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Quando lembrarmos o ano de 2014, 

certamente dois assuntos por muito 

tempo virão a nossa memória: a humi

lhante derrota na Copa do Mundo 

realizada em casa a peso de ouro e 

os desmandos e desvios na nossa 

Petrobras. Os indicadores macroeconô

micos também serão lembrados pelo 

lado negativo, seja por crescimento 

pífio do PIB ou pela inflação no teto 

da meta. Temos um país rico em sua 

natureza, mas torná-lo assim, efetiva

mente, demanda de cada um fazer a 

sua parte. Quando nos unimos diante 

de uma causa, como uma cooperativa 

de crédito por exemplo, isto fica mais 

viável. 

No que se refere a Sicredi Campos 

Gerais PRIS~ 2014 será lembrado 

como o melhor ano da. cooperativa até 

aqui. Obtivemos enorme crescimento, 

inclusive no atendimento às deman

das dos nossos associados. Tudo isto, 

atrelado a eficácia do nosso quadro di

retivo e funcional, nos trouxe o melhor 

resultado da nossa história, o que nos 

permitiu retornar valores recordes à 

quota capital dos senhores associados, 

seja na forma de juros ou de sobras 

pela movimentação. 

Além de fazer os recursos circula-

rem na nossa região, prosseguimos 

investindo fortemente na melhoria das 

estruturas de atendimento aos atuais e 

futuros associados. Em 2014 foram 12 

projetos, conforme segue: Inauguração 

de nova Unidade em lpiranga e Postos 

de Atendimento na comunidade do 

Barro Preto, em Ventania, e na Uni

dade Industrial de Carnes da Castro

landa; locação de um amplo prédio 

que em breve irá abrigar a Unidade de 

Ponta Grossa Centro; aprovação de 

projetos para as novas Unidades de Pi

raí do Sul e Colombo Centro; início das 

obras das novas Unidades de Castro 

Rio Branco e Carambeí; reforma e am

pliação das Unidades de Ponta Grossa 

Nova Rússia e Palmeira; autorização 

e início do projeto para a segunda 

Unidade de Curitiba; e o efetivo início 

da construção do prédio próprio da 

sede regional e nova Unidade de Nova 

Rússia. 

Encerramos o ano conso'lidando a 

nossa cooperativa como uma das cinco 

maiores dentre as 35 que compõe a 

Central Sicredi PRISP/RJ. Agradece

mos a todas as entidades parceiras, 

aos nossos quase 40 mil associados 

e a Deus, por nos permitir superar as 

nossas metas através da cooperação 

de todos. 

Encerro aqui, também, um ciclo de 

nove anos como presidente da Sicredi 

Campos Gerais PR/SP. Durante estes 

26 anos de vida da cooperativa, estive 

sempre presente, seja como conse

lheiro fiscal, de administração, diretor 

secretario, vice-presidente e, por fim, 

presidente. Vi e vivi toda esta história, 

recentemente relatada em livro alusivo 

aos 25 anos. Mas especialmente 

nestes últimos nove anos, confor-

me números do presente relatório, 

conseguimos elevar nossa cooperativa 

para o patamar de grande em todos 

os itens. Saio da presidência com o 

RELATÓRIO ANUAL2014 SICREDI CAMPOS GERAIS 

sentimento do dever cumprido. Deixo 

uma diretoria estruturada e apresento 

como candidato a presidência o meu 

vice-presidente, Popke Ferdinand Van 

Der Vinne, o qual confio a missão de 

continuar desenvolvendo a Sicredi 

Campos Gerais PRISP, sem que perca 

jamais os diferenciais de ser coope

rativa. Continuarei apoiando no que 

tiver ao meu alcance e participando 

ativamente como associado. 

Minha gratidão pelo apoio e coope

ração de todos que sempre estiveram 

comigo.nesta caminhada! 

Um forte abraço, 

Presidente da Sicredi Campos Gerais PR/SP 
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A Sicredi Campos Gerais PRISP foi 

constituída no dia 11 de janeiro de 

1989, na cidade de Ponta Grossa, es

tado de Paraná. Liderados por João Jo

aquim Fetzer, 47 agricultores pioneiros 

acreditaram que poderiam ser donos 

da sua própria instituição financeira 

e, assim, garantir mais recursos para 

o desenvolvimento de suas lavouras. 

Fundaram, então, a Credicoopagrícola. 

Passados 26 anos, o sonho de ser 

dono do próprio negócio é uma 

grande realidade. A cooperativa que se 

A história do Sicredi remonta ao surgimento da primeira cooperativa 

de crédito no Brasil, em dezembro de 1902, no Rio Grande do Sul. 

Em 1.980, era criada. a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande 

do Sul (Cocecrer-RS), com a união de nove cooperativas de crédito 

que operavam então no estado. Cinco anos depois, surgia a Cocecrer 

paranaense e, em 1989, mais duas: Cocecrer-MT e Cocrecer-MS. 

Mas foi somente em 1992 que a marca Sicredi foi adotada, para unificar 

todas as cooperativas no Sistema de Crédito Cooperativo. 

Hoje presente em dez estados brasileiros, conta com 100 cooperativas e 

mais de 131 O pontos de atendimento espalhados pelo Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás, Bahia e Rio de Janeiro.· 

Há quatro Cooperativas Centrais distribuídas pelo país. São elas a Central 

Sicredi Sul, a Central Sicredi PR/SP/RJ, a Central Sicredi Brasil Central e a 

Central Sicredi MT/PNRO. Cada uma delas difunde o cooperativismo de 

crédito e coordena a atuação das cooperativas filiadas. 

