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Caro (a) leitor(a), apresentamos mais um número especial da nossa revista que 
registra os 25 anos de histórias de cooperativismo de crédito da Sicredi Cariri.

Abrangendo a região sul do Ceará, a cooperativa tem como uma de suas 
marcas o desenvolvimento de diversas clínicas e hospitais, além de setores 
estratégicos que foram construídos e ampliados com o capital ofertado 
pelo sistema cooperativo de crédito, proporcionando, acima de tudo, o 
desenvolvimento econômico da região.

Nos editoriais a seguir, você poderá conferir: “Palavra do Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Franciberto Ribeiro”; “Há 25 anos, o 
cooperativismo de crédito faz história no interior do Ceará”; “Gestão da 
cooperativa é composta por renomados profissionais da região”; “Membros 
qualificados compõem o conselho da cooperativa”; “Adesão ao Sistema Sicredi 
credencia a cooperativa para novos patamares”; “Secular, não há nada mais 
moderno que o cooperativismo de crédito, Manfred Alfonso Dasenbrock, 
presidente da SicrediPar”; “Cooperativa com crescimento cada vez mais 
sustentável”; “Palavra do Associado com: Dr. Francisco de Assis Sampaio 
(presidente Unimed Cariri), Dr. Danúbio Alves (Diretor FJN), Dra. Conceição 
Eliana Simões, (Sócia Diretora Administrativa da Clínica Hospitalar São 
José); Dr. Paulo Henrique Vieira (presidente da Unimed Centro Sul do Ceará) 
e Dr. Welilvan Landim (Diretor do Hospital Geral de Brejo Santo Deputado 
Welington Landim)”. 

Caro (a) leitor(a), em dezembro, estaremos de volta com reportagens e artigos 
sobre Medicina, Direito & Saúde. Lembrem-se de verificar esta e outras edições 
com nosso App, o download é gratuito www.jornaldomedico.com.br/aplicativo 

Mantenham-se informados acompanhando os nossos canais digitais facebook.
com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico.

Até o próximo número e boa leitura!

ARGOLLO
Diretor-Executivo
Marketólogo e Membro Honorário da SOBRAMES/CE
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Conheça a história da 
nossa cooperativa
Caros associados,
A cooperativa Sicredi Cariri tem 25 anos de presença no 
Cariri cearense. Passamos por muitas transformações 
em infraestrutura e na oferta de produtos e serviços aos 
associados. Os princípios do cooperativismo são nossos 
balizadores, nos fortalecendo como instrumento de 
organização econômica da sociedade, apoiados na ajuda 
mútua por meio da cooperação. Somos filiados à Central 
Sicredi N/NE e fazemos parte do Sistema Sicredi, com 
presença nacional e atuação regional. 

Com o apoio e a confiança dos nossos associados, 
seguiremos o caminho do crescimento sustentável, 
gerando riqueza e a distribuindo na nossa comunidade, 
fomentando a economia da nossa área de atuação.
Obrigado!

Autor: Dr. Franciberto Farias Ribeiro
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SICREDI CARIRI

Dr. Franciberto Farias Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração
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SICREDI CARIRI
Há 25 anos, 
o cooperativismo 
de crédito faz história 
no interior do Ceará

Agência Sede Juazeiro do Norte - CE
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Agência Brejo Santo - CE Agência Iguatu - CE

Agência Crato - CE

Agência Barbalha - CE

A cooperativa de crédito do Cariri – Sicredi Cariri CE - foi idealizada 
com o objetivo de promover o desenvolvimento social e 
financeiro da comunidade de sua área de atuação. Naquele 

momento, em que o movimento surgira, vinte pessoas se uniram para 
a concretização desse ideal. Foram os sócios-fundadores, os quais 
merecem reconhecimento pela coragem e pelo esforço dispensado.
 
Trazendo os fatos da história e a evolução a esta narrativa, em 4 
de novembro de 1993, foi constituída a Cooperativa de Crédito do 
Cariri, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, em 25 
de março de 1994.
 
