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Aconteceu no dia 06 de dezembro de 2019, no auditório da Matriz do Sicoob Credivale, 
a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Cooperados puderam comparecer para discutirem 
e deliberarem sobre as principais ordens do dia que foram as seguintes:

1ª Reforma ampla e geral do Estatuto Social, com destaque para a ampliação da área 
de ação e das condições de admissão de associados.

2ª Aprovar a participação societária em empresa de Securitização de Ativos e em 
empresa de Corretora de Seguros a serem constituídas pela Central Sicoob São Paulo.

3ª Reforma do Regulamento Eleitoral.

Todas as matérias foram explanadas pelo Presidente da Assembleia, Sr. Newton Durães 
Teixeira, e aprovadas por unanimidade de votos pelos presentes. Para ter acesso ao Novo 
Estatuto Social e ao Regulamento Eleitoral, basta acessar o site: www.credivale.org.br 
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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, CNPJ: 01.637.949/0001-60, NIRE: 35400043211, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em 
número de 9.468 (nove mil quatrocentos e sessenta e oito), em condições de votar, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Salão de Auditório da Sociedade 
de Medicina de Presidente Prudente (Casa do Médico), situada à Rua Napoleão Antunes 
Ribeiro Homem, nº 432, Jardim Marupiara, CEP: 19060-020 em Presidente Prudente/SP, 
no dia 27/03/2020, às 13 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 
primeira convocação; às 14 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; às 15 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em 
terceira e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício fi ndo de 
2019;

2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratifi cações dos membros 
do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho 
Fiscal;

6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratifi cações dos 
membros da Diretoria Executiva;

Observações:

Nota 1. A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, deverá ser realizada até às 15:00 horas, do dia 11/03/2020, na Sede do 
Sicoob Credivale, localizada na Rua Reverendo Coriolano nº 2004, Vila Ocidental, Presidente 
Prudente/SP.

Nota 2. Os interessados deverão inscrever chapa completa pelo requerimento de registro de 
chapa conforme modelo do Regulamento Eleitoral, disponível no site www.credivale.org.br e 
também nos PA’s e Sede. 

Nota 3. Em caso de empate durante as eleições, uma nova Assembleia Geral será realizada 
em 17/04/2020, no mesmo local e horário defi nido neste edital, respeitando o quórum mínimo 
para abertura da Assembleia Geral.

Nota 4. A Assembleia Geral será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço 
físico adequado.

Nota 5. Para fi ns de representação (participação e voto) na Assembleia Geral, os associados 
deverão observar o disposto no Art. 42 do Estatuto Social e Art. 32 do Regulamento Eleitoral.

Nota 6. Com o objetivo de garantir ampla possibilidade de participação nesta Assembleia 
Geral, serão disponibilizados meios de transporte aos associados residentes a mais de 50 
km da sede. Os interessados deverão entrar em contato com os funcionários do PA’s - Posto 
de Atendimentos Cooperativo até o dia 23/03/2020.

 Presidente Prudente/SP, 19  de fevereiro de 2020.

Newton Durães Teixeira
Presidente
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MATRIZ
Tel: 18-3928 0030
R. Reverendo Coriolano, 2004, 
Pres. Prudente – SP

AGÊNCIA 01 - PRESIDENTE VENCESLAU
Tel: 18-3271 7081
Av. Dom Pedro II, 607
Pres. Venceslau – SP

AGÊNCIA 02 - RANCHARIA
Tel: 18-3265 7650 
Av. Dom Pedro II, 1144
Rancharia – SP

AGÊNCIA 03 - BATAGUASSU 
Tel: 67-3541 3660
AV. Campo Grande, 55
Bataguassu – MS

É com imensa 
alegria que iniciamos 
mais um ano com grandes 
expectativas. Em 2019, 
os problemas de ordem 
fi nanceira enfrentados pelo país 
também atingiram o segmento 
de instituições fi nanceiras, mas 
graças ao empenho e dedicação de 
toda a equipe, conseguimos atingir 
ótimos resultados e encerrar o ano 
com nossos objetivos alcançados. 
E para 2020 a expectativa é que a 
economia esteja mais fortalecida e que 
juntos possamos alcançar resultados ainda 
melhores. 

Ao todo, somos mais de 9 mil associados, 
que sonham, projetam, trabalham e crescem 
juntos. Nosso foco está em buscar sempre uma 
evolução sólida e equilibrada, analisando cada 
decisão para agir de forma assertiva. É assim que 
temos trabalhado ao longo dos anos e é assim que 
pretendemos continuar nossa caminhada. 