Além das Centrais, integram o Sistema Sicredí uma Confederação, uma 

Fundação e um Banco Cooperativo. Este, por sua vez, controla uma 

Corretora de Seguros, Uma Administradora de Cartões, uma 

Administradora de Consórcios e uma Administradora de Bens. 
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iniciou com uma pequena sala dentro 

da Cooperativa Agrícola Mista de 

Ponta Grossa (Coopagrícola), hoje está 

presente em 13 municípios e possui 

21 pontos de atendimento, que nos 

últimos anos passaram por uma rees

truturação e ampliação para melhor 

atendimento dos associados. 

sociedade como 

natureza 

desenvolvimento 

internas 

na 
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Fevereiro 2014 

Novamente, o Sicredi é destaque no 
prêmio anual do Banco Central Top 
5. Em 2013, a instituição financeira 
cooperativa foi a segunda colocada 
na projeção de inflação medida 
pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna). O ranking, 
que destaca as cinco melhores 
instituições em projeções econômicas 
do Brasil, é divulgado pelo 
Departamento de Relacionamento 
com Investidores e Estudos Especiais 
(Gerin) do Banco Central. 

Abril 2014 

No Ranking das Instituições 
Credenciadas por Desembolso dos 
Programas Agrícolas do Governo 
Federal do BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social), o Sicredi ocupa o segundo 
lugar em operações de crédito rural 
e o primeiro lugar como instituição 
privada na concessão deste recurso, 
com destaque ao Pronaf (Programa 
Nacional de FortaleCimento da 
Agricultura Familiar). 
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Junho 2014 

O Sicredi foi o vencedor da 
categoria Plataforma de Canais 
do XIII Prêmio efinance com 
o case Plataforma Multicanal. 
A Plataforma Multicanal foi 
desenvolvida para renovar a 
tecnologia utilizada nos canais 
de relacionamento da instituição 
financeira cooperativa com os 
associados. 

Julho 2014 

Pelo terceiro ano consecutivo, 
o Sicredi é a terceira instituição 
financeira com maior volume de 
recursos concedidos ao crédito 
rural, segundo o ranking Melhores 
e Maiores 2014, da revista Exame. 
Em 2013, foram liberados R$ 9, 7 
bilhões, R$ 2,2 bilhões a mais do 
que no ano anterior. A conquista 
reflete o crescimento da carteira de 
crédito rural do Sicredi, em média 
24% ao ano. 

Pelo segundo ano consecutivo, o 
Sicredi foi premiado na Assembleia 
Geral Anual do Conselho Mundial 
das Cooperativas de Crédito (Woccu), 
realizada durante a Conferência 
Mundial das Cooperativas de Crédit~, 
O Woccu concedeu três destaques 
globais no Outstanding Membership 
Growth Awards, considerando o 
crescimento no número de associados 
de seus mais de 70 países membros. 
O Sicredi recebeu a distinção por ter 
registrado, em 2013, um incremento 
de 11% no número de associados, 
finalizando o ano com 2,5 milhões. 
O colaborador da Cooperativa Sicredi 
Norte Sul PRISP Carlos Gustavo 
Ferreira conquistou reconhecimento 
internacional no Programa Woccu's 
Young Credit Union People 
(Wycup), realizado concomitante à 
Conferência do Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito (Woccu). 
No Wycup, o Woccu reconhece o 
trabalho de colaboradores, com até 
35 anos de idade, que contribuíram 
significativamente com sua própria 
cooperativa de crédito ou com o 
cooperativismo de crédito. Carlos 
Gustavo, que tem 28 anos, é 
colaborador do Sicredi desde 2005 e 
recebeu a distinção no Wycup pelo 
case "Grupo Exclusivo de Consórcio". 



instituições financeiras do País, 
o anuário Valor 1000, 

do jornal Valor Econômico. A 
ouoll,ca<:ao deste ano traz o Banco 

n.r.no!r::>TI\/A Sicredi na 17a posição 

entre os cem maiores bancos. 
Em 2013, ocupava o 18° lugar. A 
instituição figura também na 
4° colocação entre os que mais 
cresceram em 
entre os 20 maiores em r.n,av":::>rr'"'" 

de crédito ('14°), com melhor 
rentabilidade (1 r), 
mais rentáveis sobre o patrimônio 
(19°) e entre os que mais cresceram 
em de crédito 

feito em parceria com 
PwC, figurando na 12a entre 
as maiores da Sul. Na lista 
dos maiores 
o Sicredi aparece em 2° 

rAI"l'tC>Ynlnl::>irln com 

três no prêmio Concred Verde. 
Na "Melhor 
como Semente" o nrr\lo-r·n 

sustentabilidade semeada 
fJU'-""~v:;; de relacionamento do 
Sicredi"r trabalho para 
pCtblicos na 
de n•:.o~rwr'"'' 

na r:::>i"Of'<lr'\1"1 :> 

como Frutou com 
trabalho "Sicredí 

desenvolvidas como ferramenta 
de sensibilização para o valor da 

educação financeira e 
consumo consciente. 
O Prêmio Concred Verde é uma 
iniciativa da 

objetivo de estimular e reconhecer 
de rccnnnc::•hrl 

socioambiental. 

