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Expediente

Este relatório foi impresso em pa-
peis kraft e polén escolhidos por cau-
sarem menos impacto ambiental na 
sua fabricação. 

O kraft usado na capa e divisórias 
é fabricado a partir da mistura de di-
versos tipos de fibras de celulose que 
não passam por processos químicos 
de branqueamento, por isso, ele é re-
conhecido pela sua cor parda natural. 

O papel polén, usado na páginas 
de miolo, recebe um tratamento dife-
renciado, resultando em um papel de 
tonalidade levemente amarelada, que 
reflete menos a luz, dando mais con-
forto aos olhos na leitura, além de uma 
experiência sensorial de toque. 
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Mensagem
do Presidente

365 dias de desafios e conquistas. As previsões mostravam um ano difícil, aliado a perda 
do nosso líder Luiz Hoflinger no início de segundo semestre. Mas, com muito trabalho e de-
dicação por parte dos nossos conselhos de Administração e Fiscal, grupo de coordenadores, 
comitês Jovem e Mulher, diretores e equipe de colaboradores com apoio dos nossos associa-
dos e clientes, conseguimos superar e alcançar bons resultados.

Nosso trabalho é baseado em um planejamento de longo prazo, com uma equipe capa-
citada que analisa todas as possibilidades para continuarmos crescendo e expandindo. No 
início do segundo semestre realizamos reuniões de prestação de contas com nossos asso-
ciados em todas as cidades da nossa área de ação.

Com a escolha do novo grupo de coordenadores para o período 2019 a 2022, realiza-
mos uma convenção, com o objetivo de proporcionar a integração e o desenvolvimento dos 
membros.

Nossa expansão é crescente, encerramos 2019 com 67 agências na nossa área de ação, 
sendo que nove foram inauguradas ao longo do ano e 14 agências receberam o novo layout 
Sicredi. Lançamos a pedra fundamental do novo prédio da agência de Santa Helena e apre-
sentamos o projeto da futura Sede Administrativa em Medianeira.

Somos a instituição financeira cooperativa da comunidade e queremos continuar sendo, 
com isso, temos a certeza de que tratar bem as pessoas, mantendo uma presença física 
forte com ambientes modernos, seguros, confortáveis para receber e atender bem nossos 
associados e a comunidade e valorizar o ser humano acima de tudo, é o nosso diferencial 
para alcançar o sucesso.

 Estamos aqui para juntos fazermos a diferença em 2020.
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Os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são o resul-
tado de um processo transparente, inclusivo e participativo. Eles re-
presentam um acordo em torno das prioridades de desenvolvimento 
sustentável entre os países-membros da ONU e têm recebido apoio 
global de sociedade civil, setor privado e outros.
O Sicredi atende à 14 do total de 17 ODS, você verá algumas das 
ações nesse relatório. 
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O que são os objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável? 
Em 2015 os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a 
nova agenda de desenvolvimento sustentável - A Agenda 2030 realizada na 
sede da ONU em Nova York. Essa agenda contém 17 Objetivos e 169 metas.

Acesse a lista completa
 dos Objetivos e metas
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Com objetivo principal de proporcionar mais 
conhecimento sobre o Sicredi, a história do 
Cooperativismo de Crédito e suas ações que 
visam o desenvolvimento socioeconômico das 
regiões em que estão inseridas, a cooperativa 
realizou com um grupo de Coordenadores de 
Núcleo, uma viagem de conhecimento para o 
Rio Grande do Sul, onde puderam conhecer a 
estrutura do Centro Administrativo do Sicredi, 
e também a Rota do Cooperativismo de Crédito 
em Nova Petrópolis. 

Viagem pelo
cooperativismo de crédito
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Processo 
Assemblear 
2019

O Giro de Reuniões das Assembleias de Núcleo teve início em 04 de fevereiro e se estendeu até 14 
de março e contou com a participação de mais de 11 mil associados e convidados da agência. Além 
de contar com a participação do presidente, diretoria, gerentes das agências, colaboradores e conselhei-
ros. Durante os encontros aconteceu a apresentação da prestação de contas com o balanço e a distribui-
ção dos resultados do ano anterior, o plano de ação para 2019 e a realização da eleição para coordenador 
de núcleo.

Após realizadas as assembleias de 
Núcleo, aconteceu a Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária de delegados 
(representantes dos núcleos de associados), 
que teve como objetivo a prestação de 
contas do exercício de 2018, destinação dos 
resultados, FATES (Fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social) e eleição dos 
Conselhos (administrativo e fiscal) para os 
próximos mandatos, além da aprovação da 
política de governança e regimento interno.

