












Uma das turmas de novos 
colaboradores treinando em 2006. 

PCS-/1 com os colaboradores e conselheiros realizado 
em Ponta Grossa, sob a coordenação 

da colaboradora da Central Eliane Goulart. 

Um dos vários treinamentos ao 
nosso quadro de colaboradores. 

GESTÃO P SSOAS 
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ORES 
A cooperativa preocupa-se sempre em treinar 

os novos colaboradores, não somente nas atividades 
de rotina, mas especialmente em integrá-los à 
filosofia do cooperativismo. Assim sendo, todos os 
novos colaboradores da cooperativa têm um dia de 
treinamento específico, enfatizando a filosofia e 
diferenciais do cooperativismo de crédito. 

Dentro deste mesmo enfoque o sistema SICREDI 
vem proporcionando reforço de conceitos de 
comunicação ao seu quadro de colaboradores e 
conselheiros, para que todos estejam treinados sobre o 
que é o SICREDI, sua forma de atuação e relacionamento 
com a comunidade e associados. 

Em 2006 a cooperativa realizou diversos treinamentos 
envolvendo todo o quadro de colaboradores, dando 
novos rumos à cooperativa em vista de sua nova gestão 
e buscando melhorar a cada dia o atendimento ao 
quadro social. 



Também nossos colaboradores tiveram seus momentos de confraternização e descontração no ano de 2006. 

Festa Junina Confraternização de final de ano 

Grupo formado por dirigentes e executivos do Sistema 5/CRED/, turma 3 do 5/CRED/ MAIOR 

Com o objetivo de discutir o presente e o futuro do Sistema SICREDI enfatizando a perpetuação 
do mesmo através de seu avanço nos próximos 1 00 anos. O Sistema SICREDI escalou 04 turmas 
de trabalho que participarão em 04 encontros focando o tema elencado. A SICREDI Campos 
Gerais está sendo representada na turma 03 pelo seu Gerente Regional, sendo o primeiro dos 
04 Workshop, realizado em Porto Alegre. 
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Palestra de Frank Dijkstra para 
conselheiros e colaboradores da 5/CRED/ 

Público presente a palestra 

Em 2006 a SICREDI Campos Gerais teve como destaque entre os eventos que objetivaram trazer informação e 
formação aos nossos coiÇtboradores, uma palestra com o Presidente da Cooperativa Agropecuária BATAVO Sr. Frank 
Dijkstra, que relatou o histórico desta importante cooperativa e a importância do cooperativismo para a 
comunidade. 

9 

Os primeiros colaboradores da SJCREDI Campos Gerais 
certificados junto a ANB/0. 
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Palestra e jantar oferecidos pelo Banco 5/CREDI 
e público presente. 
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Stand da 5/CRED/ na Agroleite 2006. 



Contemplando o planejamento estratégico a SICREDI Campos Gerais 
realizará anualmente o ESINT (Encontro SICREDI de Integração Temática), 
objetivando proporcionar ao quadro social informações relacionadas ao 
mercado financeiro e ao cooperativismo. 

Em seu primeiro ano de realização, em maio de 2006, a SICREDI reuniu 
mais de 600 associados de sua área de atuação. A palestra sob o tema"Economia 
Brasileira no contexto eleitoral e perspectivas de crescimento", foi ministrada 
pelo diretor de investimentos do Banco SICREDI, Sr. Fernando Marchet. 

O evento contou também com a presença do presidente da Central 
SICREDI-PR, e com o apoio institucional das Cooperativas Batavo/ Castrolanda e 
Coopagricola, entidades representadas por seus respectivos presidentes na 
mesa de honra do evento. 

A realização do 2° ESINT está confirmada para maio de 2007 e contará 
com a presença do presidente do Banco SICREDI, Adernar Schardong. 

Mais de 600 associados presentes no 7° ESINT 

Composição da Mesa de Honra 
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Nossas Unidades de Atendimento realizaram no ano que 
passou diversos eventos visando reunir os associados,juntamente com 
a diretoria e gerência regional da SICREDI, dando enfoque ao 
relacionamento com o quadro social. 

Neste prisma, com a presença da diretoria da SICRE,DI 
comemoramos os aniversários de inaugurações de nossas 1 O Unidades 
de Atendimento. As fotos neste relatório demonstram os eventos de 
aniversário das Unidades de lvaí e Castro. 

Também realizamos cafés da manhã e coquetéis de lançamentos 
de nossas principais campanhas de produtos, sempre com eventos em 
nossas 1 O Unidades de atendimento. As fotos mostram os lançamentos 
da Campanha de Poupança em Castro, Ponta Grossa-Nova Rússia e Ponta 
Grossa-Oficinas, esta última, já com o primeiro poupador recebendo o 
brinde escolhido. 

Também resgistramos os lançamentos da campanha Torcida 
Catavento realizada em todas as Uas com fotos aqui de lpiranga e Ponta 
Grossa-Nova Rússia. 
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Eliane Goulart, palestrando e entregando brinde a um associado 

Também realizamos giro em todas as nossas 
Unidades do PCSII (Plano de Comunicação Social), 
visando reforçar aos nossos associados a correta 
comunicação do SICREDI como instituição financeira e 
seus diferenciais competitivos e cooperativistas. 

Além da ação fundamental da Central SICREDI 
nestes eventos através da colaboradora e palestrante 
Eliane Goulart, tivemos a participação como 
palestrante do nosso Presidente, Gerente Regional e 
Assessora de Comunicação. 

presentes nas 
PCS 

172 

IPIRANGA 076 

CASTRO 065 

DOSUl 056 

CARAMBEÍ 048 

VENTANIA E CURIÚVA 130 

PONTA GROSSA {UVARANAS/OFICINAS/N.RÚSSIA} 124 

Total 671 
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A Campos Gerais,.sempre que convidada, busca levar às entidades e comunidades de nossa área · 
de ação, informações sobre os diferenciais do cooperativismo e de nossos produtos e serviços bancários. Dentre 
as ações neste sentido em 2006 destacamos a palestra efetuada para o Rotary Clube de Ponta Grossa e no evento 
de final de ano do Sindilojas de Ponta Grossa, entre outros importantes eventos. 

Gerente Regional Márcio Zwierewicz, palestrando sobre 
cooperativismo de crédito no Rotary. 

Presidente da 5/CRED/ Lauro Schneider 
cumprimentando o Presidente do 

Sindilojas de Ponta Grossa Ivo Ronchi durante 
evento daquela entidade. 

Nas atividades de nossas Unidades de Atendimento junto às comunidades, destacamos as diversas reuniões 
organizadas por nossos gerentes, com o propósito de divulgar os diferenciais do ·siCREDI em meio às 
comunidades.As fotos demonstram a reunião realizada na Comunidade de Lustosa Capivari. 
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. . 
Associado fundador Antonio Pereira 

recebendo o livro dos 20 do SICREDI-PR 

Em virtude também do fato de, em 2006, a 
cooperativa ter novos executivos e presidente, uma das 
atividades do novo gerente regional foi a de visitar parte 
dos associados considerados da base de apoio de cada 
uma de nossas 1 O Unidades, objetivando assim, receber 
indicações de novos associados e também sugestões 
sobre os rumos da cooperativa. 

