
 
 

 
 

 

FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE 

CRÉDITO - FGCoop 

CNPJ 19.990.300/0001-93 

EDITAL 

O Liquidante da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CREDICAZOLA – SICOOB CREDICAZOLA - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, CNPJ 00.315.406/0001-63, com sede na cidade de Lucélia - SP,  e o FUNDO GARANTIDOR DO 

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO (FGCoop), CNPJ 19.990.300/0001-93, com sede na cidade de Brasília, DF 

comunicam que os instrumentos financeiros objeto de garantia proporcionada pelo FGCoop de até R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais), calculados pela instituição em liquidação extrajudicial conforme os critérios 

estabelecidos no Regulamento do Fundo, Anexo II à Resolução 4.284/2013, serão pagos  na forma, locais e datas 

a seguir indicados, em dias úteis, no horário das 10:00 às 16:00 horas: 

 

Inicial do nome e cidades: 

 

 
 

Local de pagamento: 

 

 
 

Para os associados que não puderem observar a escala acima, os pagamentos serão efetuados até o dia 18 de 

janeiro de 2019, no mesmo local e horário, em dias úteis. 

 

Cidade de Pagamento: Lucélia Cidade de Pagamento: Presidente Prudente

Inicial do Nome Data de início Inicial do Nome Data de início

A 19/11/2018 A até F 19/11/2018

B até D 20/11/2018 G até M 20/11/2018

E até H 21/11/2018 N até Z 21/11/2018

I até k 22/11/2018

L e M 23/11/2018

N até R 26/11/2018 Cidade de Pagamento: Osvaldo Cruz

S até Z 27/11/2018

Inicial do Nome Data de início

A até F 19/11/2018

G até M 20/11/2018

N até Z 21/11/2018

Associados de Lucélia Associados de Martinópolis

Associados de Parapuã

Cooperativa: Sede Sicoob Credicazola Cooperativa: PAC Sicoob Paulista

Cooperativa: PAC Sicoob Paulista

Nome da Cooperativa Pagadora Endereço Bairro Cidade UF

Sede Sicoob Credicazola Av. Internacional, 1806 Centro Lucélia SP

PAC Sicoob Paulista Rua Djalma Dutra, 176 Centro Presidente Prudente SP

PAC Sicoob Paulista Av. Presidente Roosevelt, 674 Centro Osvaldo Cruz SP



 
 

 
 

São objeto de garantia proporcionada pelo FGCoop os saldos de depósitos à vista e a prazo (Recibo de Depósito 

Cooperativo) captados pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CREDICAZOLA – SICOOB CREDICAZOLA - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

 

Os instrumentos financeiros titulados por associações, condomínios e entidades assemelhadas, sem 

personalidade jurídica, serão garantidos até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na 

totalidade de seus haveres na instituição em liquidação extrajudicial, na forma do disposto no artigo 2º, § 4º, 

inciso IV do Regulamento do FGCoop. 

 

Pessoas físicas, titulares dos créditos, deverão comparecer aos locais indicados munidos dos originais e cópias 

autenticadas do CPF, Carteira de Identidade ou Carteira de Habilitação (CNH) ou designar procurador com 

poderes específicos (mediante a apresentação e entrega do instrumento particular com firma reconhecida e 

cópias autenticadas dos documentos do credor, juntamente com originais e cópias autenticadas do CPF, RG ou 

CNH do procurador). 

 

No caso de pessoas jurídicas, deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos societários, além 

do original e cópia autenticada da Carteira de Identidade ou Carteira de Habilitação de todos os representantes 

legais da empresa. 

 

Para recebimento de seu crédito, o titular ou representante legal assinará o Termo de Cessão de Créditos, 

Direitos, Sub-rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças, em 3 (três) vias. 

 

Os valores até R$ 1.000,00 (hum mil reais) poderão ser pagos em espécie. Transferências bancárias somente 

poderão ser feitas para conta do mesmo titular do crédito. O credor está isento de cobrança de qualquer tarifa 

decorrente da operação de pagamento. 

 

A Cooperativa de Poupança e Crédito Mútuo dos Empresários e Profissionais Liberais do Oeste Paulista – Sicoob 

Paulista descrita no local de pagamento firmou convênio com o FGCoop para realizar o repasse dos valores 

garantidos pelo Fundo, por conta e ordem deste, que é o responsável pelo pagamento da garantia.  

 

"Clientes que possuam depósitos ou títulos adquiridos diretamente da Sicoob Credicazola e cujos nomes não 

constem da relação em poder da Cooperativa Pagadora deverão contatar a Cooperativa de Crédito Rural 

Credicazola – Sicoob Credicazola – Em Liquidação Extrajudicial, por intermédio do telefone (18) 3551-3444 ou 

e-mail: liquidante@credicazola.com.br". 

 

Para esclarecimento de outras dúvidas, favor contatar o FGCoop pelo telefone (61) 3224-0449 ou via e-mail  

credores.credicazola@fgcoop.coop.br. 

  

 

Brasília/DF, 08 de novembro de 2018. 
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