AGEO



Sicredi Vanguarda realizou Assembleia para indicar
novo membro à vaga do Conselho de Administração

Nesse sentido, a cooperativa Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ realizou em agosto, a Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE) para indicação 
me membro para vaga do Conselho de Admi-
nistração. O cargo de presidente foi exercido 
interinamente por Ivanir Antônio Reginatto 
e de vice-presidente interina por Marcia Piati 
Bordignon, após o falecimento do então Presi-
dente Luiz Hoflinger (in memorian 09/07/2019). 

A reunião, foi conduzida pelo presidente na-
cional do Sicredi e da Central Sicredi PR/SP/RJ, 
Manfred Dasenbrock.

Durante a Assembleia foi indicado a assu-
mir a vaga no Conselho de Administração da 
Cooperativa o então diretor executivo da insti-
tuição, Aldo Dagostim. O associado de 53 anos, 
graduado em Ciências Contábeis, com mais de 
35 anos de experiência profissional, especiali-
zação em contabilidade e finanças, pela CEPE/
UFPR, além de MBA Executivo em Varejo Ban-
cário pela Estação Business School/IBMEC, 
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela 
FGV e MBA em Gestão e Controladoria, Audi-
toria e Tributos também pela FGV.

O Sicredi tem como diferencial a gestão democrática
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Entrega simbólica 
da chave para o 
Presidente nomeado 
Aldo Dagostim
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Os programas Crescer e Pertencer com-
pletaram 10 anos de existência em 2019. 
Esses programas têm como objetivo au-
mentar o senso de pertencimento entre 
os associados do Sicredi. A cada ano vem 
aumentando a participação dos associados, 
que são os verdadeiros donos do negócio, 
nas decisões das cooperativas, assim, aju-
dam a definir os rumos estratégicos e a ga-
rantir a perenidade do negócio.

Programa Crescer 
e Pertencer 
completam 10 anos

Giro de reuniões
de prestação de contas

A Sicredi Van-
guarda realizou entre 
agosto e setembro 
um Giro de Reuniões 
com os associados 
de sua área de atua-
ção para a prestação 
de contas com apre-
sentação dos núme-
ros referentes ao pri-
meiro semestre de 
2019. 

Durante o encon-
tro também foi apre-
sentado o novo Con-
selho de Administração e a nova estrutura da Diretoria Executiva da Cooperativa.

Os números apresentaram um bom desempenho no primeiro semestre do ano. Para o presidente 
da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Aldo Dagostim, “a cooperativa manteve a sua evolução, com bons 
números, crescimento e desenvolvimento, com solidez no mercado, o que traz mais segurança aos 
associados”.

Durante o encontro foi apresentado o projeto da nova Sede da cooperativa em Medianeira.
  



Convenção de
LIDERANÇAS

Realizamos nesse ano a segun-
da edição da Convenção de Coor-
denadores de Núcleo, evento que 
tem como objetivo maior integra-
ção do grupo, trazendo conteúdo 
de desenvolvimento pessoal e li-
derança cooperativa.

Neste ano os coordenadores 
também puderem levar seus côn-
juges e/ou acompanhantes. 

LIDERANÇAS

Foram realizadas duas 
palestras com Marcos 
Meier e Jeanine Rolim, 
abordando os temas Li-
derar e Cooperar e Au-
toestima Saudável.
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Pedra Fundamental: Agência Santa Helena

Agência São José dos Campos 

Futuras Instalações: Lançamento do

e Superintendência Regional SP/RJ

projeto da nova sede administrativa

Quando um prédio próprio da Sicredi Vanguar-
da é construído, é realizado um evento de arma-
zenamento de cápsulas do tempo que contém 
arquivos com jornais, revistas, projetos, mensa-
gens e objetos de época. Em Santa Helena, foram 
arquivadas as cápsulas de 2001 que estavam no 
prédio atual de Santa Helena, e também as de 
2019 no terreno onde será construído o novo 
prédio da agência.

A Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ reinaugurou sua 
agência em São José dos Campos, prédio onde 
também se encontra a Superintendência Regional da 
cooperativa em SP.

A história do Sicredi em São José dos Campos 
teve início em 02 de março de 2013, com a inaugura-
ção da primeira agência, com uma área de 740 
metros quadrados para atendimento, onde também 
atuavam assessores de produtos e serviços da 
cooperativa e que hoje contam com uma nova casa. O 
prédio atual conta com 1800m². 