Os associados visitados foram presenteados com o 
Livro dos 20 anos da Central SICREDI PR. O trabalho 
aproximou mais os associados à cooperativa. 

Mesmo num ano atípico, a SICREDI Campos 
Gerais lembrou dos associados que estão 
contribuindo ao capitalizarem-se dentro da 
cooperativa, através do programa de integralização 
mensal de capital. Eles foram presenteados com um 
faqueiro Tramontina. 

Nas fotos, a entrega do brinde pelos gerentes 
de lvaí, Curiúva e Castro. 
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No ano de 2006 a SICREDI decidiu pela mudança do local da Unidade de Atendimento de Curiúva, 
proporcionando aos associados e à comunidade uma ampliação de 1 00% do espaço físico além de toda a 
padronização sistêmica da SICREDI. 

Com o mesmo objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos colaboradores e 
satisfação aos associados, a Cooperativa realizou reformas na Unidade de Atendimento Nova Rússia - Ponta 
Grossa, iniciou obras de ampliação na Unidade de Oficinas- Ponta Grossa, com previsão de conclusão para o 
primeiro trimestre de 2007. 

Também instalamos defronte a Unidade de Carambeí nosso primeiro relógio de rua, divulgando nossa 
marca e informando a comunidade. 

Com o objetivo de 
proporcionar maior comodidade 
e avanço tecnológico ao nosso 
quadro social, investimos em 
2006 na aquisição de 06 CASH 
DISPENSERS,dos quais 02já foram 
instalados e os outros 04 o serão 
ainda no primeiro semestre de 
2007. Os 02 cash instalados em 
2006 foram em Castro, dentro do 
Escritório da Administração 
Central da Castrolanda e em 
Ventania, onde a SICREDI além de 
ser a única instituição financeira 
do município, pode agraciar a 

·comunidade com este importante 
investimento. 
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Relógio de rua instalado em Carambeí 

Inauguração e primeira operação no cash na Castro/anda 

Inauguração e primeira operação no cash em Ventania 



Dentro do principio da intercooperação,e entendendo que o cooperativismo de crédito complementao 
de produção, e considerando a importância de uma melhor e maior parceria com as cooperativas de produção, 
atuamos em 2006 com bastante enfoque neste item. Não há dúvidas que boa parte de nosso crescimento neste 
ano deve-se ao fortalecimento das parcerias com estas renomadas cooperativas agropecuária da região dos 
Campos Gerais, e principalmente pelo prestigiamento dos associados que possuímos em comum, que sem 
dúvida são e serão sempre os principais beneficiados destas parcerias. 

Dentre os vários momentos que marcaram uma maior aproximação da SICREDI com as cooperativas 
BATAVO, CASTROLANDA e COOPAGRICOLA, e proporcionaram maiores negócios entre as mesmas e 
conseqüentes benefícios na ampliação em mais de 150o/o em nosso crédito rural liberado em 2006 em relação a 
2005, destacamos as visitas do Presidente da Central SICREDI PR, Sr. Manfred Alfonso Dasenbrock, 
acompanhado de executivos e diretores da SICREDI Campos Gerais aos Presidentes destas 03 Cooperativas 
parceira elencadas. 

Visita ao Presidente da Castro/anda Sr. Frans Borg 

Visita ao Presidente da Batavo Sr. Frank Dijkstra Visita ao Presidente da Coopagrico/a Sr. Gabriel Nada/ 
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Assinatura do convênio SICREDI e ACOMAC Campos Gerais. 

ACOMAC I TOTAL-2006 

Unidade I Quant Valor lva_f ______________ --T------------gr------------46. 6-29,93-

Jp!rª-!:!9ª-_______ j_ _]_~---------- _ s.~JO,OQ __ 
Nova Russia l 86 173.014,§4 
Ventania I 16 i ª-ª~4ª§_,_QQ 
Pirai Do Sul I 

Curiúva 
Carambeí 
Oficinas 
Castro 
Uvaranas 

Total 

_j __ 
I 

I 
I 

~---

\ 

78 
27 

282 

33.561 
45.653,01 
8§~Qt?,80 

________________ 1 __ 3 __ 2_. _41ª!48 ---
?Z~_4ª?,QO 

618.777,33 
Média por Operação: R$ 2.194,25 

Dentro do objetivo de firmar parcerias que 
proporcionem benefícios ao nosso quadro social, 
destacamos ainda em 2006 dentre os convênios 
assinados, a assinatura do convênio com a rede de 
farmácias Fleming. 
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Lideranças que compuseram a mesa de honra do evento 
de final de ano da Acomac Campos Gerais, dentre os quais: 

Oscar Cunha da Central SICREDI PR, 
Lauro Schneider Presidente da SJCREDI 

Campos Gerais, Sr. Jordão Bahls de Almeida Neto 
Presidente da AC/PG, Sr. Alcídes de Ramos Neto 

Presidente da Acomac e o Presidente da Fecomac-PR 

Objetivando pulverizar a carteira de 
crédito, e oportunizar aos nossos associados 
uma linha de crédito voltada ao material de 
construção, a SICREDI Campos Gerais firmou em 
meados de 2006 um convênio com a ACOMAC 
Campos Gerais. 

Através deste importante conven1o, 
somente em OS meses- de 2006, mais de 300 
associados foram atendidos com crédito para 
reforma e ampliação através desta linha de 
crédito da SICREDI Campos Gerais. Também 
mais de 55 lojistas filiados a Acomac que 
aderiram ao convênio estão sendo beneficiados 
com esta parceria. 

Assinatura do Convênio 



Revitalizamos em 2006 nossa parceria com a 
Unimed Campos Gerais, fazendo com que o plano 
Unimed fosse melhorado para ambas as cooperativas e 
sobre tudo, que fosse realmente um diferencial de custo 
para nossos associados. 

A parceria passou a ser muito bem entendida e 
conduzida pela SICREDI e UNIMED Ponta Grossa, e nossos 
associados tiveram ao seu alcance, um plano de saúde de 
qualidade com custos reduzidos, fato que proporcionou 
um número expressivo de adesões já no primeiro 
semestre de revitalização da parceria. 

Treinamento para o novo convênio S/CREDI e Unimed 

Com o enfoque de ampliar nossas 
parcerias com o meio comercial e 
proporcionar ao comércio de Castro 
maior assessibilidade à SICREDI, firmamos 
convênio com o SINDICASTRO. Na foto, o 
momento da assinatura do convênio, pelo 
presidente da entidade Sr. Takeshi 
Maeda. 
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Presidente da 5/CRED/ Sr. Lauro Schneider e o Presidente 
da Unimed Ponta Grossa, Dr. Carlos Augusto Marques 

683 

397 

2005 2006 



I 

O produto Poupança foi uma conquista do sistema SICREDI. Porém embora presente a mais de 2 
anos, constatamos que o mesmo não estava conhecido em meio a comunidade. Com o lançamento 
de uma campanha de Poupança, conseguimos avanços significativos neste produto, trazendo novos 
recursos a nossa cooperativa, oportunizando à comunidade em geraL a ter poupança na SICREDI sem 
precisar ser sócio. 