Sicredi foi reconhecido na edição 
2014 do 

com auxílio da 
da Economatica e da 

Boa Vista A instituição 
financeira rr-.,r-.nny·~-rl\ 

o 2° lugar no 
governança apenas um 
ponto abaixo do primeiro colocadt:::>, 
e a 17a entre os maiores 
po"r ativo to ta I. 

ano consecutivo, uma das 
"Melhores para Você 
Trabalhar" do guia elaborado 

revista Você S/ A em 

obteve 79,5 pontos no 
de Felicidade no Trabalho 

SICREDI CAMPOS GERAIS 

O Sicredi conquistou o Prêmio 
Aberje com a campanha de 
marketing para o 
da Sicredi Touch, a conta 
na categoria Comunicação de 
Marketing. A distinção, concedida 

Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial 
(Aberje), é um dos principais 
reconhecimentos da área de 
comunicação corporativa do 
País. O case do Sicredi concorreu 
com iniciativas do McDonald's, O 

Boticário e Sebrae. 

O Sicredi foi reconhecido, pela 
Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil 
(ADVB)- Paraná, com o 
prêmio de Marketing, na 

Mercado Financeiro. O 
case vencedor foi o da Prrlrn,-,r::,,,-, 

Sorte em 

Sicredi também recebeu o 
Prêmio IMPAR (Índice de Marcas de 
Preferência e Afinidade Regional), 
que avalia a forma como a marca 
é vista pelos consumidores. 
Sicredi entre as mais 
lembradas em Curitiba na r-:> 7"Qr1Arl 

, concorrendo 
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O comprometimento do Sicredi com o 

desenvolvimento econômico e social 

dos associados e das comunidades 

onde atua faz parte da sua visão. 

Quando uma cooperativa de crédito 

se instala em uma comunidade segue 

diretrizes de inclusão financeira e de 
fomento à economia local e não ape- · 

nas mercadológicas, como um banco. 

Dessa forma, a instituição materializa 

oportunidades de acesso ao crédito e 

a outros produtos e serviços financei

ros e gera efeitos multiplicadores no 

desenvolvimento social e econômico 

local. Exemplos disso são a forma

lização de atividades, o resgate da 

cidadania, a geração de empregos e o 

aumento da renda. Contribui também 

para o fortalecimento econômico das 

comunidades a distribuição de sobras 

e juros ao capital, que faz com que 

os recursos permaneçam na região, 

aumentando a sua capacidade de 

desenvolvimento. 

Em 205 cidades brasileiras, o Sicredi é 

a única instituição financeira existente, 

de acordo com último levantamento 

do Banco Central. 

A participação dos associados é funda

mental para a geração de desenvolvi

mento regional. Quanto mais associa

dos participam da cooperativa, maior 

será a riqueza gerada: mais recursos 

podem ser disponibilizados e mais ne

gócios podem ser desenvolvidos, levan

do ao desenvolvimento coletivo, que é 

o objetivo das sociedades cooperativas. 

Como resultado da proximidade 

propiciada pela prática do coopera

tivismo, do relacionamento com os 

associados e das ações de educação 

financeira, as cooperativas de crédito 

também apresentam um menor índice 

de inadimplência (leia mais em Gestão 
de Riscos, na página 26). 

Confira alguns dos financiamentos 

concedidos aos associados da Sicredi 

Campos Gerais PRISP, que contribuí

ram para o desenvolvimento da nossa 

comunidade. 

A Escola São Jorge, empresa 

Orli Antônio Camargo de Cristo, associado de lvaí, 

utilizou a linha Pronamp investimento pal-a financiar 

ele 
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Unidade de 
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O associado de Ventania, Jurandir Proença Lopes, 

utilizou recursos do Sicredi para sua lavoura de soja. 

Luiz Fernando Tonon, associado da unidade de Piraí do 

Sul, em sua lavoura de milho, financiada pelo Sicredi. 

lllt("rfilmwr.ar.:Oio trazendo mais desenvolvimento para a Em Carambeí, associados do Sicrecli em comum 

com a Batavo utilizaram recursos do Sicrecli em suas Nas fotos, Nicolau Gratus Maus e 

Pedro Canizio Maus, que investiram em maquinário, Geraldo Slob e Klasina Helena Aarcloom Slob, na cultura ele 

soja e Hugo José Fittkau, no seu barracão, que recebeu 

O associado de Curiúva, Manoel de Proença, 

financiou um trator para utilizar em sua lavoura. Na foto, seu 

genro Paulo Roberto França ele seu neto Leandro 

Messias de Carnargo, também associados em CuriC1va. 

novo. 

Juliana Barbosa, associada da Unidade de Atendimento 

de em Ponta Grossa, financiou seu veículo no 

Sicrecli. 



Também em Castro, 

U.JJV'-'''"'''--''J-' da Castmlancla 

presente. !\las fotos, os 

ela unidade elo Sicredi de Castro Vila Rio 

Branco Pablo Bruno Borg, que financiou um trator, Luiz Roberto 

IVlaclureira, que utilizou os recursos elo Sicrecli para financiar sua leiteria. 

1\licolaas Bie,rst(::ker, de sua 

Osmar Okubo 

unidade 

recursos lavoura ele 

batatas. 

associado Geraldo Borkoski, de Palmeira, 

utilizou recursos de custeio para utilizou elo Bf\IDES, via 
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José de Oliveira, de O Comércio de Aves Leica, empresa associada da 

em sua lavoura de banana, financiada Sicredi. unidade ele VVitmarsum, utilizou recursos do BNDES, via 

~,.,,nnnn Veículos, associada de Curitiba, utilizou o financiamento Sicrecli para aumentar sua frota ele veículos 
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A Sicredi Campos Gerais PR/SP sempre 

investe em novas estruturas para poder 

atender melhor e com mais conforto os 

associados. Em 2014, foram inaugurados 

postos de atendimento avançado 

na comunidade do Barro Preto, em 

Ventania, e na Unidade Industrial de 

Carnes, da Castrolanda. Inaugurou 

também um novo prédio para a unidade 

de lpiranga. 
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E implantou em algumas unidades 

o Espaço Poupedi, onde as crianças 

podem se divertir enquanto seus pais são 

atendidos pelos nossos colaboradores. 
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A Sicredi Campos PR!SP iniciou as obras 

do prédio próprio da sede regional da 

cooperativa e da unidade Nova Rússia, 

em Ponta Grossa. O local terá seis 

14 

pavimentos, sendo dois pavimentos no Centro, atendendo com mais conforto e 

subsolo exclusivos para estacionamento. comodidade os associados. 