Quando grandes sonhos começam 
a se tornar realidade, percebemos que 
estamos no caminho certo. Durante o 
giro de reuniões semestral, foi apre-
sentado o projeto da nova Sede 
Administrativa Sicredi Vanguarda 
PR/SP/RJ.  Localizada em Medianeira 
no PR, a nova estrutura contará com 
mais de 20 mil metros quadrados e 
abrigará mais de 600 colaboradores. 
Em breve teremos mais novidades 
sobre esse projeto que é a  concretiza-
ção de um sonho compartilhado por 
toda Vanguarda. 24







Projeto

proporcionando momentos de interação, cultura e consolidação da marca Sicredi. 
O Projeto Sicredi Saber tem como objetivo levar conhecimento à comunidade,

‘‘ 

Sicredi Saber

Mafred Alfonso Dasenbrock
Presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ
e SicrediPar.

As palestras são de interesse da comunidade, 
com palestrantes de renome, tendo como cunho 
social à ajuda a entidades sociais dos municípios 
com o valor arrecadado na venda dos ingressos.

Em 2019 realizamos 04 palestras, com a 
participação de mais de 4.600 pessoas, foram 
arrecadados mais de R$ 175.000,00 com a venda 

O projeto foi idealizado pelo grupo de Coorde-
nadores da cooperativa em 2015. Em três anos já 
realizou 11 palestras, levando conhecimento para 
mais de 2 mil pessoas, doando R$ 600 mil para 25 
entidades da área da atuação da Vanguarda.

Marcos Piangers: Caraguatatuba/SP

Leandro Karnal: Volta Redonda/RJMarcos Meier: Foz do Iguaçu/PR

Leandro Karnal: Aparecida/SP

dos ingressos e esse valor revertido para 13 
entidades sociais.
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Fazer a diferença! Esse é o objetivo da Si-
credi Vanguarda através do projeto Adoção 
de Entidades. As agências Sicredi da área de 
ação da cooperativa adotaram 43 entidades em 
2019, e repassaram R$ 307.317,814.

A adoção de entidades é uma forma de re-
tribuir a sociedade a confiança depositada no 
Sicredi. “Nós queremos continuar sendo a ins-
tituição financeira da comunidade e para isso, 
acreditamos que precisamos dar apoio as enti-
dades que realizam um trabalho social, ajudan-

Sicredi Vanguarda tem projeto de adoção de entidades

do a quem precisa com um trabalho transfor-
mador”, Aldo Dagostim, presidente da Sicredi 
Vanguarda.

Confira as fotos de 
outras entidades 
adotadas:
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15 
entidades

23
entidades

05 
entidades

R$ 112.991,81
valor doado

R$ 176.326,00
valor doado

R$ 18.000,00
valor doado

SÃO PAULOPARANÁ RIO DE JANEIRO
EMNO NO
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Confira o 
vídeo de uma 
das ações
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Na Vanguarda foram 
realizadas 

44 ações 

Para o Sicredi, todo dia é dia 
de colaboração, de participação e 
de cooperação. Mas no dia C, ce-
lebramos uma intensa programa-
ção em toda região onde estamos 
presentes. 

O Dia C considera ações de 
responsabilidade social dos ra-
mos de cooperativismo atuantes 
no Brasil, incluindo o cooperativis-
mo de crédito, e estão alinhadas 
com os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável propos-
tos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Conhecido como “Dia C”, a data reúne cooperativas de todo o Brasil 
para atividades nas áreas da saúde, educação, lazer e meio ambiente

Para conferir mais informações sobre o Dia de Cooperar, 
acesse: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/ 
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As cidades da área de ação da Sicredi Vanguarda PR/
RJ/SP receberam entre setembro e outubro o espe-
táculo “A CIRCOzinha Fantástica. A ação levou para 
estudantes até o quinto ano do Ensino Fundamental 
conceitos de sustentabilidade, poupança e cooperação. 
Ao todo foram mais de  27 mil alunos  participantes 
do espetáculo.

Lançado pela Sicredi Vanguar-
da em 2015, o Teatro Pou-
pedi conta com uma turnê 
anual realizada pela Cia dos 
Palhaços, de Curitiba (PR), “A 
peça deste ano, “A CIRCOzi-
nha Fantástica”, é dinâmica e 
lúdica, abordando a educação 
financeira, a sustentabilidade 
e o trabalho em equipe de 
forma muito divertida e bem-
-humorada.”, ressalta Rodrigo 
Vendrame, gerente de Rela-
cionamento da Sicredi Van-
guarda.

Peça teatral mostra a importância de economizar e cooperar

Os palhaços ensinam as crianças a importância de economizar os recursos naturais, utilizando so-
mente o que realmente é necessário para cozinhar e reutilizando materiais. Também mostram que 
é muito importante poupar para garantir um futuro melhor. As cenas mostram a importância do 
trabalho em equipe e convidam os espectadores a refletirem como está o dia a dia em suas casas.
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Um evento feito por mulheres, para mulheres! É assim que o EnvolVidas foi criado, com o 
objetivo de aproximar o público feminino do cooperativismo a primeira edição do Envolvidas foi 
idealizado pela Sicredi Vanguarda em conjunto com o Comitê Mulher da cooperativa. O evento 
reuniu mais de 1.800 mulheres da região Oeste do Paraná numa noite de muito conhecimento e 
troca de experiências.