Podemos concluir que a princípio estamos atingindo este objetivo, pois 80°/o das contas poupança 
são de não associados. 

4.636.788 

Associados 

1.381.285 

Não associados 

2005 2006 Total de poupadores 3038 
Variação 335,6 o/o 

Em 2006 tivemos também como objetivo fomentar a associação à SICREDI dos aposentados do INSS que 
até então apenas utilizavam nossas estruturas para receberem seus benefícios. Acreditamos que podemos 
proporcionar melhor qualidade de serviços e menores custos também a este público e aumentamos 
sensivelmente nosso percentual de aposentados que passaram a ter a comodidade de receberem seus 
benefícios em conta corrente junto a SICREDI atuando como associados, ultrapassamos a marca de 15o/o sugerida 
pela Central e certamente cresceremos mais em 2007. 

2303 
2179 

Recebem na SICREDI 

5% 

2005 2006 



A SICREDI através de suas entidades maiores vem primando para que os nossos associados e a 
comunidade tenham a disposição, na SICREDI, todos os serviços e produtos bancários. Neste enfoque 
destacamos em 2006 o lançamentos dos produtos previdência e consórcio, oportunizando ao nosso quadro 
social, produtos de qualidade com menores custos. 

Também nossos produtos de seguros se tornaram mais conhecidos e ao alcance de todos, ofertando 
preços competitivos e segurança ao nosso quadro social. 

Palestra sobre previdência que marcou o lançamento do produto 
previdência aos nossos associados e colaboradores. 

3.466 

2005 

Variação 8,2 o/o 
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Treinamento do produto consórcio aos colaboradores 

3.752 

2006 



81.152 

65.867 

No DE TÍTULOS LIQUIDADOS 

2005· 2006 
Variação 23,2 °/o 

Embora satisfeitos com a evolução obtida neste produto em 2006, estamos crentes que pela qualidade e 
custo competitivo do mesmo, podemos disponibilizar a um público maior de associados. 

4535 

2858 

CARTÕES DE DÉBITO 

CARTÕES DE CRÉDITO 

2005 2006 

Crédito 27 ,O 0/o Débito 58,6 °/o 

Apesar do avanço obtido em 2006,objetivamos fornecer os cartões SICREDI Visa à um percentual maior de 
associados em 2007, proporcionando assim maiortecnologia,comodidade e segurança ao nosso quadro social. 
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Em 2006 superamos o objetivo de ampliar em 1 00% nossa carteira de crédito rural, 
custeio em relação a 2005, melhorando assim sensivelmente nossa imagem perante nossos 
associados agropecuaristas e perante as cooperativas de produção parceiras da SICREDI 
Campos Gerais. 

899.649 

767.248 

2005 2006 
Variação 17,2 o/o 
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14.000.376 

5.556.876 

2005 2006 
Variação 151,94 o/o 

Empréstimo Pessoal 
Desconto de Recebíveis 
Antecipação de IR 
Convênio Mat. De Construção 
Convênio Informática 
Aquisição de Veículo 
Refin de Veículo 
Consignação 
Aposentado Mais SICREDI 
Custeio Agrícola/Pecuário 
Investimento Rural 
Parcelamento Cheque Especial 

Empréstimo Parcela Única 
Empréstimo Parcelado 
Rotativo em Conta Corrente 
Descontos de Recebíveis 
Aquisição de Veículo 



Em 2006 foram liberados cerca de 15 milhões entre custeios e investimentos, de forma 
pulverizada (nenhum custeio superior a 80 mil reais), incentivando portanto a produtividade 
agropecuária de diversos associados dos 8 municípios de nossa atual área de atuação. 

Milho- Castro Prodefruta -/vaí 

Café- Curiúva Fumo -/piranga 

Suinocultura- Carambeí Soja e feijão - Ponta Grossa 



Ovinocultura- Piraí do Sul Batatícultura- Ponta Grossa 

Pecuária Leiteira- Ventania Pecuária de Corte- Ponta Grossa 

Pecuária Leiteira- Castro Confinamento- Carambeí 
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Em 2006 vivemos um ano de reestruturação de 
nossa cooperativa, sem dúvida dentro do planejamento 
estratégico o eixo no qual mais nos dedicamos foi o da 
governança coorporativa. Determinamos normativos e 
regramentos objetivando proporcionar aos nossos 
associados e às comunidades onde atuamos maior 
segurança e confiabilidade. Dentro destes preceitos 
destacamos a criação dos comitês de crédito nas Unidades 
de Atendimento e do comitê de crédito regional, ambos 
com o objetivo de atuar de forma técnica e profissional, 
contando para isto com autonomia delegada pela 
diretoria e executivos. Também o conselho de 
administração, além das importantes e decisivas 
deliberações tomadas em 2006, atuou em certas ocasiões 
como comitê de crédito, visto que também o comitê 
regional possui alçada máxima definida para deliberações 
de crédito . Estas ações tornaram a cooperativa mais 
segura e certamente mais profissional, fato que 
oportunizou melhorar sensivelmente nossa carteira de 
crédito. 

Colaborando para todo este trabalho nos 
utilizamos das reuniões mensais com nosso quadro 
gerencial para que as informações ficassem ainda mais 
claras e fossem tomadas sempre ouvindo a todos, visto 
que primamos por contar com profissionais que tenham a 
capacidade e oportunidade de contribuir com a 
administração da SICREDI e melhoria do atendimento ao 
quadro social. 

Contamos também neste ano com um conselho 
fiscal ao mesmo tempo que independente e altamente 
profissional, parceiro na recuperação e no crescimento da 
SICREDI Campos Gerais. 

