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Móveis Bortolato completa 48 anos em
Cafelândia com ofertas especiais
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TCE-PR aplicará robôs na análise
de licitações lançadas pelo
Estado e os municípios
tão (Cage) do TCE-PR. Como exemplos, ele cita a construção de modelos de análises preditivas de editais
e a extração de outras informações,
como folha de pagamento, diárias e
a transparência dos portais. É possível, ainda, a ampliação do escopo
para os portais das câmaras de vereadores, dos consórcios públicos e
da administração indireta.

Agência do Trabalhador de
Cafelândia está com vagas
disponíveis
Você está precisando de um emprego? A Agência do
Trabalhador de Cafelândia está com muitas vagas disponíveis. Confira:
Farmacêutico (a) – Requisitos: Graduação em Farmácia com CRF ativo; experiência na área de dispensação
será diferencial; disponibilidade de horário.
Motoboy – Requisitos: Experiência na área de entrega e conhecimento na cidade e região; moto própria;
2 anos de habilitação na categoria; documentação de
moto e CNH sem restrições; disponibilidade de horário.
Atendente de Farmácia – Requisitos: Experiência na
área de dispensação de medicamentos; ensino médio
completo; disponibilidade de horário.
Jovem Aprendiz (Loja de Material de Construção) –
Entrar em contato pelo telefone (45) 9 9959-7046.
Vendedor ou Representante para vendas internas Entrar em contato pelo telefone (45) 9 9944-0034.
Auxiliar de Montagem (Bosse Engenharia) – Entrar
em contato pelo telefone (44) 9 8422-6782.
Vendedor em loja de Materiais de Construção – Entregar o currículo na agência.
Motorista (entregador com CNH na categoria C) – Entregar o currículo na agência.
Trocador de óleo e lubrificantes (Posto de Combustível) – Ter experiência na área. Levar o currículo na
agência do trabalhador que fica localizada na Praça
Brasília, 299, Centro.

A análise que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR)
faz da regularidade dos editais de
licitação pública emitidos pelos
órgãos fiscalizados vai ficar mais
rápida, abrangente e eficaz. A corte paranaense adquiriu, mediante
licitação, plataforma integrada de
Robotic Process Automation (RPA).
A nova ferramenta tecnológica
permite a extração e aplicação de
inteligência analítica de dados, aumentando a capacidade do órgão
de controle de evitar que a administração pública paranaense - Estado
e municípios - realizem aquisições
prejudiciais ao erário.
A compra da plataforma de RPA
foi homologada em sessão do Pleno
da Casa no último dia 4 de novembro. A vencedora do Pregão Eletrônico nº 12/2020 foi a empresa T2C
Consultoria Limitada, com sede
em Sorocaba (SP). Pela aquisição do
pacote, que além da implantação
dos robôs inclui treinamento, capacitação da equipe de servidores e
suporte técnico, o TCE-PR pagará
R$ 1.618.421,58.
“Podemos dizer que a nossa capacidade de identificar e analisar
inconsistências nos editais lançados pelos órgãos jurisdicionados
dará um grande salto de qualidade
com esta aquisição”, celebra Rafael Gonçalves Ayres, coordenador
geral de Fiscalização do Tribunal.
“O foco vai ser na extração e aplicação de inteligência analítica de
dados, uma tecnologia inovadora,
que vem apresentando excelentes

resultados em vários campos e que
será de grande auxílio no controle
do gasto público no Paraná”, completa.
Fases
Numa primeira fase, a solução
RPA vai permitir a extração de avisos de licitações da administração
direta do Estado e dos municípios,
publicados nos diários oficiais eletrônicos e outros portais. Também
vai possibilitar a obtenção de informações e documentos de licitação
dos portais de transparência da administração direta do Estado e municípios (prática conhecida como
webscraping).
Outras possibilidades oferecidas
pela nova ferramenta são organizar os documentos extraídos; converter em texto documentos em
formato de imagem (OCR); transformar os documentos extraídos
em metadados; armazenar informações da extração no banco de
dados do Tribunal; tratar e categorizar os dados por tipo de objeto licitado com uso de processamento
de linguagem natural e machine learning; e subsidiar painéis em Business Intelligence, sites e e-mails de
alerta, para demonstrar as inconformidades detectadas.
“Numa segunda etapa, visualizamos a possibilidade de usar essa
ferramenta poderosa em outros
aspectos da administração municipal e estadual”, antecipa Guilherme
Vieira, titular da Coordenadoria de
Acompanhamento de Atos de Ges-