As atividades foram iniciadas em uma pequena estrutura física, 
sediada em uma sala das instalações da Unimed Cariri, cooperativa 
coirmã, parceira de primeira hora até os dias atuais. Quando 
inaugurada, a Sicredi Cariri era uma cooperativa voltada para classe 
médica e, com seu o crescimento, passou a atuar com todo nicho 
de profissionais da saúde e pessoas afins.
 
Iniciou-se, então, uma escalada nos negócios e a abrangência da área 
de atuação. Naquela época, foram abertas agências nas cidades de 
Crato, Barbalha, Brejo Santo e Iguatu. Com o crescimento da atividade, 
o reconhecimento e confiança do associado, em abril de 2012, foi 
inaugurada a nova sede da cooperativa, com estrutura moderna, 
ampla, oferecendo mais comodidade e segurança aos associados.
 
Na caminhada em busca do desenvolvimento sustentável do 
cooperativismo de crédito no Cariri cearense, a cooperativa passou 
a fazer gestão de um ativo financeiro cada vez maior, focada em 
oferecer os melhores serviços e produtos, qualificando o quadro de 
colaboradores com cursos e treinamentos.
 
Em outubro de 2017, após aprovação em assembleia, a Sicredi Cariri 
assumiu mais um importante desafio: se tornar uma cooperativa 
de crédito de livre admissão, apta a receber qualquer pessoa física 
ou jurídica da área de atuação como associado, desde que atendam 
às regulamentações em estatuto e regimentos.
 
A Sicredi Cariri, filiada à Central Sicredi N/NE, faz parte do Sistema 
Sicredi com abrangência nacional e atuação regional. Neste ano, a 
Sicredi Cariri comemora seus 25 anos de constituição, motivo de 
muitas celebrações.
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SICREDI CARIRI
Gestão da Cooperativa é 
composta por renomados 
profissionais da região

A cooperativa Sicredi Cariri está completando 25 anos de cooperativismo de crédito com atuação de 
excelência na região. São mais de duas décadas de máxima dedicação aos seus associados. A atual 
gestão é composta pelos renomados médicos, Dr. Cícero Cruz Macêdo (diretor executivo), Dr. João Bosco 

Soares Sampaio (diretor administrativo), Dr. José Damásio Soares Costa (diretor financeiro) e o Dr. Franciberto 
Farias Ribeiro (presidente do Conselho de Administração).

Autores: Joelton Barboza e Jaine Alves
JORNALISTA MTB 0003824/CE / MARKETING DA CENTRAL SICREDI N/NE JORNALISTA DRT/PB 3256

Diretoria Executiva e presidente do Conselho de Administração Sicredi Cariri
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Dr. Franciberto Farias Ribeiro
Presidente do Conselho de 
Administração

Dr. Cícero Cruz Macedo
Diretor Executivo

Dr. João Bosco Soares Sampaio
Diretor Administrativo

Dr. José Damásio Soares Costa
Diretor Financeiro

 “A área de atuação da cooperativa 
compreende no município-sede 

e nas cidades: Abaiara, Acopiara, 
Altaneira, Antonina do Norte, 

Assaré, Araripe, Aurora, Barbalha, 
Barro, Brejo Santos, Campos 

Sales, Caririaçu, Cariús, Cedro, 
Crato, Farias Brito, Granjeiro, 

Ipaumirim, Iguatu, Icó, Jardim, 
Jati, Juazeiro do Norte, Jucás, 

Lavras da Mangabeira, Mauriti, 
Milagres, Missão Velha, Nova 

Olinda, Orós, Penaforte, Porteiras, 
Potengi, Quixelô, Saboeiro, 
Santana do Cariri, Salitre, 

Tarrafas, Umari, Várzea Alegre. ”

Todos os diretores possuem MBA em Gestão de 
Cooperativismo de Crédito para executar suas 
atividades na cooperativa com propriedade e 
excelência, cumprindo as políticas e diretrizes 
definidas para o negócio, buscando atingir as metas 
estabelecidas e alcançar os resultados desejados, 
zelando pelos recursos financeiros confiados pelos 
associados.

