COMUNICADO
Brasília, 01 de abril de 2021
Convocamos os associados, em condições de votar, para comparecerem no
dia 28 de abril de 2021, à Assembleia Geral Ordinária-AGO, do Sicoob Credsef, a
realizar-se na sede social da AAFIT, situada no SHIN CA 11, lote 10, Lago Norte –
Brasília-DF, a partir das 8h:00 em primeira convocação, com a presença mínima de
2/3(dois terços) dos associados; ás 9h:00, em segunda convocação, com a presença
da metade mais um dos associados, ás 10h:00, em terceira e última convocação, com
a presença mínima de 10(dez) associados. O Edital está publicado no DODF, nº 63, de
06/04/21, pág. 63, no qual consta a pauta, com relevância para os seguintes pontos:
prestação de contas do exercício de 2020; rateio das sobras líquidas (311.878,73);
programa do FATES; eleições dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
O Edital tinha sido publicado (16-03-21) prevendo a presença física do
associado, mas com os problemas da pandemia, o mesmo foi republicado (06/04/2021)
para permitir que a Assembleia fosse realizada de forma semipresencial ou virtual. Isso
permitirá que o associado, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente
nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, possa participar e votar.
As demonstrações contábeis (balanço, notas explicativas, relatório do
Conselho de Administração, pareceres da auditoria e conselho fiscal), estão disponíveis
na sede da Cooperativa e publicados no portal: ww.credsef.com.br

Maria das Graças Viana Bragança

Manoel Raimundo Nunes

Diretora Administrativa/Financeira

Diretor Presidente

COMUNICADO DO CORRDENADOR DA COMISSÃO ELEITORAL
Em complemento do que consta no comunicado de 26/02/2021, itens 7, 6 e 9,
informo que a comissão eleitoral, nomeada por ato do Presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Credsef (art. 6º, inciso III, do Regulamento Eleitoral), está
composta pelos seguintes associados: Moacir Putini – Coordenador; Agenor dos Santos
Romão – Secretário; Suzi Correia Marques – vogal; Érica Silva Barbosa Ferreira e
Newton Lavoyer – Suplentes.
Calendário (art. 9º do Regulamento Eleitoral): a) as inscrições para registro
de chapas para o Conselho de Administração e registro individual para o Conselho
Fiscal, terão início em 01/04/2021, até ás 16h:00 do dia 20/04/2021; b) o local de
inscrições é a sede do Sicoob Credsef, sito no SRTVN, Qda. 702, conj. P, sobrelojas
50/51, Ed. Brasília Radio Center – Asa Norte – Brasília – DF, no horário de 11h:00 ás
16h:00, onde poderão ser obtidos os formulários, modelo de currículo e relação da
documentação; c)no dia 22/04/21, serão divulgadas as chapas inscritas para o Conselho
de Administração e as inscrições individuais para o Conselho Fiscal, fixadas no quadro
de avisos do Sicoob Credsef e no portal: www.credsef.com.br; no dia 23/04/2021 a
comissão receberá as impugnações; no dia 26/04/2021, a comissão julgará as
impugnações; no dia 27/04/2021, a comissão concederá o registro definitivo das chapas
e dos registros individuais, que será publicado no quadro de avisos e no portal:
www.credsef.com.br.
Para votar pelo aplicativo Moob, siga os seguintes passos: 1) adicionar uma
conta com os mesmos dados do APP Sicoob; 2) escolher a opção pessoal; 3) informar
os dados da cooperativa 4278, sua conta corrente e senha de acesso do APP Sicoob.

Moacir Putini
Coordenador da Comissão Eleitoral
SICOOB CREDSEF - SRTVN Quadra 702, Conjunto P, Ed. Brasília Rádio Center, Sobreloja 50/51
Brasília - DF
CEP: 70719-900 - Tel.: (61) 3328 6620 - www.credsef.com.br