Também em Ponta Grossa, foi locado um 

novo prédio que irá abrigar a unidade do 



Em 2014 foi iniciada, também, a construção do prédio próprio para unidade de Castro 

Vila Rio Branco e foram realizados os projetos para os novos prédios das Unidades de 

Carambeí e Colombo Centro. 
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Para o Sicredi, as pessoas são o seu 

mais importante ativo. Assim, estabele

ceu como meta ser uma das melhores 

empresas para trabalhar. Para isso, 

procura alinhar a excelência nos negó

cios ao reconhecimento da equipe e ao 

senso de autorrealização, valorizando 

os princípios da educação, da forma

ção e da informação, em um ambiente 

de cooperação e meritocracia. 

Gestão de Pessoas é um dos catalisa

dores da estratégia dos negócios, ao 

mesmo tempo em que amplia as opor

tunidades de crescimento profissional 

dos colaboradores. 

O Sicredi investe em capacitação e 

treinamento para seus colaboradores 

visando o melhor atendimento às 

necessidades dos associados. 

Primeiro encontro com os ri,,,_,,,.,-,, da 

carteira de pessoa 

Lançamento do Sicredi Touch 

colaboradores 
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268 

Atendimento 
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Ao criar sua Política de Sustentabilidade, 

em 2011, o Sicredi formalizou seu 

compromisso de gerar resultados 

econômicos atrelados ao aumento da 

qualidade de vida das pessoas e de 

desenvolver políticas de proteção ao 

O conceito de responsabilidade 

socioambiental está presente na essência 

de uma cooperativa de crédito, cujo 

objetivo é fomentar o desenvolvimento 

local por meio do cooperativismo. 

A Sicredi Campos Gerais PRISP 

trabalha nesse sentido e, ao longo de 

2014, desenvolveu o projeto Atitude 

Consciente. 

meio ambiente, como oferecer produtos 

com princípios socioambientais, incluir 

questões ligadas à sustentabilidade nos 

contratos de compras e fomentar a 

educação financeira. 

Desenvolvido em parceria com a empresa 

Ambiental Santos, de ltaperuçu/PR, 

o projeto incentiva a reciclagem de 

óleo de cozinha, que é transformado 

em detergente líquido e distribuído a 

entidades assistenciais. Em 2014, a 

cooperativa, através do presidente Lauro 

Osmar Schneider, entregou 140 litros de 

sábado líquido. 

Asilo São Vicente Paula: 

Antônio Presidente, 

recebendo 40 de 

IVlartinho Lutero: f\Jelzi 

Krueger, Presidente, recebendo 50 litros 

sabão líquido 

Um litro de óleo usado contamina pelo menos 25 mil litros de água- sendo que algumas fontes falam em até um milhão 

de litros contaminados para cada litro de óleo. Cerca de 200 milhões de litros de óleos vegetais usados por mês vão 

20 

parar no ralo da pia. O problema é que, além da substância não se misturar com água resultando em entupimentos de 

tubulações, galerias e redes de esgotos, o óleo saturado é um dos principais vilão da poluição de rios e mares. 

(Fonte: http:/lwww. ecodesenvo/vimento. org) 
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O Programa A União Faz a Vida 
completou seu quarto ano 
no Município de Palmeira e já 
colhe os frutos dessa parceria. 
Implantado em 201 O, realizou 
todo o processo formativo junto 
aos professores. Em 2011 deu-
se início ao desenvolvimento da 
metodologia de projetos nas escolas. 
Em 2013, pensando na qualidade 

e importância do Programa dentro 
da escola e comunidade, optou-
se por manter o programa em 
duas escolas, uma na zona urbana 
e outra na zona rural, com o 
objetivo de mostrar os diferenciais 
e a qualidade do programa. Hoje, 
alunos, pais e professores das escolas 
·participantes já notam diferença na 
prática educativa com a adoção da 

metodologia do Programa, pois 
entendem que essa metodologia 
está despertando o interesse 
em aprender e cooperar, dando 
uma dinamicidade maior às 
atividades escolares, o que agrada 
muito aos alunos e resgatando 
valores importantes para a formação 
de cidadãos responsáveis, críticos e 
participativos. 

Parabéns à Escola Professor Clotário Santos (Guarauninha) 
pelos projetos: 

Projeto 
Lixo Reciclável 
Cantigas de roda 
Música e diversidade cultural 
Músicas Regionais 
África 

Professora 
Dulce 
Marcia 
Silmara 
Luci mar 
Vanessa 

Infelizmente não é possível publicar as inúmeras 
fotos e registros dos projetos, mas o Programa A 
União Faz a Vida quer registrar que os Professores 
e Alunos estão de Parabéns - deram um show 
com os projetos realizados em Palmeira em 2014! 
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Parabéns à Escola Nossa Senhora do Rodo 11 pelos projetos: 

Projeto 
Direitos e Deveres 
Aprendendo brincando 
a História do meu Município 
Alimentação Saudável 
Brincadeiras Antigas 
Palavras Mágicas 
O mundo dos animais 
Cuidando do nosso lixo 
Educação Financeira- dinheiro 
não dá em arvores 

Professora 
Maria Hass 

Eliane 
Ana Paula 
Rosemari 
Regina 
Rosidalva 
Jocilene 

Joelma 
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O Programa União Faz a Vida 
iniciou no Colégio Sesi de Ponta 
Grossa em 2013 e já desenvolveu 
duas Oficinas de Aprendizagem 
denominadas: "Metamorfose". 