Economia
Levantamento
realizado
pela Cage revela que, no biênio
2019/2020, o TCE-PR fiscalizou, em
valores, 12,85% dos editais registrados pelas administrações públicas
municipais no Mural de Licitações
do Tribunal. De um total de compras projetadas de R$ 58,2 bilhões
para o período, foram analisados
editais que totalizaram aquisições
de R$ 7,5 bilhões. Por outro lado,
as informações cadastradas pelos
jurisdicionados apresentam problemas como intempestividade
(ou seja, cadastro da licitação após
a realização do certame) e falta de
precisão.
O investimento na RPA vai proporcionar ganho de eficiência e
eficácia ao órgão de controle, pois
aprimorará a construção da amostra de objetos a serem fiscalizados.
Além disso, a abrangência do valor
fiscalizado poderá aumentar ao
passo que o software permitir o
acesso não apenas aos processos
licitatórios informados no Mural de
Licitações, como também a todos
os certames instaurados nos municípios.
O Tribunal dependerá muito
menos de informações declaradas
pelos jurisdicionados e poderá
confiar nos dados que, de fato, são
usados nas concorrências públicas,
extraídos diretamente de diários
oficiais e portais de transparência
dos entes. “A incorporação dessa
nova tecnologia nos processos de
trabalho possibilitará o acesso à
informação tempestiva e confiável, visando o aprimoramento no
combate à corrupção, desvios, desperdícios e ineficácia da aplicação
dos recursos públicos”, aponta o
coordenador geral de Fiscalização
do TCE-PR, Rafael Ayres.
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Móveis Bortolato completa 48 anos em
Cafelândia com ofertas especiais
Desde sua fundação em dezembro de 1972, a Móveis Bortolato atravessou o tempo se
fortalecendo e ampliando produtos e serviços em Cafelândia,
no Oeste do Paraná com presença constante nos lares e escritórios da região. Ao longo de
seus 48 anos passou pelas oscilações econômicas do país com
foco na manutenção do quadro
efetivo de funcionários e com a
premissa de atender um cliente
cada vez mais seletivo e exigente.
Dentro do estilo de gestão familiar que passou de pai para
filho, a administração da loja
está por conta de Valdecir Bortolato, o Neni, quem, desde 1995
vem imprimindo uma marca
gerencial arrojada e de vanguarda. Nem mesmo a pandemia
que dissipou negócios, vidas e
sonhos brasileiros, conseguiu
diminuir o entusiasmo e a coragem desse empreendedor.
De acordo com o empresário:
“Até início de março o setor moveleiro se comportava dentro
da normalidade, com números
parecidos com os do ano passado. No início da Pandemia
houve uma preocupação muito
grande nossa pelo fechamento
do comércio, qual o impacto
teríamos, empresa fechada não
fatura, e sem faturamento não
consegue manter-se, pois as
despesas fixas são muito altas.
Más logo o Governo interveio
com medidas de amparo ao
trabalhador com redução de
jornadas, cobrindo a diferença salarial. Comércio voltou a
abrir, veio os auxílios aos trabalhadores e o faturamento

de alguns setores superaram e
continuam até hoje os números
de antes pandemia. A indústria
não estava preparada para esse
aumento nas vendas e com estoques de insumos baixos começa então mais uma fase de
dificuldades, baixa produção e
consequentemente a falta de
produtos na ponta. Hoje temos
que lidar com essa falta e, além
disso o que se consegue comprar com aumentos de preços
até abusivos. Mantivemos um
faturamento em alta porque
sempre tivemos um estoque
grande e conforme as indústrias liberavam pedidos fizemos
as compras de imediato. O Número de funcionários não precisou reduzir, pois mantivemos o
quadro como o de antes da pandemia, e estamos na esperança
de que o mercado até no segundo semestre de 2021 volte a um
equilíbrio, com o fornecimento
de estoques na normalidade
e preços dentro da realidade”.
Completou.
Quase meio século de atividades na cidade e região Oeste,
a Móveis Bortolato mantém sua
tradicional comemoração de
aniversário no mês de dezembro com diferentes ofertas que
podem ser conferidas na página do Facebook da empresa
através deste link: https://www.
facebook.com/moveisbortolatocafelandia
Vale a pena uma visita online
e conferir na loja a variedade de
produtos no centro da cidade,
na avenida Moises Lupion, Cafelândia, Paraná. Contato pode
ser feito também pelo
whats: (45) 3241-1492

