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Neste primeiro semestre de 2015 a Sicredi 

Gerais esteve presente em muitos eventos em 
toda a sua área de ação, seja como convidada, como 
parceira ou organizando estes eventos. 

Envolver-se com as comunidades e potencializar o 
relacionamento é uma característica muito comum 
das cooperativas integrantes do Sicredi. A participação 

ativa contribui para potencializar negócios e o 
crescimento como instituicão financeira das 
comunidades onde atua. , 

Estes eventos incluem feiras, premiações, ações de 
negócios entre outros, e muitos deles estão registrados 
neste relatório a partir de agora. 

OPERÁRIO - CAMPEÃO PARANAENSE 2015 - SÉRIE A- A alegria de ser patrocinador master da equipe do OFEC de Ponta Grossa 
na conquista inédita do campeonato paranaense foi um motivo de orgulho para a Um símbolo para a identidade 
de parceira da comunidade e que ficará marcado na história da Cooperativa Sicredi Campos Gerais. 

Diretor Executivo Márcio 
(Nova Rússia - Adilson 
e a bola do jogo da final. 



A interação do público jovem é muito aderente a filosofia cooperativa. Viver e estar em comunidade para 
realizar e conquistar demonstra as atitudes deste pC1blico que se reinventa a cada instante. A conta Sicredi Touch, a 
conta jovem do Sicredi está ligada nestes referenciais, por isso a cooperativa desenvolve um conjunto de ações 
denominadas "Ação Touch ", levando para as comunidades essa linguagem moderna e que transita nas referências 
destes público, fazendo com isso que ele seja atraído pelo associativismo, inclusive na sua vida financeira. 

Veja alguma destas ações: 





Registramos a presença do presidente da Sicredi Campos Gerais, Sr. Popke Ferdinand Van Der neste 
primeiro semestre, do importante evento e que trata do incentivo de produção de carne suína. 

Com a presença de demais lideranças cooperativas da região e também lideranças políticas, foi promovido um 
encontro nas dependências da Cooperativa Frísia em que foi apresentado um plano de desenvolvimento deste nicho 
para a toda a região com o apoio do BRDE. Como parceiro 1-esponsável pela disponibilização de recursos, o BRDE 
possibilitará que através de financiamentos, seja realizado melhoria tecnológica e estrutural aos produtores. Até o 
final do ano devem ser liberados recursos na ordem de R$ 15 milhões de reais. 

Assim como as demais lideranças cooperativas que assinaram o referido convênio, o presidente da Sicredi 
Campos Gerais, Sr. Fredy, também assinou este convênio, legitimando o compromisso da Sicredi em ser pal-ceira do 
desenvolvimento regional. 



No Sicredi s.ua empresa é associada e conta com soluções financeiras 
adequadas às suas necessidades. Venha para o Sicredi. 



O reconhecimento por esta data tão importante 
foi amplamente comemorado nas unidades de 
atendimento do Sicredi em toda a área de acão da 
cooperativa. Em algumas unidades essa comemoração 
fez parte de eventos organizados pelas próprias 
unidades/ em outros municípios houve participação no 
formato de parceria com eventos organizados por 
outras entidades. 

Abaixo alguns registros: 

O ingresso como associado numa cooperativa de crédito é um momento todQ novo e diferenciado/ por isso/ as 
unidades de atendimento se esforçam em realizar eventos para apresentar estes diferenciais/ direito e deveres dos 
novos associados/ como as registradas abaixo: 



Uma concorrência saudável e que tem como 
principal critério a satisfação e o bom atendimento dos 
associados, assim pode ser considerado o Arrancadão. 

Nessa edição do prêmio, as cooperativas 
concorrentes e que estão sob a responsabilidade da 
Central Sicredi PRISP/RJ, competiram entre 440 
unidades de atendimento. Divididas em 3 grupos, 
conforme o volume de associados, cada unidade de 

atendimento buscava superar as metas em 7 produtos 
que classificavam cada uma destas unidades. A 
premiação entregue até o sexto colocado reservava 
ainda uma premiação para a cooperativa com melhor 
média de performance em todos os produtos 
competindo, e a Sicredi Campos Gerais promoveu um 
verdadeiro show de performance, classificando-se 
como a melhor cooperativa em 2015. 



Estimular, incentivar e desfrutar do conhecimento gerado na boa prática cooperativista é uma se 
reinventar e trazer experiências para serem utilizadas na melhoria contínua de processos que levem a satisfação. Com essa 
diretriz, o quadro gerencial, assessores e diretores, realizaram no início deste ano uma viagem técnica para o Texas nos 
Estados Unidos, aproveitando um relacionamento construído através do Banco Cooperativo Sicrecli com a Liga elo 
Texas e que tem sido muito eficiente em realizar a troca ele experiências entre profissionais responsáveis por 
comandar e manter as rotinas ele atendimento nas cooperativas, sejam elas nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. 