A primeira com viés na educação 
ambiental revitalizando o bosque 
do colégio e a outra na revitalização 
do arroio do bairro da Ronda. 

manteve a solidez dos trabalhos 
realizados! Foram duas Oficinas: 
Eco da Madureira e Ágape. 

Em 2014 a parceria continuou e 

De que modo eu, como cidadão, posso colaborar para com a 
transformação. social daqueles que se encontram em situação 

de rua na comunidade em que estou inserido? Essa foi à 
pergunta que deu inicio ao projeto desenvolvido pelos alunos 
na Casa da Acolhida de Ponta Grossa/PR. Conscientizar os 
alunos do seu papel de cidadãos frente às necessidades sociais 
emergentes, em específico moradores de rua, e demonstrar aos 
alunos uma realidade diversa da por eles vivenciada, bem como 
buscar apoio para a Casa da Acolhida, foi o objetivo deste 

projeto. 

Como exercer a cidadania e o cooperativismo para a promoção 
de atitudes concretas para mudanças ambientais? Foi com esta 
pergunta que iniciaram as expedições investigativas no Arroio 
da Madureira, localizada no bairro São José. Após explorar 
o espaço e refletir os alunos do Sesi Ponta Grossa sentiram-
se impulsionados a agir de forma positiva em benefício da 
sociedade sem esperar nada em troca. O resultado foi o Projeto 
Eco da Madureira, que teve como principal objetivo a promoção 
de atitudes positivas frente aos problemas ambientais. 
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alunos 

Diversas ações foram realizadas pelos alunos desde o início 
do projeto. Desde conhecer melhor o espeço físico e as 

necessidades, bem como as pessoas atendidas pela casa. 
Realizaram ainda entrevistas com profissionais do serviço social 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e do setor 
público a fim de compreender como estes se responsabilizam 
pela Casa da Acolhida. Destaque para o café da manhã em 
comemoração ao dia dos Pais, servindo um café preparado 
pelos alunos para os moradores em situação de rua. 

Mutirão! 

colocando 

mão 
rnassa 

As entrevistas com a comunidade, o levantamento das principais 
necessidades, reuniões responsáveis pelos órgãos públicos buscando 
possíveis parcerias, ações de limpeza, entre outras atividades que 
envolveram diversos mutirões para revitalização de uma trecho do 
Arroio da Madureira- despertaram nos alunos um olhar sobre as 
dimensões ambientais e sociais de forma cooperativa. 

Depoimento da diretora da escola, Kelly Campones: 

"O Programa União faz a Vida vem agregando significa
tivamente com a proposta do Colégio SESI, pois, soma
mos esforços para o protagonismo juvenil oportunizan
do projetos de interface para ações sociais respaldadas 
em valores tais como: tolerância, equidade, justiça so
cial, cidadania , cooperação e sentimento de pertença." 



O Programa A União Faz a 

Vida teve inicio no Colégio Sesi 

de Carambeí em 2014 com o 

lançamento e formação voltada 

para os professores. 

Lançamento da 

do programa 

e Colégio Sesi de 

Carambeí 

Os alunos do Colégio orientados pelos 

professores planejaram a Oficina no 3° 

bimestre que teve o nome de 11 A Praça 
é Nossa//. Com o objetivo de fazer do 

espaço da Praça Cívica de Carambeí 

e arredores não somente um local de 

transição ou passagem, mas um lugar de 

convivência, de afinidade e participação 

social para todas as faixas etárias, os alunos 

realizaram diversas ações para sensibilizar 

a comunidade. Com a motivação e 

comprometimento dos alunos e contando 

com a parceria muito efetiva da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Câmara 

Municipal de vereadores o projeto 

ultrapassou o espaço da praça- os alunos 

arborizaram um trecho da rua das flores 

plantando mais de 1 00 árvores. 

Mutirões para das árvores tom o e 
nrll::>n·i·::or:::o,, da Secretaria elo Meio Ambiente 

Depoimento da diretora da Escola, Elisangela Lammerhirt: 

//Sem dúvida alguma a parceria entre o Sesi e o Programa 

a União faz a Vida tem trazido grandes contribuições para 

nossa escola, alunos e comunidade local. Desde o momento 
de formação de nossa equipe vemos professores e alunos 
engajados na construção de uma sociedade melhor através de 

valores como a cooperação, a inovação, a criticidade. Tenho 

certeza de que esta 'União' contribuirá para cidadãos ainda 

melhores para nossa Carambeí. 11 
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Com o sucesso e expansão das parcerias entre o Projeto União 

Faz a Vida e o Colégio Sesi, o município de Quatro Barras foi 

o mais recente ingressante a essa história de boas práticas. 

O início da formação dos professores do Colégio Sesi para 

trabalharem com o PUFV se deu em 31 de julho e foi marcado 

por muito interesse, perguntas e expectativas. Os professores 

passaram pela formação e trabalharam com afinco para realizar 

a última oficina de aprendizagem de 2014. 