Os membros da Diretoria Executiva, bem como dos 
conselhos de Administração e Fiscal são eleitos pelos 
associados durante Assembleia Geral, onde também 
definem os objetivos estratégicos da cooperativa 
e analisam a prestação de contas para deliberarem 
sobre elas.

A partir dessas definições e com uma gestão exitosa, 
a condução e a administração dos negócios têm 
alcançado resultados positivos, que geram volta para 
o associado e, portanto, para sua comunidade.

Para uma melhor qualidade e eficiência da 
administração da cooperativa, os gestores passam 
por uma constante atualização sobre as áreas de 
gestão e finanças, atendendo às normas do Banco 
Central do Brasil (Bacen) e também fazendo com 
que a cooperativa Sicredi Cariri CE obtenha evolução 
em seus resultados, além de aproximar a gestão de 
seus associados, promovendo o desenvolvimento 
das pessoas e das comunidades onde atua. Tudo isso 
aliado a um atendimento cada vez mais humanizado.



10 Jornal do Médico, Ano XV Nº 104 Novembro | Sicredi Cariri 25 anos 2018 ISSN 2447-9233

MEMBROS DO CAD, 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SICREDI CARIRI
Franciberto Farias Ribeiro, presidente
Márcio Alves Landim
Idelfonso Oliveira Chaves de Carvalho
Francisco Antonio Vieira dos Santos
Luiz Carlos de Melo Barbosa
Francisco Rubens Filgueira Cabral
Jorge Henrique Arraes de Alencar Pierre

SICREDI CARIRI
Membros qualificados 
compõem o conselho da 
cooperativa

Equipe de reportagem Argollo Marketing
REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

SUPLENTES DO CAD, 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SICREDI CARIRI
Gita Soares de Alencar Ramalho
José Eduardo Siebra

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Maria Eliane Pedro dos Santos
Ray Anderson Araújo Lemos
Wendel Calixto Maia
Filipe Abath Matos
Francisco Leite de Lucena
Daniele Cardoso Simões Barbosa

Esq/Dir: Idelfonso Carvalho, Rubens Cabral, Franciberto Ribeiro (presidente CAD), Francisco Antonio e Marcio Landim
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SICREDI CARIRI  
Adesão ao Sistema 
Sicredi credencia a 
cooperativa para novos 
patamares

A Sicredi Cariri CE é uma das 25 cooperativas 
filiadas à Central Sicredi Norte/Nordeste, que 
se filiaram ao Sistema Sicredi, cujo processo 

começou em agosto de 2015 e foi aprovado no início de 
2016, nas assembleias realizadas com os associados. 
Essa filiação dá mais força ao cooperativismo de crédito, 
pois a atuação em sistema aumenta o potencial das 
cooperativas para exercer a atividade em um mercado 
que conta com grandes instituições financeiras.

Desde 1993, o Sicredi e a Central Sicredi N/NE trabalham 
juntos. A parceria começou com o compartilhamento 
dos serviços de compensação e de tecnologia, dos 
cartões de crédito e débito Visa, consórcios, convênios, 
cobranças e a gestão de recursos excedentes. Agora, 
essa união se consolida de vez com a filiação.

Em janeiro de 2017, todas as cooperativas da Central 
N/NE passaram a adotar a identidade visual e verbal 
da marca Sicredi, com a instalação das novas fachadas 
e sinalizações internas. Em dezembro do mesmo ano, 
foi iniciado o processo de migração tecnológica, que 
está sendo realizado de forma gradativa até dezembro 
deste ano. A migração da Sicredi Cariri CE ocorreu no 
final de setembro.

Com isso, seus associados passam a contar com 
mais de 300 produtos e serviços para atender as 
suas necessidades financeiras e ainda com uma rede 

de atendimento com mais de 1.603 agências em 22 
estados e no Distrito Federal, beneficiando-os quando 
estiverem em outras regiões do país. Tudo isso com a 
solidez do Sicredi.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa 
comprometida com o crescimento dos seus associados 
e com o desenvolvimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,8 
milhões de associados, os quais exercem um papel de 
donos do negócio. O Sistema Sicredi conta com 116 
cooperativas de crédito filiadas em 22 estados* e no 
Distrito Federal, e mais de 24 mil colabores.