Neste primeiro semestre, o cooperativismo 
chega a mais um município. É a vez de Presidente 
Epitácio/SP receber uma nova agência do Sicoob 
Credivale. Nosso desejo é abraçar as necessidades 
fi nanceiras desses futuros cooperados e trabalhar 
por um crescimento mútuo. 

E é claro que para alcançar o sucesso é preciso 
sempre trabalhar em equipe. Por isso, contamos 
um time de colaboradores que desenvolve um 
trabalho competente e efi caz, vestindo a camisa 

AGÊNCIA 04 - NOVA ANDRADINA 
Tel: 67-3441 8350 
R. Imaculada Conceição, 1328
Nova Andradina – MS

AGÊNCIA 05 - CENTRO 
Tel: 18-3226 3900
Av. Washington Luiz, 235
Pres. Prudente – SP

AGÊNCIA 06 - NAVIRAÍ
Tel: 67-3461 4225
Av. Dourados, 147
Naviraí – MS

AGÊNCIA 07 - TRÊS LAGOAS 
Tel: 67-3522 9518
Av. Filinto Müller, 195
Três Lagoas – MS

AGÊNCIA 08 - CEL. MARCONDES
Tel: 18-3902 3800
Av. Cel. José Soares Marcondes, 2792
Presidente Prudente - SP

AGÊNCIA 09 - REGENTE FEIJÓ
Tel: 18-3279 5610
Av. José Bonifácio, 545
Regente Feijó - SP

AGÊNCIA 10 - ALV. MACHADO
Tel: 18-3273 0641
Rua Presidente Roosevelt, 19-6
Álvares Machado - SP

do cooperativismo diariamente e tornando possível a 
evolução desse modelo fi nanceiro. 

Gostaria de compartilhar mais uma vez meu 
agradecimento a cada um que faz parte desta 
equipe: Conselho de Administração, Conselho Fiscal, 
Diretoria Executiva, colaboradores, assessoria 
jurídica, assessoria contábil e a confi ança de cada 
associado. É cultivando esse espirito de união que 
vamos continuar fortalecendo nossa cooperativa, 
alcançando objetivos, e tornando possível a realização 
de cada sonho.

Esperamos chegar ao fi nal de 2020 com mais 
motivos para comemorar e agradecer. O que 
depender da nossa dedicação e trabalho, será um ano 
maravilhoso! 

Superação, 
novos sonhos e 
mais progresso 

em 2020 

Mensagem do 
Presidente 



A tradicional e tão aguardada confraternização anual 
do Sicoob Credivale foi realizada no dia 07 de dezembro 
de 2019, no salão de festas da APEA Prudentina. O evento 
reuniu funcionários de todas agências, colaboradores, 
membros do Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, e Diretoria Executiva. Em clima de festa e muita 
união, as atrações musicais fi caram por conta da Banda 
Resistência Ativa e Banda Aramaçã. 

A gerente de relacionamento de Naviraí, Fabrícia 
Modena, conta que 2019 foi um ano para agradecer, 
principalmente aos associados que estão cada vez mais 
vestindo a camisa do cooperativismo. “Para nós em 
Naviraí foi um ano de celebração e agradecimento, agora 
é hora de começar a colher alguns frutos e a replantar 
essas sementes, porque muitas coisas boas ainda estão 
por vir”. A gerente também ressalta que a confraternização 
é sempre uma oportunidade muito feliz de se encontrar 
com todos. “Para nós é sempre um momento de muita 
honra, poder estar junto com os familiares dos nossos 
colaboradores e dos nossos diretores”, pontua. 

O gerente da agência de Nova Andradina, José Claudio 
Padilha, ressalta o bom trabalho de toda a equipe em 
2019. “A minha palavra como gestor para toda a equipe 
é gratidão. Gratidão pelo foco, pelo desempenho, pelo 
grande trabalho que foi feito”. 

A agente de atendimento da mesma agência, 
Claudia Maria Gonçalves Marinho, conta que já está na 
cooperativa há 10 anos, e que em cada confraternização 
percebe o quanto a cooperativa está crescendo. “Quando 
eu entrei há 10 anos, nós éramos no máximo em 35 
funcionários, hoje passa de 100. Realmente é muito 
gratifi cante”, conclui. 