Com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Quatro 

Barras, da Guarda Municipal, da empresa Modelarme e 

condução dos professores de direção da Escola o Projeto 

Caminhada Ecológica foi um sucesso! A caminhada foi 

realizada no dia 28 de novembro de 2014 pela estrada da 

Graciosa que corta o município de Quatro Barras/PR- os alunos 

plantaram mais de 1 00 mudas de árvores de espécies nativas 

com o acompanhamento e orientação da equipe da Secretaria 

do Meio Ambiente que também disponibilizou as mudas. 

Alunos na 

Lanc;amento da 

Depoimento da diretora da Escola, Maria Dei Carmen Dantas Kormann: 
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11 A possibilidade de integrar os esforços de todos os coadjuvantes neste processo para 

buscar a cooperação e resolver os problemas emergentes da comunidade, propicia um 

bem coletivo e, ao mesmo tempo, atende ao propósito educacional. Com certeza, este 

Programa vai trazer muitas realizações e benefícios para toda a comunidade escolar. 11 



A parceria do Sicredi com o colégio Sesi 
Bocaiúva do Sul, teve início em 2012 e 

ao longo dos anos foi amadurecendo 
de forma sólida e consistente. Em 
2013 colhemos os primeiros resultados 
quando a oficina de aprendizagem 
#Changebocaiuva desenvolveu a 

revitalização da Praça Central, onde na 
reinauguração da mesma, estiveram 
presentes autoridades municipais, 
comunidade e alunos do colégio 
- prestigiando o resultado positivo 
desta ação. Em 2014 a dedicação dos 
professores e alunos resultou em um 

belo projeto A Oficina #FeitoAqui com 
a realização de uma feira de produtos 
locais. Este projeto teve como objetivos 
incentivar e valorizar a produção local, 
além de desenvolver mecanismos para 
geração e incremento de renda na área 
rural por meio da realização de uma 
feira de produtos locais. Os alunos 
sensibilizaram a comunidade, visitaram 
os produtores locais mobilizando para 
participar e realizaram a primeira edição 
da Feira #FeitoAqui que foi um sucesso 
de público e vendas! 

Sesi BocaiC1va do Sul. 

da 

Depoimento da diretora da Escola, Liza Valença Ramos: 

Alunos entrevistaram a comunidade na 

Primei l-a da 

"Neste ano, a realização de uma feira com os produtos locais, reedita a parceria de 
sucesso Sesi/Sicredi, projetos que consolidam essa parceria e preparam o terreno 
para mais projetos futuros." 
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Uma das maiores instituições finan

ceiras cooperativas do País, o Sicredi 

adota um modelo de governança 

e gestão de riscos alinhado às boas 

práticas do mercado. 

O modelo de organização sistêmica 

do Sicredi e utilização de marca únicá 

por várias cooperativas e entidades é 

referência internacional. A atuação em 

sistema permite ganhos de escala e 

aumenta o potencial das cooperativas 

de crédito para exercer a atividade em 

um mercado no qual estão presentes 

grandes conglomerados financeiros. 

As cooperativas de crédito que inte

gram o Sicredi estão organizadas em 

rede e contam com o suporte de em

presas especializadas: Centrais, Banco 

Cooperativo, Administradoras de 

Cartões, Administradora de Consórcios 

e Administradora de Bens, Corretora 

de Seguros e Fundação Sicredi, entre 

outras. Esse modelo apresenta carac

terísticas especiais para o empreendi

mento, garantindo a responsabilidade 

solidária pelo processo interdependen

te e, ainda, a instrumentalização das 

cooperativas com produtos e serviços 

que viabilizam o atendimento integral 

das necessidades dos associados. 

A fim de possibilitar a participação 

direta e formal das cooperativas de 

crédito na gestão, foi criada, em 2008, 
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a SicrediPar (Sicredi Participações), uma 

holding pura, constituída para controlar 

o Banco Cooperativo Sicredi e coorde

nar as decisões estratégicas do Sistema. 

O desempenho da instituição é reflexo 

não só de um modelo de governan

ça alinhado às boas práticas, mas 

também de programas que oferecem 

formação para que os associados 

participem do processo de gestão. Em 

permanente evolução, a governança 

do Sicredi busca estabelecer uma 

estrutura orgqnizacional e societária 

cujo desenvolvimento, desempenho 

e solidez possam ser auferidos pela 

sociedade de forma transparente. 

CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

SICREDI 
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A forma de organização e participação dos associados do 

Sicredi segue o modelo de gestão democrática, no qual o 

voto de cada associado tem o mesmo valor. Nesse formato, 

as decisões dos 2,8 milhões de associados chegam até o 

Conselho de Administração da SicrediPar (leia mais em Atu

ação participativa do associado, no capítulo Como atuamos 
com responsabilidade?). 

Para aumentar a participação dos associados, o processo foi 

aprimorado e foram criados núcleos ligados as unidades de 

atendimento. Por meio deles, os associados planejam e acom

panham os rumos da cooperativa, nas reuniões e assembleias 

que ocorrem ao longo do anq. Juntos, os associados elegem 

seu representante, o coordenador de núcleo, que é quem leva 

as decisões dos associados para a Assembleia Geral. 

Em 2014, mais de 3858 pessoas, sendo 2713 associados, 

participaram das Assembleias que, além de apresentar os 

números do ano anterior, aprovaram a união da Sicredi 

Campos Gerais PRISP com a Sicredi Copercredi. 

Em lvaí, 15% dos associados participaram da assembleia. 
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Associados da Sicredi Campos Gerais PRISP 

estiveram presentes no Encontro Estadual 

de Cooperativistas Paranaense, promovido 

pela Ocepar. O evento visa fortalecer o co

operativismo paranaense, demonstrando à 
sociedade a sua capacidade de mobilização, 

e difundir a cultura cooperativista, motivo 

de orgulho do Paraná. 