Uma das reuniões do Comitê de Crétido da Regional 
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Conselho Administrativo 

Conselho Fiscal 

Reuniões Gerenciais 

Uma das reuniões do Comitê de Crédito da Unidade Nova Rússia-PG 



2005- (DV+DP+PLA+ARREC.+OUTRAS CAPTAÇÕES 2006- (DV+DP+PLA+ARREC.+OUTRAS CAPTAÇÕES 

lo MARINGA 147.446.163,07 lO MARINGA 199.814.193,65 
20 CATARATAS DO IGUAÇU 136.1 08.170,22 20 CATARATAS DO IGUAÇU 182.483.682,41 
30 VALE DO PIQUIRI 99.052.747,37 30 VALE DO PIQUIRI 124.626.580,16 
40 FRONTEIRA 61.261.879,01 40 FRONTEIRA 78.216.145,81 
50 IGUAÇU 55.585.302,33 50 IGUAÇU 73.408.792,52 
60 SUDESTE PARANÁ 54.588.034,32 60 SUDESTE PARANÁ 70.380.616,15 

7o COSTA OESTE 49.682.040,49 70 CAMPOS GERAIS 65.369.608(32 

~ CAMPOS GERAIS 48.945.721 [80 80 COSTA OESTE 63.348.380,12 
9o SÃO CRISTÓVÃO 46.365.666,24 9o SÃO CRISTÓVÃO 61.147.753,82 

10° NORTE DO PARANÁ 38.431.051,54 100 NORTE DO PARANÁ 49.812.094,05 
llO AGRO PARANÁ 37.141.804,79 llO OESTE 48.527.941,98 

12° OESTE 33.958.964,64 120 AGRO PARANÁ 45.485.657,71 
130 NOVA LONDRINA 30.263.869,03 13° NOVA LONDRINA 38.500.498,95 

14° CENTRO SUL 29.517.720,86 140 LARANJEIRAS DO SUL 37.874.672,69 

15° LARANJEIRAS DO SUL 27.930.222,05 15° CAFELANDIA 37.753.156,81 

16° CENTRO NORTE 27.918.724,27 16° CENTRO NORTE 37.1 04.892,43 
170 CAFELANDIA 27.233.639,81 170 PARANAPANEMA 37.046.289,72 

18° PARANAPANEMA 26.575.225,23 18° CAPA L 34.946.992,52 

19° TERRA FORTE 26.146.757,07 19° CENTRO SUL 34.941.646,57 
200 CAPA L 24.472.532,38 200 TERRA FORTE 31.855.098,84 

21° TERCEIRO PLANALTO 23.714.790,90 21° TERCEIRO PLANALTO 28.471.982,94 

22° VALEDOIVAI 20.932.936,29 220 VALEDOIVAI 27.069.057,42 

23° VALE DO BANDEIRANTE 20.593.184,66 23° CREDJURIS 24.233.523,02 

24° CREDJURIS 18.61 0.887,66 24° VALE DO BANDEIRANTE 22.995.840,44 

25° MEDICRED 12.663.437,74 25° MEDICRED 1 0.420.380,88 

26° CREDENOREG 2.297.737,71 26° CREDENOREG 3.391.716,22 

27° SINCOCRED 1.839.155,57 27° SINCOCRED 3.335.209,62 

Central PR 1.129.278.367,05 Central PR 1.472.562.405,77 

EVOLUÇÃO DO PARANÁ 30,40% 

EVOLUÇÃO DA CAMPOS GERAIS 33,56o/o 

Em 2006 assumimos novos desafios dentro do sistema SICREDI. Dentro da missão de reestruturar a 
SICREDI Campos Gerais, conseguimos na área de controles enquadrar a -cooperativa em todos os itens 
observados pelo Banco Central e pelo Sistema interno do SICREDI. Com isto a cooperativa esteve sempre apta a 
receber repasses do Banco SICREDI, BNDES e BRDE, fato que beneficiou não somente a cooperativa mas todo o 
quadro social. Além disso mesmo num ano de restrições na economia, conseguimos crescer mais de 32% em 
recursos administrados,superando inclusive a média do Estado que já fora muito boa. 

Tudo isto somente foi possível, por podermos contar com o apoio de nossos diretores, conselheiros, de 
nossa Central Estadual, e sobretudo de um quadro de colaboradores que superou juntamente conosco diversos 
desafios. 

Sobretudo queremos agradecer aos associados que nos receberam de braços abertos e aos parceiros da 
SICREDI Campos Gerais, tanto as cooperativas agropecuárias, como os do meio comercial e urbano, com a certeza 
de que se pensarmos e agirmos cooperativamente muito mais poderemos crescer e estender benefícios a 
nossos associados. 

Márcio Zwierewicz 
Gerente Regional 
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Tilene M. Farina 
Gerente de Controladoria 



O SICREDI recebeu, no dia 21 de março de 2006, em Brasília, o Prêmio Mérito Lojista 
2005 na categoria Banco Cooperativo. Promovida pela Confederação Nacional dos 
Dirigentes Lojistas (CNDL), a premiação é considerada como o "Oscar do Varejo" e visa 
reconhecer os fornecedores e prestadores de serviço que mais se destacaram no 
desenvolvimento dos seus setores de atuação. 

Na ocasião, o diretor comercial do Banco Cooperativo SICREDI, Pedro lrío Fagundes, 
recebeu o prêmio em nome das cooperativas de crédito integrantes do Sistema. 

O Prêmio Mérito Lojista agraciou ainda 104 empresários e fornecedores do comércio 
~~------~~~~~~J de segmentos como de artefatos de couro, material de construção e revestimento, 

veículos e empresas de comunicação, entre outros. 
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I I 
O SICREDI, através do Banco Cooperativo SICREDI 5/A recebeu, no Centro de Convenções da 

Firjan, no Rio de Janeiro, o Prêmio Riskbank 2006 como melhor Banco de Varejo Seletivo, conferido 
pela empresa de consultoria Lopes Filho & Associados, que acompanha sistematicamente o risco e a 
performance de bancos nacionais e estrangeiros. 

Um dos mais importantes reconhecimentos no mercado financeiro, o Prêmio Riskbank 2006 
avaliou a performance de mais de 80 bancos por 20 trimestres, tendo como foco de análise a 
qualidade e regularidade na estrutura econômico-financeira, a capacidade de atingimento das 
estratégias originalmente delineadas e as decisões da administração, que demonstram em seu 
conjunto a qualidade da gestão. 

Para as cooperativas de crédito integrantes do SICREDI, esta conquista representa um 
importante avanço, pois amplia a credibilidade da imagem do SICREDI. 

Ao conquistar uma distinção desta envergadura, as cooperativas integrantes do SICREDI 
ganham competitividade e proporcionam o efetivo atendimento das necessidades de seus um 
milhão de associados~ melhorando assim a qualidade de vida das comunidades onde estão presentes. 

2006. 
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O Programa de Cargos e Remuneração do SICREDI (PCR), que este ano completa dez anos de implantação, conquistou o 
prêmio Top Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção Rio Grande do Sul (ABRHRS). 

O case SICREDI: PCR 10 Anos, que concorreu com mais de 50 trabalhos inscritos na ABRH:..RS, apresenta a trajetória do 
programa, desde a tomada de decisão em 1992, passando por seu desenvolvimento e implementação, 
até chegar aos resultados atuais, entre os quais destacam-se como diferenciais a gestão participativa, a 
remuneração variável e a possibilidade de estabelecer diversas fórmulas de cálculo a fim de permitir que 
os diferentes níveis funcionais e as entidades que integram o Sistema sejam contemplados. 

O trabalho, premiado juntamente com outros 13 cases na categoria "empresa", enfatiza a relação 
entre o crescimento e o fortalecimento do SICREDI com a implementação do Programa de Cargos e 
Remuneração, situando o programa como uma das importantes políticas de abrangência sistêmica que 
privilegiam o colaborador como principal agente impulsionador das metas de expansão não só do 
SICREDI, mas também do cooperativismo no Brasil. 