Da agência de Regente Feijó, a gerente Marcia Esteves 
de Lima Rivalta, conta que esse é um momento de festejar 
as conquistas. “Encontrar os companheiros de trabalho, 
a família, eu acho sensacional, uma oportunidade única 

que a cooperativa oferece pra gente”, ressaltou. 
Integrantes da diretoria e conselho do Sicoob Credivale 

também estiveram presente e ressaltaram a importância 
que esse momento de união tem para toda a equipe. 

O diretor presidente Jacob Tosello Junior, explica 
que essa é uma oportunidade para que todos possam se 
encontrar e agradecer pelo ano que passou. “Todos os 
anos, essa reunião que a gente faz de confraternização, 
representa a união, as conquistas, amizade em um 
ambiente familiar entre nós, juntamente com nossas 
famílias”, conta. 

União também é a palavra que representa esse 
momento de festa para o diretor Operacional Benedito 
Edno Zambolin. Ele também ressalta que os resultados 
alcançados pela cooperativa em 2019 são fruto do 
trabalho de todos. “Aqui a gente agradece a cada um pela 
participação, colaboração, pelo trabalho, por ter vestido e 
suado a camisa da cooperativa”, completa. 

 O diretor administrativo Nelson Coletto 
Correa também comemorou e celebrou com a equipe 
as conquistas de mais um ano. “É uma maneira de 
reconhecer o trabalho dos nossos funcionários. Porque 
se nós estamos atingindo o nosso objetivo, o trabalho foi 
deles”, ressaltou. 

Para o presidente do Conselho de Administração, 
Newton Durães Teixeira, além de poder reunir toda a 
equipe, também é uma forma de todos celebrarem juntos 
pelas festas de fi m de ano. “Esse é um momento muito 
especial para o Sicoob Credivale, nossa confraternização 
anual na qual reunimos todos os funcionários, 
colaboradores, nossa diretoria executiva, conselho de 
administração, conselho fi scal. Nada mais é do que uma 
celebração e o nosso feliz ano novo. Nosso 2020 será 
maravilhoso”, completa o presidente. 

Confraternização 2019 Sicoob Credivale
Equipes de todas as agências e da matriz se 

reúnem para celebrar mais um ano de conquistas 
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Gerente de Naviraí, Heliton Carlos de Souza representa
Fabrícia Modena, primeiro lugar na categoria individual.
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Eventos 

Gerentes, equipes e 
funcionários destaques

são premiados pelo 
desempenho em 2019

Reunião foi tomada por emoção 
neste começo de ano

A reunião para divulgação dos resultados e premiação 
para os melhores do ano foi realizada na matriz do Sicoob 
Credivale no fi m do mês de janeiro e reuniu membros do 
Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Gerentes 
da Matriz e das agências. O intuito do encontro foi 
premiar os gerentes e funcionários destaques do ano de 
2019, além de apresentar os objetivos para 2020.

O Gerente da agência de Nova Andradina (MS), José 
Cláudio Padilha, foi premiado em 1º lugar com o melhor 
desempenho entre todas as agências. Em meio ao choro de 
alegria, contou que os 20 anos de experiência em agência 
bancária não se comparam ao período em que ele está 
no Sicoob Credivale. “Ganhar este prêmio - simbolizado 
pelo troféu -, é especial. Sou muito grato por ter uma 
equipe boa que tem vontade de vencer constantemente. 
Sabemos que individualmente não conseguimos nada. 
Tenho certeza que nesta nova década teremos muitos 
desafi os pela frente, mas acredito que venceremos e 
superaremos tudo novamente, tanto quanto os anos 
anteriores” pontuou.

Claudio Padilha gerente de Nova Andradina - MS e  o 
Presidente do Conselho Newton Durães Teixeira

Na categoria individual, quem fi cou com o 1º lugar 
foi a Gerente de Relacionamento da agência de Naviraí 
(MS), Fabrícia Modena. Para ela, o momento é de gratidão 
e realização por tudo o que está acontecendo. “Me 
sinto realizada porque ambas as partes ganham e isso 
mostra que estamos no caminho certo. Ganhar em 1º 
lugar é muito importante porque lembra que superamos 
as difi culdades e ainda me empolga para os novas que 
virão. Muita gente me pergunta como que conseguimos 
conquistar esse prêmio, mas poucos sabem que faço 

parte de uma equipe que busca o alto desempenho 
diariamente para buscar melhores resultados”, relatou.