Os números do Sicredi reconhecem o sucesso dos 
seus 115 anos de história: R$ 87,7 bilhões de ativos 
reinvestidos na comunidade, R$ 41,9 bilhões de saldo 
em carteira de crédito e R$ 13,8 bilhões em patrimônio 
líquido, de todos para todos, R$ 57,2 bilhões em 
depósitos totais e R$ 1,3 bilhões em resultados.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Autores: Joelton Barboza e Jaine Alves
JORNALISTA MTB 0003824/CE / MARKETING DA CENTRAL SICREDI N/NE JORNALISTA DRT/PB 3256
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Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar

ARTIGO
Secular, não há nada 
mais moderno que o 
cooperativismo de crédito

Quem poderia dizer que, em 1902, foi trazido, 
para o Brasil, um modelo de negócio que até 
hoje é considerado moderno e sustentável? 

Foi com a iniciativa do padre suíço Theodor Amstad 
que, em Nova Petrópolis, na região da Serra Gaúcha, 

em conjunto com outras 19 pessoas, fundou a 
primeira cooperativa de crédito da América Latina, 
em atividade até hoje. O sacerdote inspirou-se em 
um movimento que começou com Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen, alemão que criou, em 1864, a Associação 

Autor: Manfred Alfonso Dasenbrock
PRESIDENTE DA SICREDIPAR, DA CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ E CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNDIAL DAS 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO (WORLD COUNCIL OF CREDIT UNIONS – WOCCU)

Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar, da Central Sicredi PR/SP/RJ 
e conselheiro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (World Council of Credit Unions – Woccu)
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de Caixa de Crédito Rural de Heddesdorf. A partir 
dessa iniciativa, o movimento não somente se 
expandiu pela Alemanha, mas também por outros 
países, conquistando amplitude mundial.

Com mais de 150 anos, o cooperativismo de crédito 
contribui para o desenvolvimento socioeconômico em 
muitas nações, de todos os continentes – são 68 mil 
cooperativas de crédito e 235 milhões de associados 
ao redor do planeta, responsáveis por U$ 1,4 trilhão 
em depósitos, conforme dados do Conselho Mundial 
das Cooperativas de Crédito (Woccu, em sua sigla em 
inglês). 

Então, nos perguntamos: esse modelo inspirador, 
transparente e centrado no ser humano e na 
cooperação entre pessoas, cujos recursos gerados 
pela cooperativa de crédito a qual se associam 
permanecem na sua região de origem, distribuindo 
riqueza e criando empregos nas comunidades, não 
teria mais espaço para crescer no Brasil?

A participação do cooperativismo de crédito, em 
nosso país, ainda é muito pequena quando comparada 
à relevante presença do segmento cooperativista de 
crédito em economias maduras da Europa Ocidental 
e da América do Norte. Na França e na Alemanha, por 
exemplo, as cooperativas de crédito participam com 
60% e 20%, respectivamente, dos depósitos totais do 
sistema financeiro. 

No Brasil, segundo dados do Banco Central, 1.017 
cooperativas de crédito são responsáveis por R$ 
90,9 bilhões em saldo de depósitos e 8,9 milhões 
de associados. Elas estão fisicamente presentes em 
aproximadamente metade dos munícipios brasileiros 
e representam 3,6% do Sistema Financeiro Nacional. 
Além disso, tem a chancela do FGCoop, que é o fundo 
garantidor que protege depositantes e investidores, 
contribui com a manutenção da estabilidade do 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e iguala 
as condições de competitividade com os bancos 
comerciais.

Inserido nesse contexto, o Sicredi – instituição 
financeira cooperativa com mais de 3,7 milhões de 
associados em 22 estados brasileiros e no Distrito 
Federal – tem contribuído para o crescimento sólido 
e sustentável do cooperativismo de crédito. 