Conduzido de forma particular no que diz respeito às diferenças culturais, aos níveis de maturidade 
e ao momento financeiro de cada cooperativa, mas contemplando a estrutura sistêmica da 
organização, o Programa de Cargos e Remuneração do SICREDI apresenta diferenciais importantes em 
relação às práticas de mercado, pois está alicerçado no alcance de resultados pelas equipes, e 
conseqüente compartilhamento dos valores obtidos. 

O SICREDI entrou para o seleto grupo de instituições que mais acertam projeções econômicas. É o Top Five Banco Central, 
reconhecido ranking formado a partir da avaliação do desempenho de 130 organizações ligadas ao setor financeiro. "O Banco 
Cooperativo SICREDI S.A. ficou entre os cinco melhores em projeções econômicas no indicador taxa de câmbio", completa o gerente de 
Análise Econômica, Paulo Chananeco F. de Barcellos Neto. Segundo ele, estar neste grupo valoriza a imagem do Sistema no mercado e 
representa a credibilidade e a qualidade das informações econômicas disponibilizadas pelo Banco. 

A divulgação das instituições que fizeram as projeções mais precisas do cenário econômico ocorre mensalmente. No entanto, é 
necessário ter alguns meses de participação na pesquisa para que a 
instituição possa almejar estar no grupo Top Five. "Desde fevereiro deste 
ano, depois de avaliações reanzadas pelo Banco Central para verificar a 
procedência da nossa participação na pesquisa, integramos a lista das 
instituições participantes e em seis meses já estamos entre os tops", 
comemora. Paulo salienta ainda que continuar neste grupo é um desafio 
constante para as instituições, já que é imprescindível manter a 
assertividade nas projeções em cada um dos indicadores analisados. 
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ATIVO 31/12/2006 31/12/2005 PASSIVO 31/12/2006 31/12/2005 
R$ R$ R$ R$ 

ATIVO CIRCULANTE 66.542.421 52.254.467 PASSIVO CIRCULANTE 63.672.727 49.631.209 
DISPONIBILIDADES 580.611 333.767 DEPÓSITOS I 46.556.785 41.470.565 
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.371.281 1.412.724 Depósitos a vista 11.539.389 13.153.599 
Títulos de Renda Fixa 1.371.281 1.412.724 Depósitos a Prazo 35.017.396 28.316.966 
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS 33.928.635 23.276.947 RELAÇOES INTERFINANCEIRAS 15.226.263 6.022.097 
Pagamentos e Recebimentos a liquidar 17.678 12.380 Recebimentos e pagamentos a liquidar 10.121 
Centralização Financeira- Cooperativas 33.910.957 23.264.567 Repasses lnterfinanceiros 15.226.263 6.011.976 
OPERAÇOES DE CREDITO 28.163.323 25.341.288 RELAÇOES INTERDEPENDENCIAS 329.489 565.771 
Setor Privado 30.224.683 30.030.632 Recursos em Transito de Terceiros 329.489 565.771 
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.061.360) (4.689.345) OBRIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS 183.667 
OUTROS CRÉDITOS 648.041 863.843 Empréstimos no país - Outras Instituições 183.667 
Rendas a receber 445.026 360.339 OBRIGAÇOES POR REPASSES 183.667 
Diversos 839.711 550.890 Instituições Oficiais 183.667 
(-) Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa (636.696) (47.386) OUTRAS OBRIGAÇOES 1.376.523 1.389.109 
OUTROS VALORES E BENS 1.850.530 1.025.898 Cobrança e Arrec. de Tributos Assem. 635 305 
Outros Valores e Bens 1.684.323 852.263 Recursos do Proagro 73.087 52.729 
(-) Provisões para Desvalorizações (20.838) (lZ.bUU) Sociais e Estatutárias 627.254 625.363 
Despesas Antecipadas 187.045 186.135 Fiscais e Previdenciárias 238.648 382.442 

Diversas 436.899 328.270 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.015.790 3.798.697 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.223.838 846.115 
Títulos de Renda Fixa 1.223.838 846.115 
OPERACÕES DE CRÉDITO 3.580.292 2.931.540 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.057.447 412.137 
Setor Privado 4.748.222 3.892.209 
(-)Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.167.930) (960.669) RELAÇOES INTERFINANCEIRAS 1.057.447 412.137 
OUTROS VALORES E BENS 211.660 21.041 Repasses lnterfinanceiros 1.057.447 412.137 
Despesas Antecipadas 211.660 21.041 
PERMANENTE 2.660.998 2.385.238 
INVESTIMENTOS 1.088.439 881.569 
Açoes e cotas 1.088.439 881.569 
IMOBILIZADO DE USO 1.089.363 1.027.624 PATRIMONIO LÍQUIDO 9.489.035 8.395.056 
Imobilizações em curso 18.217 13.131 Capital de Domiciliados no País 7.808.012 6.946.890 
Imóveis de Uso 622.390 Reservas de capital 100.000 
Outras Imobilizações de Uso 1.493.462 662.140 Reservas de Lucros 1.448.166 1.448.166 
(-)Depreciações Acumuladas (422.316) (270.037) Sobras ou Perdas Acumuladas 132.857 
DIFERIDO 483.196 476.045 
Gastos de Organização e Expansão · 588.067 537.755 
(-)Amortizações Acumuladas (104.871) (61.710) 
TOTAL DO ATIVO 74.219.209 58.438.402 TOTAL DO PASSIVO 74.219.209 58.438.402 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 