CONFIRA MAIS OFERTAS
PELO LINK ABAIXO
https://www.facebook.com/moveisbortolatocafelandia
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Itaipu inicia Natal de Luzes no sábado
Decoração temática e projeção mapeada inédita na Catedral Nossa senhora de Guadalupe compõem a magia da
programação natalina preparada pela margem brasileira
da usina.

Quando todas as etnias do
mundo se encontram num lugar acolhedor, unido por três
fronteiras - Brasil, Paraguai e Argentina -, que recebe todas as
bênçãos da mãe natureza, Deus
desenha o espetáculo pelas
mãos do homem.
Um vídeo mapping projetado na Catedral Nossa Senhora
de Guadalupe, na Vila A de Itaipu, a partir das 20h deste sábado, 5, conta a história dos nossos
povos, ao mesmo tempo que
uma estrela guia leva o espectador aos pontos turísticos da
fronteira, tudo mesclado à magia do Natal e à celebração cristã. O circuito de 600 metros no
entorno da igreja estará aberto
e poderá ser visitado pela população.
O espetáculo de luzes poderá ser visto na modalidade drive
thru, sem causar aglomeração
nas redondezas, em obediência
aos decretos restritivos adotados pelos governos do Estado
e do município para conter o
avanço da pandemia de covid-19.
Antes da abertura do show
de luzes, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim

Silva e Luna, o prefeito em exercício, Nilton Bobato, e o padre
Clodoaldo Frassetto, pároco da
catedral, darão as boas-vindas
ao público, numa transmissão
online, às 20h, transmitida pelos
canais do Facebook e do Youtube da Itaipu.
O ordenamento do fluxo,
para dar tempo de assistir às
apresentações, que duram em
torno de 3 minutos e são reprisadas em diversas sessões, será
feito com o apoio do Foztrans. A
Itaipu pede a contribuição das
pessoas para que tudo ocorra
dentro dos protocolos de segurança sanitária.
“Muitas equipes estão trabalhando para deixar tudo lindo e
acolhedor”, diz a gerente de Relações Públicas de Itaipu, Rebecca
Montanheiro, coordenadora do
evento. E complementa: “Começamos a trabalhar na proposta
deste Natal há bastante tempo
e fomos aprimorando o briefing,
acompanhando os avanços do
novo coronavírus. Esperamos
que a população goste do resultado”.
A chefe da Assessoria de
Comunicação Social e Turismo
de Itaipu, jornalista Patrícia Iu-

novich, diz que a ideia foi ter um
Natal sustentável e inovador. “A
proposta foi uma festa natalina
que, sem perder o foco na magia, mostre a
identidade cultural da fronteira e o respeito aos turistas
que visitam a nossa região, homenageando todos os povos e
religiões”.
O diretor-geral brasileiro de
Itaipu reforça o convite para que
as pessoas assistam ao espetáculo. “É uma forma de agradecer
o acolhimento da nossa gente,
com uma celebração pela vida,
e a nosso Jesus Cristo pelas nossas realizações em um ano tão
difícil e singular.”
Padre Clodoaldo acredita
que esse Natal na Catedral inicia
um caminho sem volta também
para o turismo religioso em Foz.
“Estamos trabalhando fortemente nessa proposta”, diz. Para
o ano que vem, Itaipu prepara
um roteiro “memória da usina”
e também um segundo, turístico, religioso e cultural, mas
essencialmente inclusivo, com
a maior parte de todas as representações e manifestações religiosas.