Pioneiro – não por acaso, a cooperativa fundada 
em 1902 se chama atualmente Sicredi Pioneira – e 
referência nacional e internacional pela organização 
em sistema, com padrão operacional e utilização 
de marca única, o Sicredi conta atualmente com 
116 cooperativas de crédito filiadas, presentes em 

1.187 municípios, sendo que, em 204 deles, é a única 
instituição financeira atuante.

Palavras mais que atuais, cooperar e compartilhar 
são princípios inerentes ao cooperativismo, que 
tem o poder de transformar nossa sociedade e 
contribuir para a construção de um futuro melhor, 
pois, ao mesmo tempo em que os objetivos comuns 
dos associados são alcançados e suas necessidades 
atendidas, a comunidade é beneficiada com o 
desenvolvimento local, promovido pela geração de 
valor econômico, social e ambiental das cooperativas 
de crédito. Esses conceitos tão contemporâneos se 
unem aos investimentos em tecnologia, por meio dos 
quais as cooperativas de crédito já disponibilizam 
soluções – entre elas contas 100% digitais, como o 
Woop Sicredi – que contemplam as demandas do 
público jovem. Isso tudo com o diferencial de conectar 
não só pessoas, mas também propósitos.

Agora, você pode estar pensando: na prática, quais 
os benefícios que eu tenho ao me associar a uma 
cooperativa de crédito? A resposta começa pelo 
fato de você ter participação dos resultados da sua 
cooperativa, e essa participação estar diretamente 
relacionada com o que você gera de receita para ela. 
E isso não tem a ver com a quantia que você tem na 
sua conta, mas o quanto você utiliza de produtos e 
serviços, gerando mais rentabilidade à cooperativa 
de crédito. O conceito é o de crescimento para todos 
e você, como associado e – literalmente – dono do 
negócio, também colhe benefícios diretos e indiretos. 

Além disso, a cooperativa de crédito tem total 
interesse na saúde financeira de seus associados e 
consegue competir no mercado financeiro com taxas 
e juros mais justos. Tais fatos, ligados aos diferenciais 
de relacionamento próximo, consultoria customizada, 
concessão de crédito consciente, entre tantos outros, 
explicam a inadimplência abaixo da média de mercado, 
registrada no Sicredi, por exemplo, mas também em 
outros sistemas do segmento.

Finalmente, as cooperativas de crédito são sociedades 
de pessoas, e não de capital, o que significa que 
qualquer associado, independentemente do valor 
que possui em capital social, tem os mesmos 
direitos e deveres que os demais. Por conta disso, o 
cooperativismo de crédito é um modelo econômico e 
social que atua de forma extremamente democrática 
e inclusiva. Tem algo mais moderno e sustentável que 
isso?
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SICREDI CARIRI
Cooperativa com 
crescimento cada vez 
mais sustentável
A Sicredi Cariri – instituição financeira cooperativa 

com 3,7 mil associados e atuação em 40 
municípios cearenses – registra um crescimento 

sólido em indicadores financeiros, mesmo com todas as 
adversidades do cenário econômico.

Para se ter uma ideia, em agosto deste ano, a 
cooperativa alcançou R$ 36,9 mil em operações de 
crédito, equivalente a uma evolução de 13,5%, em 
comparação ao consolidado de 2017, que foi R$ 32,5 
mil. Além disso, registra baixa taxa de inadimplência, 
0,90%, quando a média de mercado é de 3%.

Os números revelam a segurança e a credibilidade da 
instituição que participa ativamente do desenvolvimento 
econômico da região onde atua, visto que os recursos 
nela aplicados retornam para a comunidade, fazendo o 
capital girar localmente. 

Se comparamos o montante de ativos totais registrado ao 
final de 2015, de R$ 78,5 mil, com o quantitativo registrado 
até agosto deste ano, o índice de crescimento é ainda maior 
e corresponde a 37,3%, já que essa parcial é de R$ 107,9 mil. 