Assembleia que aprovou a fusão das cooperativas. 

Associados da Copercredi em assembleia que aprovou a 

união com a Sicredi Campos Gerais PR/SP 



O Programa Crescer promove a 
compreensão dos associados sobre as 
sociedades cooperativas, especialmente de 
sua cooperativa de crédito do Sicredi. Em 

2014, o programa formou 41 O associados 

na Sicredi Campos Gerais PRISP. 
Você também pode participar da 
formação do Programa Crescer 

Crescer da unidade de Ponta Grossa Centro 

As reuniões de Boas Vindas têm por 
objetivo proporcionar aos novos associados 
à oportunidade de conhecer mais a sua 
cooperativa e seus diferenciais. Elas são 

Crescer em Tioagi 

realizadas nas Unidades de Atendimento 
do Sicredi, onde o associado participa 
de um delicioso café e recebe um brinde 
exclusivo do Sicredi. Em 2014,2.216 da 

2015! Informe-se na sua Unidade de 
Atendimento. 

Crescer em Curitiba 

nossa Cooperativa estiveram presentes no 
café de Boas Vindas, representando 40% 
dos novos associados. 

Reunião de boas vindas em Ventania Reunião de boas vindas em Registro 

RELATÓRIO ANUAl2014 SICREDI CAMPOS GERAIS 29 



A identificação de riscos representa 

uma prioridade para o Sicredi. Áreas 

especializadas mapeiam os eventos de 

natureza interna e externa que possam 

afetar o planejamento estratégico e o· 

cumprimento dos seus objetivos. Den

tre os riscos gerenciados pela institui

ção destacam-se: 
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Risco de crédito: perdas 

em decorrência de não 

cumprimento das obrigações 

por parte do credor, prejuízos 

com custos em negociações e 

desvalorização de ganhos; 

Risco de mercado: causado 

pela mudança nos preços e taxas 

de mercado; 

Risco de liquidez: decorre da 

impossibilidade da instituição 

d~ honrar seus compromissos 

corretamente devido a um 

desequilíbrio entre ativos e passivos; 

Risco operacional: perdas 

decorrentes de falhas em processos 

internos ou externos; 

Risco socioambiental: diretrizes 

a serem aplicadas nas relações 

com os associados, diz respeito 

às melhores práticas de mercado 

respeitando o meio ambiente e a 

sociedade. Deve ser aplicado em 

todo tipo de crédito. 

As cooperativas de crédito são regu

lamentadas pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e supervisionadas 

pelo Banco Central, desde a Consti

tuição de 1988. O Sicredi é fiscalizado 

e monitorado a partir de processos 

eletrônicos do Banco Central no dia a 

dia da operação. O órgão regulador 

absorve normas internacionais e exige 

das instituições financeiras, incluindo 

as cooperativas de crédito, patrimô-
. nio adequado para fazer frente a sua 

sustentação econômica. 

A Sicredi Fundos Garantidores foi 

criada em 2009 para reserva de fundos 

específicos de transações eletrônicas, 

recuperação de cooperativas e liquidez 

dos depósitos à vista. A partir de uma 

pequena contribuição de cada opera

ção, o Sicredi garante sustentabilidade 

no longo prazo. 

A regulamentação do Fundo Garan

tidor do Cooperativismo de Crédito 

(FGCoop) pelo Banco Central coloca 

as cooperativas de crédito e os bancos 

em patamar de igualdade. A iniciativa 

amplia a credibilidade das cooperativas 

junto ao mercado e assegura a quem 

mantém depósitos os mesmos direitos 

já garantidos ao cliente bancário. 





que transfere o foco de oportunidades 
de mercado e produtos para as expec
tativas dos associados. Ao idealizar 

O Sicredi oferece todos os produtos 

Atender às necessidades dos associa
dos é prioridade na condução dos ne
gócios do Sicredi. A instituição segue 
um modelo comercial cooperativo, 

e desenvolver produtos e serviços, 
busca permanentemente adequar for
mato, preço e canal de conveniência 
ao momento de vida de cada um 
dos associados. 

e serviços de um banco convencional 
com a vantagem do atendimento pró
ximo e personalizado. Veja as soluções 
oferecidas, de acordo com o perfil do 
associado. 

1.31 O unidades de 
atendimento 
Sicredi Internet 
Sicredi Fone 
Sicredi Mobi 
Mais de 2.00à agentes 
credenciados 
Mais de 3.000 caixas 
eletrônicos/ além das 
redes Banco24Horas 
e Rede Plus 
Débito Automático 
Cartões de crédito e 
débito 

Recebimentos 
- Arrecadação 
- Cobrança 
- DOA 

Credenciamento de 
Redes 

- Domicílio Bancário 
Custódia de Cheques 
Pagamentos 
Folha de Pagamentos 
Pagamento a Fornece
dores 

- Pagamento de Tributos 
Débito Automático 
Cartão de crédito e 
débito 
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Depósitos a Prazo 
Poupança 
Fundos de Investimento 

Crédito Pessoal 
Crédito Veículos 
Consórcio Veículos 
Consórcio Imóveis 

Depósitos a Prazo 
Fundos de Investimento 

Antecipação de 
Rec:ebíveis 
Desconto de Recebíveis 
Capital de Giro 
Capital de Giro Cartões 
Cartão BNDES 
Cheque Empresarial 
Giro Fácil 
Financiamentos 
Consórcios 

Seguros de Vida 
Seguro Residencial 
Seguro Auto 
Previdência 

Seguros Patrimoniais 
Seguro de Vida 
Empresarial 
Seguro Auto 
Previdência Empresarial 

1.31 O unidades de 
atendimento 
Sicredi Internet Empresa 
Sicredi Mobi 
Mais de 3.000 caixas 
eletrônicos 
Mais de 2.000 agentes 
credenciados 

Conta-corrente 
Cartão de crédito 
exclusivo 
Límite de crédito 
em conta 
App Mobile (Sicredi 
Mobi) 

O Sicredi tem linhas de 
crédito e seguros especiais 
para o produtor rural 
de pequeno, médio e 
grande porte. 