Deputada da agricultura familiar
critica fim do subsídio na tarifa
rural noturna
A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), líder do Bloco Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar
na Assembleia Legislativa do Paraná, protocolou nesta segunda-feira
(7) um pedido oficial ao Governo do
Estado para manutenção da Tarifa
Rural Noturna. Ela também manifestou seu descontentamento diante
da possibilidade de o Governo do Estado não prever dotação orçamentária em 2021 para esse Programa que
assegura um desconto de 60% na
tarifa de energia elétrica, no horário
das 21h30 às 6h, paga por cerca de
80 mil estabelecimentos rurais paranaenses. Entre estes, está grande
parte dos produtores de aves, suínos e leite que trabalham em regime
de economia familiar nas pequenas propriedades rurais do estado.
“Têm-nos chegado inúmeras manifestações de descontentamento com o fim desse programa porque, uma vez não colocando recursos no orçamento para que a Copel faça o abatimento na conta dos
agricultores, o que o governo está fazendo é decretar o fim desse subsídio ao setor”, disse a deputada Luciana. “A gente lamenta mais essa
postura do governo do estado que prejudica a agricultura familiar em
um momento que as dificuldades e os custos de produção só aumentam e minguam ainda mais a renda das famílias no interior do estado”,
afirmou.
A líder do Bloco Parlamentar lembra que o preço da ração para o
trato dos animais teve aumento nesse período, por exemplo, mas os
valores que os agricultores recebem na venda dos seus produtos não
subiram e isso faz com que eles arquem com mais prejuízos. “Espero
que o governador Ratinho Junior volte atrás e garanta o subsídio, senão vai enfraquecer ainda mais a nossa agricultura familiar”, concluiu.
O mais irônico dessa situação é que a lei estadual de número
19.812/2019, que estabelece as normas para a criação e o funcionamento do programa da Tarifa Rural Noturna, tem pouco menos de um
ano de existência, uma vez que foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Paraná em fevereiro de 2019 e já não dispõe de orçamento
para efetivá-la.

Webinar debate desigualdade de
gênero durante a pandemia
No encontro virtual haverá um
debate sobre a ampliação das desigualdades sociais, bem como suas
consequências sociais, econômicas
e de saúde em virtude da crise,
particularmente no que tange às
mulheres e às meninas
O Programa Diversidade da Escola de Direito do Rio de Janeiro da
Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promove no próximo dia 11
de dezembro, às 10h, o evento internacional “Gender Justice and the
Pandemic (Pandemia e Justiça de Gênero)”. Realizado em conjunto com
a embaixada da Alemanha, o webinar irá discutir os impactos das desigualdades sociais no contexto da pandemia de Covid-19.
No encontro virtual, que será realizado no Canal da FGV no YouTube, a partir das 10 horas, haverá um debate sobre a ampliação das desigualdades sociais, bem como suas consequências sociais, econômicas
e de saúde em virtude da crise, particularmente no que tange às mulheres e às meninas.
A mesa de debates será composta pela ministra do Tribunal Constitucional alemão e Professora da Universidade Humboldt de Berlim
(Alemanha), Susanne Baer; pela professora da Universidade de Brasília
(UnB), Flávia Biroli; e pela diretora do Instituto Marielle Franco, Anielle
Franco. A mediação será feita pela professora da FGV Direito Rio e Coordenadora do Programa Diversidade, Ligia Fabris.
A proposta das estudiosas
é analisar a ampliação das desigualdades sociais, econômicas
e de saúde da crise atual e seus
efeitos específicos de gênero na
pandemia a partir de uma perspectiva interseccional. O evento
busca refletir sobre e as relações
com o Direito, democracia e justiça de gênero abordando temas
como o papel do trabalho feminino, da violência doméstica e da
violência política de gênero nesse contexto.
O evento será realizado em
inglês e terá tradução simultânea
para o português. As inscrições
para o webinar são gratuitas e podem ser feitas pelo site.
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Com quase 100 mil cooperados digitais, Sicoob
reestrutura a experiência de associação
Simplificação da experiência dos usuários é parte de estratégia para
facilitar o processo de filiação e ampliar o cooperativismo em todo o
País

Confira os premiados dos
concursos das campanhas da
Água e Dengue
Nesta terça-feira (8), foram revelados os quase 400 nomes dos
premiados dos concursos das campanhas “Todos Contra a Dengue” e
“Agro pela Água”, promovidas pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. O anúncio aconteceu durante o evento online de encerramento das campanhas, cuja transmissão foi realizada no Facebook, YouTube e aplicativo da entidade. No total, concorrerem 2.308 trabalhos de alunos, entre
desenhos e redações, e 265 práticas pedagógicas de professores.
Confira os premiados da campanha “Todos Contra a Dengue”
Confira os premiados da campanha “Agro pela Água”
Na cerimônia, estiveram presentes o presidente do Sistema FAEP/
SENAR-PR, Ágide Meneguette, o secretário de Desenvolvimento
Sustentável e Turismo, Márcio Nunes e o secretário de Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara. Também participaram do evento
representantes da Rumo Logística, Companhia Paranaense de Energia (Copel), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), entidades parceiras no desenvolvimento das campanhas.
“As duas campanhas foram realizadas via internet por causa da
pandemia. Professores souberam usar o tema junto a seus alunos e,
mesmo com escolas fechadas, tiveram a paciência para mobilizá-los, o
que me leva a reconhecer e agradecer pelo esforço tiveram”, destacou
Meneguette.

