, para 2019, a 
expectativa é ainda mais otimista. 
Logicamente, com os pés no chão e 
sempre buscando equilíbrio. Temos 
a expectativa de abrir pelo menos 
mais dois Postos de Atendimento, 
e continuar com esse crescimento 
de forma sustentável, buscando 
assim evitar os riscos. Essa é e 
sempre foi a nossa linha de trabalho, 
tanto da diretoria, conselhos de 

mais importante do Sicoob Credivale. 
 Também é importante 

ressaltar que o sistema de 
cooperativa deve estar presente 
não apenas no nome, mas dentro de 

porque é através desse espírito que 
nós andaremos de mãos dadas. É 
dessa forma que faremos de 2019 
um ótimo ano e, acredito também, 
que a tendência é que o Sicoob 
Credivale siga por um caminho de 
prosperidade sem retorno, em busca 
de um progresso merecido, que 
plantamos para colher em um futuro 
próximo. Sempre com o desejo de 

entre a cooperativa e cooperados  
continue.

E, tenho certeza, continuará!  
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Iniciamos mais um ano 
com o foco em um 

crescimento equilibrado 

E X P E D I E N T E

www.credivale.org.br | credivale@credivale.org.br

MATRIZ
Fone: 18-3928 0030
R. Reverendo Coriolano, 2004, 
Pres. Prudente – SP

Fone: 18-3271 7081
Av. Dom Pedro II, 607, Pres. Venceslau – SP

Fone: 18-3265 7650 
Av. Dom Pedro II, 1144, Rancharia – SP

Fone: 67-3541 3660
AV. Campo Grande, 55, Bataguassu – MS

Fone: 67-3441 8350 

Nova Andradina – MS

Fone: 18-3226 3900
Av. Washington Luiz, 235
Pres. Prudente – SP

Fone: 67-3461 4225
Av. Dourados, 147, Naviraí – MS

Fone: 67-3522 9518
Av. Filinto Müller, 195, Três Lagoas – MS

Fone: 18-3902 3800
Av. Cel. Soares Marcondes, 2792
Presidente Prudente - SP

Fone: 18-3279-5610
Av. José Bonifácio, 545
Regente Feijó - SP

Newton Durães Teixeira - 
José Jacintho Neto - -

Jeferson Platzeck Estrella - 
Jurandi Teixeira Machado - 
Mario Roberto A. P. da Silva - 

Carlos Roberto Biancardi - 
Fabio Buchalla - 
Armindo Daguano Pereira - 
Arthur Ernest Lamers - 
Leonildo Moreira - 
Walter Mirandola - 

Jacob Tosello Junior - 
Benedito Edno Zambolin - 
Nelson Coletto Correa - 

Agenov Propaganda

PRESIDENTE DO CONSELHO, Newton Durães Teixeira.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA – 

SICOOB CREDIVALE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema – SICOOB CREDIVALE, 

se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social à Rua Reverendo Coriolano, nº 2004, Vila 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 
disposto nos artigos 40 e 42 do Regulamento Eleitoral e do Estatuto Social, respectivamente.

4. 

Presidente Prudente/SP, 02 de março de 2019.

Newton Durães Teixeira 
Presidente
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A família Sicoob Credivale encerrou mais um ano 
de sucesso e conquistas com a tradicional festa de 

colaboradores, diretores e integrantes do conselho. A 

Equipes de todas as agências, 
departamentos, funcionários 

terceirizados  e diretoria 
celebraram mais um ano com 

muita música e animação

Confraternização 2018 
Sicoob Credivale 

valor especial. “A cada ano que passa estamos sentindo 

próximas, afetivas, unidas com nossos funcionários, e 

isso que é importante, isso traduz justamente a nossa 

E motivos não faltaram para comemorar: por 

obteve resultados surpreendentes. “Nós tivemos um 
crescimento muito bom em 2018 e no próximo ano eu 
tenho certeza que esse crescimento será cada vez maior. 
Isso vai engrandecer cada vez mais a nossa cooperativa 

O gerente de  relacionamento do P.A de Presidente 
Venceslau, Jardel Moreno Coelho Ferreira, destaca que 

funcionários de outras agências, quanto com as famílias 
que também participam deste momento. “A cada ano 
eles vêm se superando com as novidades das festas, 

Integrante da equipe da cooperativa há 15 anos, o 
gerente do PA de Rancharia, Hélio Carlos da Silva, ressalta 
que a Credivale é como uma segunda família. “O número 
de funcionários cresce mais a cada ano e, com isso, a 

PRESIDENTE DO CONSELHO, Newton Durães Teixeira.

Diretor Operacional Zambolin, com gerentes do Sicoob Credivale
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A supervisora operacional que 

Silva, está no Sicoob Credivale 
desde 2009 e conta que, a cada ano, 
o mais bonito é ver que o número 
de pessoas aumentou tanto nos 
treinamentos como nas festas de 

equipe está crescendo. “Para mim, 
o Sicoob é uma família e estar com 
essas pessoas é um momento de 
muita alegria. Por tudo o que a gente 
passou no ano, por tudo o que a gente 
construiu, então realmente é hora de 

E para celebrar todas essas 
conquistas e a união de uma equipe 

com o cantor Alex Baron e da Banda 

Equipe do PA 06 de Naviraí - MS

Equipe do PA 02 de Rancharia - SP

Equipe do PA 05 de Pres. Prudente - CENTRO

Equipe do PA 01 de Pres. Venceslau - SP



Premiação anual contempla 
gerentes e equipes
Funcionários que se destacaram ao longo de 2018
recebem prêmios pelos resultados obtidosR
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agência, portanto, uma conquista não apenas minha, mas 
sempre aparecem. E como uma forma de reconhecer todo 
o trabalho desenvolvido ao longo do ano e valorizar ainda 
mais as equipes, foi que o Sicoob Credivale realizou, mais 

e equipes de todos os Postos de Atendimento, referente 
aos desempenhos em 2018. 

no Auditório da Matriz do Sicoob Credivale, em Presidente 
Prudente. Na ocasião, estiveram presentes os gerentes de 
todas as agências da cooperativa: Presidente Prudente, 
Presidente Venceslau, Rancharia, Bataguassu, Nova 
Andradina, Naviraí, Três Lagoas e Regente Feijó. 