-I 
01/07 a 31/12/2006 EXERCÍCIO CORRENTE EXERCÍCIO ANTERIOR 

R$ R$ R$ 

DESCRIÇÃO DAS CONTAS ATO ATO NÃO TOTAL 
ATO ATO NÃO ATO ATO NÃO TOTAL 

COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO COOPERATIVO TOTAL COOPERATIVO COOPERATIVO 

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 3.542.233 723.009 4.265.242 6.583.925 2.583.172 9.167.097 7.956.890 3.951.054 11.907.943 
Operações de Crédito 3.470.480 713.628 4.184.108 6.400.906 2.548.078 8.948.984 7.655.901 3.886.968 11.542.869 
Resultado de Operações com. Tít. e Valores Mobiliários 71.712 9.381 81.093 182.977 35.094 218.072 300.989 64.086 365.074 
Resultado das Aplicações Compulsórias 41 - 41 41 41 
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (196.285) (889.239) (1.085.525) (4.999.825) (1.431.569) (6.431.395) (6.121.602) (2.466.557) (8.588.159) 
Operações de Captação no Mercado (2.1 05.120) (89.048) (2.194.168) (3.777.101) (549.528) (4.326.628) (3.1 01.588) (753.604) (3.855.193) 
Operações de Empréstimos e Repasses (413.421) (49.976) (463.397) (709.876) (131.826) (841.702) (407.488) (96.581) (504.069) 
Provisão para Operações de Crédito 2.322.255 (750.216) 1.572.040 (512.849) (750.216) (1.263.064) (2.612.526) 1 (1.616.372) (4.228.898) 
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1 3.345.947 (166.230) 3.179.717 1.584.099 1.151.603 2.735.7 1.835.287 I 1.484.496 3.319.784 
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS (897.258) 54.387 (842.872) (1.947.894) 91.316 (1.856.578) .437.759) 24.180 (2.413.579) 
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços 653.154 583.766 1.236.920 1.072.002 1.226.974 2.298.976 1.041.514 1.176.834 2.218.347 
Dispêndios e Despesas de Pessoal (1.008.005) (125.347) (1.133.352) (1.844.346) (357.068) (2.201.414) (1.875.322) (462.376) (2.337.698) 
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (2.013.296) (318.638) (2.331.934) (3.723.073) (792.080) (4.515.153) (3.109.011) (750.739) (3.859.750) 
Dispêndios e Despesas Tributárias (27.374) (83.274) (110.648) (61.934) (205.110) (267.044) (224.295) (224.295) 
Outros Ingressos e Receitas Operacionais 2.456.526 188.015 2.644.541 4.262.532 638.816 4.901.347 2.920.230 624.667 3.544.897 
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (958.263) (190.135) (1.148.398) (1.653.075) (420.215) (2.073.290) (1.415.169) (339.910) (1.755.079) 

. RESULTADO OPERACIONAl 2.448.689 (111.844) 2.336.845 (363.795) 1.242.919 879.124 (602.472) 1.508.677 906.205 
RESULTADO NÃO OPERACIONAl (20.871) (4.330) I (25.201) (128.711) (7.064) (135.776) (5.217) (32.623) (37.841) 
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 2.427.818 (116.174) 2.311.644 (492.506) 1.235.855 743.349 (607.689) 1.476.054 868.365 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICÃO SOCIAl (203.574) (203.574) (608.601) (608.601) (850.691) (850.691) 

SOBRAS OU PERDAS ANTES DAS DESTINACÕES 2.427.818 (319.748) 2.108.070 (492.506) 627.254 134.748 (607.689) 625.363 17.674 
DESTINAÇÕES 627.254 627.254 (625.363) (625.363) 
Fates - 627.254 627.254 (625.363) (625.363) 
SOBRAS OU PERDAS APOS AS DESTINAÇOES (492.506) (492.506) (607.688) (607.688) 
ABSORÇÃO DE DISPÊNDIOS FAlES 625.363 625.363 

SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 132.857 132.857 (607.688) (607.688) 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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A Cooperativa tem por objetivos principais estimular a formação 
de poupança e, através da mutualidade, a assistência financeira 
aos associados, com a primeira finalidade de fomentar a 
produção rural, bem como a circulação e a industrialização 
desta, além de prestar serviços inerentes à sua condição de 
instituição financeira. Pode praticar todas as operações 
compatíveis com a sua modalidade social, inclusive obter 
recursos financeiros de fontes externas, obedecida à legislação 
pertinente, os atos regulamentares oficiais, seu Estatuto e as 
normas internas do SICREDI. 
Esta Cooperativa teve início de suas atividades em 11 de janeiro 
de 1989. 

a) Estão sendo apresentadas de acordo com a Legislação 
específica do Sistema Cooperativo e preceitos do Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF -
aplicados com uniformidade em relação ao mesmo período do 
exercício anterior. 
b) Para efeito de comparabilidade, as demonstrações estão 
apresentadas em Reais sem centavos. 

a) Apuração do Resultado: 
As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente, pelo 
regime de competência. 

b) Operações Ativas e Passivas: 
As operações Ativas e Passivas com encargos pré e pós-fixados 
são registradas pelo valor principal, com acréscimo dos 
respectivos encargos incorridos inclusive atualização monetária 
observada a periodicidade da capitalização contratual. 

c) Outros Ingressos e Receitas Operacionais: 
Este item na Demonstração de Sobras ou Perdas, apresenta 
saldo de R$ 4.901.347 (quatro milhões, novecentos e um mil, 
trezentos e quarenta e sete reais), sendo que deste valor, R$ 
4.603.594 (quatro milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e 
noventa e quatro reais) refere-se as receitas com Administração 
Financeira, que é resultante da aplicação dos recursos captados, 
junto a Central SICREDI PR. 

d) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: 
d.1) A provisão para créditos de liquidação duvidosa está 

constituída conforme prevê a Resolução do CMN n°. 2.682 de 
21/12/1999, onde cada devedor apresenta uma classificação em 
função do risco, bem como em função do efetivo atraso a partir 
de 15 dias, estando a carteira de empréstimos assim classificada 
nesta data: 
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Classificações Normal Vencida Total 
Operações Nível AA 
Operações Nível A 19.223.363 19.223.363 
Operações Nível B 7.605.769 286.284 7.892.053 
Operações Nível C 3.453.462 290.722 3.744.184 
Operações Nível D 872.188 24.587 896.775 
Operações Nível E 177.406 1.140 178.546 

Operações Nível F 372.724 73.550 446.274 
Operações Nível G 205.035 38.329 243.364 

Opera_Q_ões Nível H 1.792.869 556.382 2.349.251 
Total 33.702.816 . 1.270.994 34.973.810 

d.2) Estão inclusos na base de cálculo da Provisão de Créditos de 
Liquidação Duvidosa valores relativos a outros créditos, 
compostos pela(s) seguinte(s) conta(s): 

Conta Saldo R$ 
Compras Internacionais - Cartão 905 

E) Permanente: 

Está demonstrado ao custo de aqUistçao e corrigido 
monetariamente até 31/12/95 (Lei 9.249 de 26/12/95, art. 4°), 
combinado com os seguintes aspectos: · 

Os investimentos referem-se às cotas junto à Central SICREDI 
PR e ações junto ao Banco Cooperativo SICREDI S.A. 
As depreciações do imobilizado são calculadas pelo método 
linear com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil 
estimado: 

*Instalações, móveis e utensílios ............................... 10°/oa.a. 
* Sistema de transportes e equipamentos de Processamento de 
Dados ..................................................................... 20°/oa.a. 
O diferido é representado por benfeitorias em imóveis de 
terceiros, amortizados com base na vigência dos direitos 
contratuais, e; por gastos com aquisição e desenvolvimento de 
logiciais (software). 
Os gastos com instalações, móveis e equipamentos de uso 
foram reclassificados do grupo Imóveis de Uso para a rubrica 
Outras Imobilizações de Uso. 

f) Absorção do FATES: 
Neste exercício adotou-se a sistemática estabelecida na 
Resolução n.0 1.013 do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), publicada em 21-01-2005, que estabelece, em seu item 
10.8.2.8, que os dispêndios de Assistência Técnica, Educacional 
e Social devem ser registrados em contas de resultado e que 
poderão ser absorvidos pelo FATES ao final de cada período de 
apuração. A absorção destes dispêndios foi efetuada 
diretamente em contrapartida da conta de Sobras ou Perdas à 
Disposição da Assembléia e os valores estão demonstrados no 
final da Demonstração de Sobras ou Perdas (DSP) no item 
"Absorção de Dispêndios FATES". 