Desde o lançamento do aplicativo Faça Parte, em que o processo
de associação ao Sicoob passou a
ser oferecido de forma totalmente
digital, o Sistema alcançou a marca
de quase 100 mil novos cooperados
digitais, uma média de 2,5 mil por
mês. A instituição avalia que essa
marca é bastante representativa
para o cenário das cooperativas
e, para reforçar sua estratégia de
ampliar sua atuação na associação
digital, toda tecnologia e processos
de onboarding passaram por uma
completa reformulação. Outra novidade é a associação digital dos Microempresários Individuais (MEI).
Para Francisco Reposse Junior,
Diretor de Comercial e de Canais
do Centro Cooperativo Sicoob,
o número reforça a estratégia de
oferecer o cooperativismo a uma
população cada vez maior. “É uma
forma de associação mais simples
e rápida ao Sicoob. Hoje, podemos
comemorar junto a esses quase
100 mil novos cooperados, que usufruem de produtos e serviços em
condições comerciais mais justas”,
destaca o executivo.
Desde 4 de dezembro, os interessados em se associar ao Sicoob
contam com uma experiência
completamente reformulada, em
que foram utilizados os conceitos
mais modernos de experiência do
usuário, com telas, nomenclaturas
e navegação muito mais simplifica-

das e diretas. Além disso, o Sicoob
modificou exigências de documentos, facilitando ainda mais todo o
processo. Além disso todo processo
de backoffice foi modernizado, o
que levará a aprovações muito mais
rápidas.
Outra mudança foi a revisão do
pacote de serviços, sendo disponibilizado cartão de crédito internacional sem anuidade e integração
total ao Pix, plataforma de pagamentos e recebimentos desenvolvida pelo Banco Central para facilitar
a vida financeira dos brasileiros.
“Seguiremos com essa estratégia e
agregaremos mais transações, inclusive de programas relacionados
a câmbio, fidelização e crédito imobiliário, tudo ligado ao App Sicoob,
auxiliando, assim, para que os cooperados tenham em mãos uma ferramenta que atenda a todas as suas
necessidades”, comenta Reposse.
Uma outra novidade que o Sicoob preparou para dezembro foi
a possibilidade de associação de
Microempreendedores Individuais
(MEI) diretamente pelo aplicativo.
Esse público recebe um cartão especial, chamado Sicoobcard Executivo, que possui tanto crédito quanto débito.
Toda essa reestruturação foi
elaborada para promover uma melhor experiência aos cooperados e
facilitar seu processo de associação

ao Sistema. “Já oferecemos um serviço de excelência no atendimento
físico, em milhares de municípios
espalhados pelo Brasil. Queremos
aprimorar cada vez mais os canais
digitais para que eles estejam alinhados com esse nosso pilar”, diz
Reposse.
Para o executivo, oferecer uma
melhor jornada aos novos cooperados será fundamental para conquistá-los desde o primeiro momento, já
que a partir de agora, basta baixar o
App Sicoob, se associar e fazer a sua
gestão financeira, transações digitais e de negócios em um único canal, promovendo celeridade a todo
o processo. “Com a reestruturação e
o refinamento no backoffice, esperamos alcançar a marca de 15% de
todas as associações realizadas no
Sicoob via meio digital, sendo que
atualmente estamos em 9%”, conclui Reposse.
Sobre o Sicoob - O Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 5 milhões de
cooperados em todo o país e está
presente em todos os estados
brasileiros e no Distrito Federal. É
composto por mais de 390 cooperativas singulares, 16 cooperativas
centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo
do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas
subsidiárias (empresas/entidades
de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e
previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para
cooperativas financeiras.
A
rede Sicoob é
a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais
de 3,4 mil pontos de atendimento.
As cooperativas integrantes do
Sistema oferecem aos cooperados
serviços de conta corrente, crédito,
investimento, cartões, previdência,
consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras
soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.