Quando as pessoas se associam à cooperativa e sabem que 
a partir disso também passam a ser dono dela, a confiança 
em investir nos negócios aumenta e isso reflete no capital 
social, que, na Sicredi Cariri, chegou a R$ 24 mil, somente 
nos primeiros oito meses deste ano, 8% a mais do que foi 
registrado no fechamento do ano passado. Já os depósitos 
totais, até agosto deste ano, somam R$ 71,7 mil. 

De acordo com o gerente da Sicredi Cariri, Jackson Leitão, 
que disponibilizou os dados informados, o compromisso 

com a vida financeira dos associados e o atendimento 
personalizado são os responsáveis pela sustentabilidade 
da cooperativa. “Não é à toa que estamos presentes no 
Cariri cearense há 25 anos. Durante esse tempo, temos 
buscado a excelência na prestação dos nossos serviços 
e na oferta dos nossos produtos. Isso resulta no ótimo 
relacionamento que temos com nossos associados que, 
consequentemente, contribuem com o crescimento da 
nossa cooperativa”, afirmou.

Para saber mais acesse sicredi.com.br/cariri.

Autores: Joelton Barboza e Jaine Alves
JORNALISTA MTB 0003824/CE / MARKETING DA CENTRAL SICREDI N/NE JORNALISTA DRT/PB 3256

Jackson Leitão
Gerente da Sicredi Cariri
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Nesses 25 anos de Sicredi Cariri, a Diretoria da 
cooperativa reconhece e destaca a importância de 

seus colaboradores que se empenham 
para garantir a excelência no atendimento e 

soluções financeiras junto de nossos associados.
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DR. DANUBIO ALVES

A sua criação possibilitou a inserção de 
associados que acreditam no seu modelo de 
gestão eficiente, por oferecer taxas de juros 

competitivos e interessante ao associado. Além de 
um acolhimento personalizado. “Sendo assim, desde 
seu início, aqui na região, sou associado, há exatos 25 
anos.
Na região do Cariri, os benefícios foram frutíferos: uma 
cooperativa de crédito com alto teor de credibilidade, 
oferecimento de serviços que atestam sua isonomia. 
“Na nova configuração, é feito um trabalho há décadas 
permeando o capital de seus associados. Tanto sei 
que coloco como associados meus funcionários e 
colaboradores, de onde vem um aval positivo: são 
tratados com diferencial. Assim, sou e indico a quem 
possa se associar”, disse.

DR. FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO

A  primeira conta criada pela Sicredi Cariri foi a 
do associado Dr. Francisco de Assis Sampaio 
e até hoje ele é atendido sempre bem e com 

a atenção devida. “Gosto muito do atendimento, lá 
eles são amigáveis e capacitados. O atendimento é 
humanizado, onde os associados lidam com pessoas 
e não com máquinas, diferentemente de outras 
instituições. Então esse é um dos diferenciais. 
Aconselho a quem procura bom atendimento, ir para 
a Sicredi Cariri” relatou. “É uma cooperativa que todos 
são associados, gerando, assim, empregos e melhores 
condições de empréstimos ou qualquer outro tipo de 
transação”completou.

A Sicredi disponibiliza vários serviços para 
cooperados que possuem contas físicas, 
como câmbio, cartões, certificado digital, 

conta-corrente, consórcios, crédito, investimentos, 
pagamentos, previdência, recebimentos e seguros. 
São diversos serviços, sempre pensando no bem-
estar do seu associado.

Entrevista: Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE

PALAVRA DO ASSOCIADO PF
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Abrindo uma conta jurídica no Sicredi, o 
associado organiza a rotina financeira da sua 
empresa com serviços de depósito, saques 

e pagamentos, além de contar com oportunidades 
de crédito e investimentos especiais para o seu 
negócio. A empresa contrata os serviços e facilidades 
de acordo com as necessidades do negócio. Quatro 
das empresas que são associadas do Sicredi Cariri é 
a Unimed Cariri, Clínica Hospitalar São José, Unimed 
Centro Sul do Ceará e Hospital Geral de Brejo Santo 
Deputado Welington Landim.