O saldo de R$ 839.711 (oitocentos e trinta e nove mil, 
setecentos e onze reais) classificado no ativo como Diversos, 
grupo Outros Créditos está assim composto: 

Conta Saldo 
Adiantamentos e Antecipações Salariais 26.716 
Adiantamentos para Pagamento de Nossa Conta 52.014 
Imposto e Contribuições a Compensar 6.212 

Títulos e Créditos a Receber 905 
Devedores Diversos - Pais 753.864 

Total: 839.711 



Os Empréstimos e Repasses 
estão assim compostos: 
a) Repasses Interfinanceiros 

Instituição Financeira Vencimento 
Final 

Banco Cooperativo SICREDI S/A 23/10/2011 

Banco Cooperativo SICREDI S/ A-
15/11/2011 RecursosEqualizados 

Banco Coop. Sicredi- Recursos Poupança Rural 15/09/2011 
Sicredi Central- Recursos Outros Bancos 28/06/2007 
Total 

b) Obrigações por Empréstimos 

Instituição Financeira 
Vencimento 

Final 

Central SICREDI PR - Limite PL 17/05/2007 
Total 

Saldo em 31/12/2006 
Curto Prazo Longo Prazo Total 

10.225.857 478.633 10.704.490 

1.754.645 506.199 2.260.844 

2.478.057 72.615 2.550.672 
767.704 - 767.704 

15.226.263 1.057.447 16.283.710 

Saldo em 31/12/2006 
Curto Prazo Longo Prazo Total 

183.667 - 183.667 

183.667 - 183.667 

O saldo de R$ 436.899 (quatrocentos e trinta e seis mil, oitocentos e 
noventa e nove reais) classificado no Passivo Circulante como Diversas, 

b ~ , grupo Outras O rigaçoes esta assim composto: 
Conta Saldo 
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos 47.959 
Obrigações por Convênios Oficiais · 16.134 
Obrig. P/Prestação Serviço de Pagamento 1.366 
Provisões para Pagamentos a Efetuar 287.455 
Provisão para Passivos Contingentes 12.500 

Credores Diversos - Pais 71.485 

Total: 436.899 

*A conta Credores Diversos, está assim composta: 

Conta Saldo 
Sobras de Caixa 12.235 

Fornecedores Pessoas Jurídicas 2.650 
Pendências a Regularizar 6.411 
Credores - Cartão Banco Cooperativo SICREDI 50.084 

Credores Administradora Consórcio 105 

Total: 71.485 

A) CONTINGÊNCIA TRABALHISTA 
Esta cooperativa possui reclamatórias trabalhistas transitadas em 
julgado no montante de R$ 12.500 (doze mil e quinhentos reais). Este 
valor representa a totalidade dos acordos judiciais que serão pagos no 
próximo exercício. 

O montante das contas extra patrimoniais, registradas em conta de 
compensado totalizam R$ 199.912.964 (cento e noventa e nove 
milhões, novecentos e doze mil, novecentos e sessenta e quatro reais). 
A sua formação analítica compõe-se das seguintes contas: 

Contas Saldo 
Beneficiários de Garantias Prestadas 3.341.784 

Títulos Caucionados 2.595.119 

Valores em Custodia 1.044.068 

Valores em Garantia 45.805.555 

Carteira de Cobrança 4.760.170 

Contratos 3.427.000 

CPMF - Movimentação Financeira 81.181.733 

Créditos Baixados como Prejuízo 4.065.548 

Valores de Créditos Contratados A Liberar 9.740.802 

VIr. Capital Realizado e P.L. Mínimo 182.832 

Pat. Liq. Exig. Cobert. R. Mercado 338.656 

Outras Contas de Compensação Ativas 8.455.886 

Classificação da Carteira de Credito 34.973.811 

TOTAL 199.912.964 
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As Coobrigações com empréstimos, registradas no compensado, 
referem-se a recursos recebidos de Instituições Financeiras e 
repassados a associados, via Banco Cooperativo SICREDI, em que a 
cooperativa é intermediária, e garantidora solidária, por força de ajuste 
firmado entre as partes. 
Tais valores estão assim compostos: 

linha de Crédito Saldo em 31/12/2006 
LEFA Agrícola - Aquis. Manut. Bens 189.698 

FINAME BNDES- Automático 330.538 

FINAME MODERFROTA 759.378 

PRONAF "0" - Banco Cooperativo SICREDI 335.379 

PRONAF "C" - Banco Cooperativo SICREDI 19.026 

PROSOLO - Banco Cooperativo SICREDI 19.294 

PRODEFRUTA 173.928 

MODERAGRO 510.338 

PRODEAGRO 383.555 

MODERINFRA 158.476 
PRODEAGRO Leite-Aquisição 123.945 

PRODEAGRO Leite-Outros 59.075 

PRONAF-Convencionai"E" 42.457 

CDC - Banco Volkswagen 229.920 

Coobrigações - Inadimplência 6.777 

Total 3.341.784 

No exercício findo, a cooperativa celebrou junto à Cooperativa Central 
de Crédito do Paraná - Central SICREDI PR, Contrato Particular de 
Cessão de Direitos e Créditos, no valor de R$ 1.424.129 (Um milhão, 
quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais), através da 
cessão de créditos no valor de R$ 1.324.129 (Um milhão, trezentos e 
vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais) que resultaram em 
reversão de provisões e o valor de R$ 100.000 (Cem mil reais) 
contabilizados em Outras Reservas de Capital. Os recursos desta 
operação são originários do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), sendo, 
a Central SICREDI PR, sua gestora. 

O Capital Social está representado pela participação de 10.487 
associados, atingindo o montante de R$ 7.808.012 (Sete milhões, 
oitocentos e oito mil e doze reais). 

Presidente 
CPF: 244.154.729-15 

J:~~~t:~:" 
Contador 

CPF: 007.770.949-75 
CRC-PR 052675/0 



limos. Srs. 
Conselheiros, Diretores e Associados da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAMPOS GERAIS- SICREDI CAMPOS GERAIS-PR 

(1) Examinamos os balanços patrimoniais da Cooperativa de Crédito Rural Campos Gerais, 
levantados em 31 de dezembro de 2006 e de 2005 as respectivas Demonstrações de 
Sobras ou Perdas correspondentes aos exercícios findos naquelas datas e as notas 
explicativas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 

(2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil, normas do Banco Central do Brasil e normas internas do SICREDI e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Cooperativa; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e 
as informações contábeis divulgados; e © a avaliação das práticas e das estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela administração da Cooperativa, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

(3) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Coperativa de Crédito Rural Campos Gerais, em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, e o 
resultado de suas operações referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ponta Grossa-PR, 25 de janeiro de 2007. 