Premiados
A lista dos premiados nos concursos está disponível aqui: “Agro
pela Água”, “Todos Contra a Dengue”. Os alunos e professores premiados nas categorias Redação e Desenho receberão um tablet, assim
como os professores ganhadores na categoria Prática Pedagógica. Já
os três docentes vencedores na fase estadual desta categoria em cada
concurso – Água, Dengue e JAA/AAJ – vão receber um notebook e um
projetor multimídia.
Durante o evento, em uma premiação presencial simbólica, os professores Dilma dos Santos, Rosemari Kanarski, Maria Luiza de Araújo e
Rosane Mayer, das redes públicas municipal e estadual de ensino receberam os prêmios das mãos das autoridades presentes, bem como
os alunos João Pedro Pereira, Natan Miguel Lopes, Sarah de Castro e
Andressa Sydorak, que na ocasião representaram os estudantes de
todo Paraná que participaram das campanhas.
Campanhas
A edição 2020 do Programa Agrinho foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. Mas, para continuar incentivando a educação, os personagens da Família Agrinho estiveram engajados nas
campanhas “Todos Contra a Dengue” e “Agro pela Água”, promovidas
pelo Sistema FAEP/SENAR-PR. Ambas as campanhas foram realizadas
de forma remota e digital, com o uso de materiais didáticos específicos sobre os temas. Também foram disponibilizados vídeos e um jogo
eletrônico.
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Anair Locks de Nova Aurora é o destaque
do mês na suinocultura
Entre os produtores que obtiveram os melhores resultado no
mês de novembro na integração
de suínos da Copacol, o destaque ficou com a Cooperada de
Nova Aurora, Anair Felippe Locks, que alcançou uma resultado de 502 pontos.
Além da boa classificação
em pontuação, Anair também
se destacou em conversão alimentar, com 2.999 Kg e em crescimento diário com 768.680
gramas.
Na segunda colocação no
mesmo período ficou o suinocultor de Cafelândia, Nelson Jasper, com 488 pontos, em terceiro o produtor de Nova Aurora,
Silvio Tenfen, com 472 pontos,
em quarto, Marcelo Effting, de
Cafelândia com 471 e em quinto,

o cooperado de Cafelândia, Florino Buss, com 468 pontos.
Para a cooperada Anair, que
se destacou na atividade, o bom
resultado alcançado no último
lote de suínos entregues à Cooperativa, é fruto de muito esforço e dedicação no trabalho do
dia a dia.
Segundo ela, a assistência
técnica que recebe da Copacol
faz a diferença nos resultado.
“A parceria com a Copacol nos
garante confiança, não só na
suinocultura, mas em todos os
negócios que temos com a Cooperativa”, enaltece.
Anair agradece primeiramente a Deus que os dá força
para desenvolver o trabalho junto com a família e a Copacol pelo
apoio e confiança.

O CRÉDITO EMPRESARIAL DO SICOOB*
É O MELHOR NEGÓCIO.
SUA EMPRESA FICA CAPITALIZADA
E VOCÊ, TRANQUILO.

O Sicoob possui o crédito ideal para
aumentar o capital de giro da sua
empresa e a sua tranquilidade.
Você pode contar com ele sempre
que precisar, inclusive agora para
pagar, sem aperto, as despesas de fim
de ano. Você financia o pagamento
do 13º salário e das férias dos seus
funcionários, sem prejudicar seu
fluxo de caixa. O pagamento é feito
de forma única ou parcelada, com as
melhores taxas do mercado, e você
ainda aumenta sua participação nos
resultados da cooperativa.

O Crédito Empresarial do Sicoob*
é assim: precisou, está na mão!

sicoob.com.br
Central de Atendimento Sicoob - 4000 1111 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 642 0000 - Demais localidades - Atendimento 24 horas | Ouvidoria - 0800 725 0996
De segunda a sexta, das 8h às 20h - ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos
ou de fala - 0800 940 0458 - De segunda a sexta, das 8h às 20h
*Operação sujeita a análise e aprovação de crédito.
Informe-se sobre a disponibilidade deste produto na sua cooperativa de crédito.
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