UNIMED CARIRI

De acordo com o presidente da Unimed Cariri, 
Dr. Sampaio, o relacionamento de ambas as 
instituições sempre foi amigável, onde os 

pagamentos de todos os colaboradores são feitos 
por meio da Sicredi Cariri. A maioria dos médicos 
cooperados da Unimed são associados da cooperativa, 
onde são atendidos de forma humanizada. A empresa 
UNIMED Cariri sempre que precisa dos seus serviços 
é bem atendida. “Sempre que precisamos, recorremos 
a Sicredi Cariri para contratarmos empréstimo, por 
exemplo”, disse.

CLÍNICA HOSPITALAR SÃO JOSÉ

Desde março de 1998 que a clínica se associou 
à cooperativa Sicredi Cariri e, desde então, 
vem sentindo uma evolução muito importante, 

não só no observando de possibilidades de serviços 
financeiros, mas também no relacionamento de 
Recursos Humanos (RH). “Os servidores da Sicredi 
Cariri, no âmbito do RH, vêm evoluindo constantemente 
e isso dá uma sensação muito boa, pois nós estamos, 
há quase 20 anos, sentindo essa evolução que não 
para”, disse Dra. Conceição Eliana Simões, Sócia 
Diretora Administrativa da clínica.
De acordo com ela, isso é muito gratificante. “Nosso 
relacionamento fica mais realista e mais agradável pela 
evolução sentida. Na área da saúde e até na educação, 
a cooperatvia tem sido um local onde podemos fazer o 
pagamento dos servidores, onde eles também podem 

Entrevista: Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE

PALAVRA DO ASSOCIADO PJ

se tornar associados. Logo a Sicredi Cariri tem sido 
muito boa para a nossa região”, enfatizou.
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UNIMED CENTRO SUL DO CEARÁ

Para o presidente da Unimed Centro Sul do Ceará, 
empresa associada à Sicredi Cariri, Dr. Paulo Henrique 
Vieira, a parceria entre ambas as instituições traz 
tranquilidade para enfrentar as dificuldades do 
mercado financeiro e as modificações econômicas 
que o país passa atualmente.
 
Em conversa com o Jornal do Médico, Dr. Paulo 
Henrique parabenizou a Sicredi Cariri pelos 25 anos 
de atuação. “A cooperativa de crédito é nossa parceira 
e vem nos ajudando no desenvolvimento da nossa 
região. A Sicredi Cariri é elogiada por todos os médicos 
cooperados e pelos profissionais liberais”, disse.

Dr. Paulo Henrique Vieira
Presidente Unimed Centro Sul do Ceará

HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO DEPUTADO 
WELINGTON LANDIM

De acordo com o diretor do Hospital Geral de Brejo 
Santo Deputado Welington Landim, na cidade de 
mesmo nome, no Ceará, Dr. Welilvan Landim, a 
instituição esteve junto à Sicredi Cariri em sua 
chegada ao município, iniciando uma parceria 
virtuosa que envolveu o hospital, os funcionários 
e os colaboradores. “Ao longo desses anos, a 
Sicredi Cariri nos ofertou agilidade no atendimento 
desburocratizado, proporcionando facilidade de 
acesso, ofertas financeiras e uma interlocução fácil”, 
afirmou.

Dr. Welilvan destacou ainda que Brejo Santo ganhou 
muito com a cooperativa de crédito, principalmente, 
com a modernização que a deixa competitiva em 
relação às demais instituições financeiras.

Entrevista: Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE

PALAVRA DO ASSOCIADO PJ

Dr. Welilvan Landim
Diretor do Hospital Geral de Brejo Santo Deputado Welington Landim
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sicredi.com.br/cariri

Juntos para

25 anos de
comemorar nossos

conquistas.
Temos muito orgulho de 
comemorar essa data tão 
especial.

A Cooperativa Sicredi Cariri 
completa 25 anos de atuação 
no mercado local, graças a sua 
confiança e participação.



20 Jornal do Médico, Ano XV Nº 104 Novembro | Sicredi Cariri 25 anos 2018 ISSN 2447-9233