Crédito Rural: custeio/ 
investimento e 
comercialização 
Seguros Rurais 



26.834 

9.089 

2011 2014 

2011 2014 

7,80 

2011 2014 
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2011 2014 

2011 2014 

2011 2014 
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2011 2014 

2011 2014 

17,03 

2011 2014 
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2011 2014 

2011 2014 
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0,64 

2011 

No novo modelo de governança do Sistema Sicredi, 

em alinhamento com o Banco Central, 2014 marcou 

o primeiro ano de trabalho do tripé executivo, agora 

com as responsabilidades de diretores. O alinhamento 
de responsabilidade e integração com o Conselho de 
Administração contribuiu muito para que todos os ob

jetivos traçados fossem superados através do empenho 

e também de todo quadro funcional e prestigiamento 

dos associados. 

Acreditamos que com as bênçãos de Deus este novo 
modelo de governança continuará contribuindo forte

mente para o desenvolvimento da cooperativa. 

Saudações cooperativistas 
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8,66 

2014 

R$ 5.753.245,64 

A proposta do Conse

lho de Administração é 
destinar este valor aos 

sócios na conta capital, 

entre juros e sobras 

pela movimentação. 

Diretora de Operações Diretor Executivo Diretora de Negócios 
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Os focos estratégicos que direcionam 

os grandes objetivos apresentados em 

assembleia aos associados, conforme 

segue: 

a gestão do Sicredi foram atualiza-

dos em 2013. Foram então definidos 

quatro temas prioritários em 2014. São 

eles: aprofundar o relacionamento com 

os associados; otimizar os processos 

Iniciou a construção do novo prédio que vai abrigar a Unidade de 

Nova Rússia e a sede da cooperativa; 

Incorporou a Sicredi Copercredi- Colombo/PR; 

de concessão de crédito; melhorar a 

eficiência operacional; e garantir níveis 

adequados de capital e liquidez. 

Iniciou as obras das unidades de atendimento de Castro Vila Rio 

Branco, Carambeí e lpiranga; 

Além de estar alinhado com o plane

jamento sistêmico, a Sicredi Campos 

Gerais PRISP elabora anualmente 

Realizou o Encontro Sicredi de Integração Temática em eventos 

regionalizados; 

um plano de ação e define objetivos 

próprios visando atender as demandas 

específicas dos associados. 

Deu continuidade aos programas de responsabilidade social A 

União Faz a Vida e Atitude Consciente (reciclagem de óleo de 

cozinha); 

Em 2014, a cooperativa cumpriu todos 

Deu continuidade aos programas Crescer e Café de Boas Vindas; 

Prosseguiu na ampliação do número de associados e na presta

ção de serviços financeiros com enfoque na captação de recursos 

e concessão de crédito; 

E superou o resultado financeiro orçado em R$ 15 milhões. 

Ter a qualidade no atendimento e o 
relacionamento como principais diferenciais da 
cooperativa, com foco em sermos a principal 
instituição financeira para nossos associados. 
(dar destaque neste objetivo) 

Iniciar a construção de novos prédios para as 
unidades de atendimento de Colombo Centro e Piraí 
do Sul. 

Concluir a construção do prédio próprio da 
unidade de Castro Vila Rio Branco e do novo prédio 
da unidade de Carambeí, este em parceria com a 
Cooperativa Batavo. 

Instalar a unidade de Ponta Grossa Centro 
em novo prédio, localizado à Rua Dr. Paula Xavier, 
esquina com Rua Dr. Colares. 

Definir local e inaugurar a segunda unidade 
em Curitiba. 

Dar andamento à construção da sede 
regional e nova unidade de Nova Rússia, em Ponta 
Grossa, com inauguração prevista para 2016. 
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Realizar o ESINT- Encontro Sicredi de 
lntegra~ão Temática. 

Dar continuidade ao Programa A União 
Faz a Vida em Palmeira, Colégios Sesi de Ponta 
Grossa, Carambeí, Quatro Barras e Bocaiúva do Sul e 
implantar nos Colégios Sesi de Castro e Curitiba. 

Dar continuidade à formação de associados 
no programa Crescer/ continuar com o Café de Boas 
Vindas e ampliar o Sicredi Touch. 

Prosseguir na ampliação do número de 
associados e na fidelização dos atuais, nos produtos 
captação, crédito e demais serviços financeiros. 

Superar o resultado financeiro orçado em R$ 
22 milhões, objetivando prosseguir fortalecendo o 
patrimônio da cooperativa e o montante de recursos 
destinados ao capital social dos associados, em forma 
de pagamento de juros e distribuição das sobras. 



Promoção válida por tempo indeterminado para as cooperativas de crédito filiadas à Central Síaedi PRISP participantes desta promoção. A concessão de pontos é realizada 
somente após a associação do indicado. Consulte o regulamento no site www.amigosiaedi.com.br ou nas unidades de atendimento das cooperativas de crédito participantes. 

SAC Síaedi- 0800 724 7220 I Deffdentes Auditivos ou de Fala- 0800 724 0525. Duvidaria Sicredi- 0800 646 2519. 
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(*)ou até esgotar o número limite de elementos raspáveis. 
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