~~ ~NCOSEi 
Auditor 

Central SICREDI PR 
CRC-PR 042185/0-2 

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Rural Campos 
Gerais - SICREDI Campos Gerais, no uso das atribuições estatuárias, procedemos aos 
exames das operações sociais e da situação geral do Patrimônio financeiro e Econômico, 
também a análise do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2006, bem como 
a demonstração da conta "Sobras e Perdas" e, acompanhamento das notas explicativas da 
Diretoria, juntamente com a Auditoria realizada pela Central SICREDI PR, somos de parecer 
favorável que as contas apresentadas merecem a aprovação dos Senhores Associados. 

Ponta Grossa-PR, 26 de janeiro de 2007. 

Nelson José Janazeis Popke Ferdinand Van Der Vinne Reinder Jacobi 
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;<J·bJetivôs e. Metas para 2007: 

1) Econômico: "Equilíbrio econômico e 

financeiro": 

Aumentar em 30% os Recursos 

administrados; 

Rentabilizar através das sobras o 

patrimônio em 1 00% de CO I; 

Aumentar em 17o/o o quadro social; 

Aumentar em 31 o/o a carteira de crédito em 

operações pulverizadas; 

Aumentar de 2,3 para 4,5 o número de 

produtos por associados; 

Ter 1 00% de nossas Unidades de 

Atendimento com cash dispenser; 

Ampliar parcerias que visem benefícios ao 

nosso quadro social; 

Ter Unidade de Atendimento em Tibagi; e 

nos centros de Ponta Grossa e Castro. 

2) Social: "Fortalecer o Relacionamento" 

Fortalecer as parcerias com as cooperativas 

Batavo, Castrolanda e Coopagricola; 

Fortalecer as parcerias com os Sindilojas 

de Castro e Ponta Grossa; 

Buscar parcerias com todas as associações 

comerciais de nossa área de atuação; 

Realizar o 2° ESINT Encontro Sicredi de 

Integração; 

Realizar eventos/palestras em entidades 

parceiras de nossa comunidade; 

Participar do principal evento de cada 

município de nossa área de ação; 
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Senhores associados, ao concluirmos o relato de nosso primeiro ano a frente 
da SICREDI Campos Gerais, constatamos que apesar de todas as dificuldades, 
soubemos superar os obstáculos que não foram poucos e sobretudo 
realinhar o foco de nossa cooperativa. 

Para que isto acontecesse tivemos que tomar decisões importantes que hoje 
classificamos como vitais para nossa cooperativa. Contratamos novos 
executivos(Gerente Regional, e de Controladoria), adequamos o 1:10sso 
quadro de colaboradores e redefinimos regras e outros procedimentos, 
objetivando sempre proporcionar segurança e melhor atendimento aos 
nossos associados. 

Ao redirecionarmos o nosso foco de administração, além de tornarmos 
nossa cooperativa mais profissional e segura, buscamos torná-la mais 
cooperativa. Como reflexo disto observamos um crescimento superior a 32% 
em nossos recursos, graças ao respaldo do nosso quadro social e aos 
parceiros: BATAVO, CASTROLANDA, COOPAGRICOLA, UNIMED, SINDILOJAS 
Ponta Grossa e Castro, ACOMAC dentre outros, os quais agradecemos pelo 
que juntos já construímos, com a certeza que muito mais poderemos somar 
em 2007. Enfatizando que estamos sempre abertos a novas parcerias que 
venham em prol de nossos associados. 

Valorizando sempre o princípio da eficácia e transparência na gestão, 
abrimos literalmente nossa cooperativa às várias auditorias de nossa Central, 
do Banco Central e auditoria externa, adotando as recomendações destes 
profissionais aos quais agradecemos e conceituamos como parceiros na 
construção de uma instituição séria e sólida que queremos cultuar sempre 
dentro do cooperativismo de crédito. Observando estas coordenadas, 
executamos contratos, efetuamos renegociações com incremento de 
garantias, e outros procedimentos apontados. Como fruto de todos esses 
esforços, os números hoje apresentados refletem em 1 00% a real situação de 
nossa cooperativa, que tem tudo para continuar crescendo de forma real e 
qualitativa. 

Aos associados agro pecuaristas que juntamente conosco há 18 anos viram 
esta cooperativa nascer, cabe-nos a satisfação de termos em 2006 ampliado 
em mais de 160% os recursos de crédito rural. Aos associados do meio 
urbano e comercial que se somam ao SICREDI, cabe a satisfação de 
podermos disponibilizar à comunidade uma cooperativa de crédito com 
mais de 1 00 produtos e serviços bancários, desde o talonário de cheques, ao 
consórcio a pouco lançado. Com isto e com o projeto de livre admissão 
aguardando a homologação do Banco Central -que gerará um importante 
benefício tributário à nossa cooperativa, beneficiando nosso quadro social, 
caminhamos para nos consolidarmos como instituição financeira das 
comunidades. 

Queremos agradecer ao Banco SICREDI pelo apoio junto a Agroleite e na 
importante evolução do repasse de recursos para o crédito rural; a nossa 
Confederação pelo avanço sistêmico e tecnológico; à Ocepar pela 
valorização do SICREDI junto a entidade; aos nossos associados pela 
confiança depositada através de seus recursos movimentados na 
cooperativa e pela preferência na aquisição de nossos produtos e serviços; 
aos conselheiros de administração e fiscal pelo esmero e companheirismo; 
aos colaboradores pela lealdade e dedicação; aos órgãos de imprensa por 
propagarem de forma positiva os diferenciais do cooperativismo SICREDI; à 
nossa Central SICREDI PR que na administração de seu novo Presidente Sr. 
Manfred Dasenbrock vem dando importantes rumos na consolidação do 
SICREDI no Estado e de sobremaneira nas ações que em conjunto com a 
Central tomamos a frente da SICREDI Campos Gerais, e a DEUS por tudo de 
bom que conseguimos realizar. 

Presidente 

(11/ 
t 'y;,~, {b 
'-qliVV;o•. / 

Paulo Alfonso Vóipato 

Vicrf-Presiderite 
~· ! 
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Quando mais de um milhão de pessoas se unem para realizar um sonho, tudo vira realidade. 
Por isso estamos lançando o SICREDI Consórcios. Com ele você vai conquistar o que sempre 
quis com mais facilidade e vantagens que só você, associado do SICREDI, pode ter. Escolha já 
o seu e venha para o SICREDI Consórcios realizar o seu sonho. 

I 

Nós sabemos o valor que você dá para suas conquistas. Até porque sempre 
estivemos por perto ajudando a conquistar todas elas. É como se mais de um 
milhão de associados cuidassem de você, da sua família, do seu patrimônio e 
de tudo que você ama com todo o carinho e dedicação que você merece. 

Procure o SICREDI e conheça uma linha completa de seguros para você ficar 
tranqüilo. 
Porque quem tem SICREDI Seguros nunca ama sozinho. 

www.sicredi.com.br 
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