Segundo o Diretor Operacional, Benedito Edno 
Zambolin, é uma satisfação enorme mostrar os números 
do ano de 2019 porque foi muito satisfatório para todos. 
“Agradeço demais o trabalho, desempenho e dedicação 
de cada um. O orçamento para 2020 é desafi ador, 
mas vamos à luta porque é possível de ser alcançado. 
Sabemos o quanto somos competentes para vencermos 
tudo isso juntos mais uma vez”, fi nalizou.

Para o Presidente do Conselho de Administração, 
Newton Durães Teixeira, o Sicoob Credivale está em 
crescimento porque os resultados fi nanceiros e as sobras 
foram muito relevantes apesar da crise momentânea 
que o país vem passando. “Nossos números foram 
mensuráveis e atrativos para prosseguirmos. Esta é a 
nossa primeira reunião do ano, mas temos a obrigação 
de parabenizar todos os gerentes e suas equipes pelos 
números apresentados, além de darmos oportunidade 
para que eles deem sugestões de mudanças. A hora é 
agora”, contou.
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18 3928-0030
Rua Reverendo Coriolano, 2004

Pres. Prudente - SP

O cooperativismo de crédito é conhecido por oferecer 
taxas e tarifas mais baixas que os bancos tradicionais e 
por visar o desenvolvimento social e a distribuição de 
resultados (lucro) aos cooperados. Mas esse não tem sido 
o único diferencial. O Sicoob, maior instituição fi nanceira 
cooperativa do País, tem se destacado pelo investimento 
em novas tecnologias digitais para melhorar a experiência 
dos cooperados e pelo aumento da rede de atendimento 
física, com abertura de agências. 

“Estamos investindo nos canais digitais e em soluções 
online para serviços fi nanceiros, mas sem perder o 
relacionamento direto e interpessoal com o cooperado. 
Lançamos o SicoobPay, solução de pagamentos 
instantâneos e o Moob, aplicativo para ampliar o 
relacionamento institucional com os cooperados e no 
mesmo tempo seguimos com a expansão das agências”, 
afi rma o diretor de Tecnologia do Sicoob, Antônio Vilaça 
Júnior. 

Transformação digital  

Segundo Vilaça, mais de 78% das transações realizadas 
pelos cooperados, em 2019, foram por meio dos canais 
digitais.  Desse montante, cerca de 56% foram por meio de 
ferramentas mobile, como os apps do Sicoob e Sicoobcard. 

“De 2018 para 2019 houve um crescimento de 36% na 
realização de transações pelos canais de atendimento. No 
ano passado foram realizadas 4,4 bilhões de transações 
ante 3,2 bilhões feitas pelos cooperados em 2018. Essa 

evolução demonstra que as pessoas estão cada vez mais 
engajadas no modelo cooperativista”, relata Vilaça. 

No primeiro semestre de 2019 foi disponibilizada 
nova versão do app Sicoob, modernizando a aparência, 
usabilidade e contemplando novos serviços. Ao todo, são 
mais de 200 transações disponíveis para pessoas físicas 
e jurídicas desde consultas, pagamentos, transferências, 
depósitos de cheques, depósitos por boleto, recarga de 
celular, investimentos, contratação de crédito, consórcios, 
seguros, fi nanciamento de veículos e também o saque 
com QRCode integrado aos mais de 5.600 terminais de 
autoatendimento (ATMs) da rede.

A instituição fi nanceira cooperativa observa ainda um 
incremento de 955 mil novas contas correntes abertas 
de forma digital pelo aplicativo FaçaParte e também 
nos pontos físicos de atendimento em 2019. No mesmo 
período, 576 mil novas contas passaram a acessar os 
canais digitais, internet e mobile banking.

Além da comodidade e conveniência proporcionada 
aos cooperados, o deslocamento das transações dos 
canais presenciais para os digitais contribuiu para a 
racionalização de custos e efi ciência operacional. Estima-
se que em 2019 as cooperativas deixaram de gastar em 
despesas administrativas e estrutura de pessoal, cerca de 
R$ 158 milhões comparativamente a 2018, ano em que 
os canais digitais respondiam por 73% das transações, 
destaca Vilaça.

Fonte: Sicoob

Sicoob investe no digital 
sem abrir mão do 

relacionamento 
com o cooperado

A instituição registrou 78% das 
transações fi nanceiras em meios 

digitais ao mesmo tempo em que 
manteve a ampliação da 

rede de atendimento