A proposta foi conhecer unidades ele atendimento, modelos ele gestão e processos e a capacidade tecnológica 
para prestar bom atendimento aos associados. Segundo o quadro gerencial e diretoria, o aprendizado seguramente 
contribui e contribuíra na melhoria dos processos da cooperativa. 

Abaixo o registro dessas visitas: 



A Sicredi Campos Gerais esteve muito bem 
representada este ano em importante evento da 
WOCCU - World Organization Council Cooperative 
Union (Conselho Mundial da Cooperativas de Crédito) 
realizado em Denver nos Estados Unidos. 

O diretor executivo Márcio Zwierewicz esteve 
nvr,rn•n+" juntamente com uma comitiva brasileira com 

e pode inclusive a eleição 
..-- ... r,,..;r~~..--'"" da Sicredi S.A. e Central 

PRISP/RJ, Sr. Dasenbrock, 
como tesoureiro do Conselho Mundial de 
Cooperativas de com certeza um motivo de 
muito orgulho para o Brasil. 

Ao lado o do nosso diretor executivo com 
o do Banco Edson 
Nassar e também com o nvr.r•rlAvYrn 1\1'1-.,..,,+ ... ,..,,rl 



O Sicredi possui uma linha completa de cartões 
para atender você e sua empresa. 

Utilizar o seu cartão Sicredi agora é sinônimo de 
vantagens, você desfruta das duas principais 

bandeiras internacionais (Visa e MasterCard) e 
aos programas de recompensas* Smiles, 

Multiplus e TudoAzul, podendo acumular até 1,5 
pontos** por dólar gasto em suas compras. 

*Válido para os cartões Sicredi Gold, Touch e Platinum. 

**Válido para o Cartão Sicredi Platinum. 
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ATIVO CIRCULANTE 
DISPONIBILIDADES 

PASSIVO CIRCULANTE 
DEPÓSITOS 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 
CDI Equalização Banco Cooperativo 

• Depósito a Vista 
· Depósitos Sob Aviso 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 184.582.266 219.562.588 369.434.364 
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 7.517.001 9.856 6.296.951 
Créditos Vinculados 230 21.675 
Relação com correspondentes 1.130.845 636.099 975.709 
Centralização Financeira - Cooperativas 175.934.190 218.894.957 362.161.704 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Setor Privado 
(-) Prov. p/ Créd. de liquid. Duvidosa 
OUTROS CRÉDITOS 
Rendas a Receber 
Diversos 
( -) Provisão para Outros Créditos 
OUTROS VALORES E BENS 
Outros Valores e Bens 
Despesas Antecipadas 
PERMANENTE 
INVESTIMENTOS 
Cotas Coop. Central 
Sicredi Participações 
IMOBILIZADO DE USO 
Imobilizações em Curso 
Imóveis de uso 
Instalações, Móveis e Equipamentos 
Outras Imobilizações de Uso 
( -) Depreciações Acumuladas 
INTANGÍVEL 
Outros ativos intangíveis 
Investimentos Confederação 

253.191.596 373.259.547 295.064.737 
266.398.298 390.600.240 316.412.423 
(13.206.702) (17.340.693) (21.347.687) 
12.347.344 13.680.557 17.628.422 

1.512.107 1.550.210 1.161.277 
10.944.496 12.357.774 16.672.487 
(109.260) (227.427) (205.342) 

2.296.873 3.339.967 2.559.315 
2.084.342 3.311.229 2.261.897 

212.530 28.737 297.419 
26.674.237 31.547.408 40.062.291 . 
12.262.449 13.274.173 14.454.759 

6.194.039 7.205.763 7.512.715 
6.068.410 6.068.410 6.942.044 

11.978.524 15.796.243 22.436.492 
1.594.048 4.113.911 10.208.293 
5.445.000 5.445.000 5.445.000 
5.596.245 6.958.784 7.467.120 
3.441.113 3.516.452 3.979.334 

(4.097.880) (4.237.903) (4.663.255) 
2.433.264 2.476.991 3.171.039 

2.433.264 2.476.991 3.171.039 

Depósito a Prazo 
Outros Depósitos 
RELAÇÕESINTERFINANCEIRAS 
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar 
Repasses Interfinanceiros · 
Ordens de Pagamento 
RELAÇÕESINTERDEPENDENCIA 
Recebimentos em transito de terceiros 
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS 
Empréstimos no País -Outras Instituições 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 
Cobrança e Arrecadações de Tributos Assem. 
Sociais e Estatutárias 
Fiscais e Previdenciárias 
Diversas 

PATRIMONIO LÍQUIDO 
Capital de Domiciliados no País 
Reservas Legal 
Sobras ou Perdas Acumuladas 
Sobras ou Perdas Acumuladas no Exercício 
Sobras ou Perdas Acumuladas Coop. 3006 

TOTAL DO ATIVO 486.052.308 650.719.596 734.375.718 TOTAL DO PASSIVO 
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