Da agência de Bataguassu (MS), Luciana Muchon 
Costa recebeu o troféu de 1º lugar na categoria “Gerente 

meu trabalho e da minha equipe me deixa realizada, e faz 

Gerente de Três Lagoas, Jackeline Polizel representa Pablo Lúcio 
do Carmo.

Primeiro Lugar na Categoria Gerente de P.A, Luciana Muchon 
Costa da agência de Bataguassu - MS.

Héliton Carlos de Souza de Naviraí,
3º lugar Gerente de P.A.

Rubens Corrêa da Silva da agência 
Cel Marcondes, 2º lugar Gerente 
de P.A.

Thiago Assencio de Pres. Venceslau, representa Jardel Moreno, terceiro 
lugar na categoria individual.

Integrante da agência de Bataguassu há seis anos e 
oito meses, ela acredita que 2018 foi um ano maravilhoso 
para a equipe e as expectativas para 2019 são as melhores 
possíveis. “Acredito que com nosso empenho pessoal, e 
com o apoio que temos de nossa diretoria, será um ano 

Já na categoria individual, quem garantiu o primeiro 
lugar foi o gerente de relacionamento Pablo Lúcio do 
Carmo, da agência de Três Lagoas (MS), que ganhou o 
prêmio pelo segundo ano consecutivo. “Demonstra que 
estou no caminho certo e que tenho que continuar. O 
reconhecimento pelo trabalho de um ano inteiro é muito 

Atuando na cooperativa há 2 anos e um mês, Pablo 

empenho de toda a equipe. “Todo o trabalho realizado foi 
amparado pelo suporte dos demais funcionários desta 

Gerente de Naviraí, Héliton Carlos de Souza representa 
Fabrícia Modena, segundo lugar na categoria individual.
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O ano de 2018 se encerrou com novidades para o PA 
01, em Presidente Venceslau. Thiago Assencio Althero, 
36 anos, assumiu o posto de gerente geral no dia 06 
de dezembro, trazendo na bagagem sua experiência de 

quanto de negócios. “O cooperativismo é uma tendência, 
porque os consumidores estão se tornando cada vez 

com menor custo, e a cooperativa vem de encontro com 

das pessoas, os anseios que elas têm de conquistar o primeiro carro, a primeira casa, quitar as dívidas, poder viajar, e 

também ressalta que os benefícios são gerados para todos, com custos reduzidos e que isso agrega valor e qualidade 

 Além disso, após os resultados positivos obtidos pela cooperativa em 2018, o objetivo é seguir por um caminho 

para isso e com um time engajado e preparado“. O gerente completa dizendo que a expectativa é transformar a 
agência de Presidente Venceslau em uma referência. “E nós vamos trabalhar fortemente para isso com muito amor e 

agência do Sicoob Credivale de Naviraí (MS), José 
Manoel Mateus Sandin, atua como pecuarista na região 
onde reside há 30 anos. Natural da cidade de Icaraima, 
no Paraná, já passou por diversas áreas em seu estado 
natal: “Quando ainda morava no Paraná, fui comerciante 

Hoje, além da pecuária, os ramos de imobiliária e 
agricultura também fazem parte dessa história que o 
pecuarista escreve há três décadas em Naviraí. E foi no 

As melhores taxas e o excelente atendimento que encontrou na agência do Sicoob Credivale em sua cidade foram 
determinantes para que ele aderisse ao sistema de cooperativa de crédito. “O atendimento com as melhores formas 
de trabalho da equipe, fazendo com que seja mais cômodo ser associado de uma cooperativa de crédito, sem ser 

PERFIL 

Thiago Assencio é o novo gerente da agência 
de Presidente Venceslau

Há quatro anos, José Manoel Mateus Sandin 
faz parte do time de cooperados do Sicoob 
Credivale em Naviraí (MS) 

Cooperar para 
realizar sonhos

Gerente da Ag. 01 Pres. Venceslau, Thiago Assencio.

José Manoel Mateus Sandin, Cooperado Sicoob Credivale.

PALAVRA DO 
COOPERADO

Parceria 
de Sucesso 



3,12 bilhões. 
A performance positiva se reflete também nas 

Outro número relevante é o crescimento de novos 

marca de 4,4 milhões de pessoas que hoje contam 

A rede de atendimento chegou a 2.899, um acréscimo 
de 244 novas agências. Consequentemente, a oferta 

positivo diante do cenário de desemprego que o país 
enfrenta.

Na contramão da crise, 
Sicoob inicia 2019
com resultado
positivo de
R$ 3,12 bilhões

“O Sicoob se destaca ao longo dos anos com juros 
bem abaixo da taxa praticada no mercado, sempre 

o bom uso do produto entre os cooperados e a 

Henrique Vilares, presidente do Sicoob.

todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

18 3928-0030
Rua Reverendo Coriolano, 2004

Pres. Prudente - SP

Fonte: Sicoob