A programação contou com apresentações institucionais do Sicredi com a apresentação da 

Com o objetivo de aproximar o público feminino do cooperativismo, Sicredi 
Vanguarda realiza a primeira edição do Envolvidas 

A jornalista Glória Maria foi a grande estrela da noite 
e encerrou as apresentações com a palestra “Supera-
ção: chave para o desenvolvimento”, onde trouxe 
histórias de sua vida profissional de forma descontraída 
e entrelaçando com o caminhar profissional, suas 
dificuldades e a importância de acreditar em si mesmo.

gerente da agência Sicredi de Santa Helena, Lisangela 
Kuhn e da assessora de Desenvolvimento do Coopera-
tivismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, Alyne Moreira 
Lemes. Também aconteceu a palestra com a presidente 
da Sicredi Nossa Terra, Maura Carrara, primeira 
presidente mulher do Sistema Sicredi, que falou sobre a 
presença da mulher no ambiente cooperativo.
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Para participar do evento, as 
mulheres foram convidadas a 
ajudar com a doação de um quilo 
de alimento não perecível. Foram 
arrecadadas mais de 2 toneladas 
de alimentos, doados para o 
Centro de Apoio Agrícola à 
Criança e ao Adolescente Meu 
Cantinho – Santa Terezinha de 
Itaipu, Casa Dona Vani – Casca-
vel e Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Luz de 
Medianeira.

Quando surgiu a ideia do evento, o principal objetivo 
era de reunir mulheres de todos os estilos, idades, 
profissões, mães, esposas, solteiras, empreendedoras, 
produtoras rurais, enfim – mulheres! Com isso, surgiu a 
identidade do EnvolVidas, trazendo elementos naturais, 
como folhas, caules, flores e galhos.  Na natureza, as 
formas são uma diferente da outra, algumas maiores, 
outras menores, mas, todas desempenham um papel 
importante dentro do seu ecossistema - todas estão 
envolvidas.

Comitê Mulher composto por 55 associadas da Sicredi 
Vanguarda, que tem como Propósito “Oportunizar o 
fortalecimento da liderança feminina”.

39

Por que o nome?

Confira mais fotos 
do evento

41

Confira o 
vídeo do evento
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Agências Destaques em Resultados - Grupo C
1º Lugar: Foz do Iguaçu Três Lagoas

Agências Destaques em Resultados - Grupo A
1º Lugar: Cascavel Centro

Agências Destaques em Resultados - Grupo B
1º Lugar Grupo B: Céu Azul
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Veja mais fotos:

Em meio às grandes 
homenagens da noite, 
f o r a m  e n t r e g u e s 
premiações e reconhe-
cimentos aos colabora-
dores que fazem parte 
da cooperativa há 10, 
15 e 20 anos.  
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Para compartilhar conhecimen-
to com associados e a comuni-
dade, realizamos Workshops de 
Investimentos, com a presença 
de Felipe Azevedo, gerente de In-
vestimentos e Previdência do Ban-
co Cooperativo Sicredi, e Eduardo 
Azevedo apresentando questões 
sobre o cenário econômico atual, 
tipos de investimentos e riscos e a 
importância da diversificação. 

Os eventos foram realizados 
em São José dos Campos, Foz do 
Iguaçu, Medianeira, Santa Helena 
e Cascavel

de investimentos?
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Quer saber qual 
o seu perfil de 
investidor? 
Acesse:





Palestras
com Juiz Federal do Trabalho

Realizamos palestras 
sobre a reforma trabalhis-
ta com o Juiz Federal do 
Trabalho, Dr. Marlos Me-
lek, nos municípios de Foz 
do Iguaçu, Cascavel, São 
Miguel do Iguaçu e Media-
neira. Os eventos reuniram 
mais de 800 pessoas. Mar-
los falou sobre as principais 
mudanças da lei e como os 
empresários podem obter 
diferenciais competitivos a 
partir da nova legislação.

Em abril realizamos seis 
eventos em comemoração ao 
Dia do Jornalista, reunindo mais 
de 300 comunicadores nos es-
tados do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro.

O evento já faz parte do ca-
lendário da cooperativa, que 
tem como foco o bom relacio-
namento com associados e 
comunidade, e lembrando dos 
profissionais que auxiliam na 
divulgação das informações do 
cooperativismo de crédito para 
toda comunidade.

Comemoramos
o Dia do Jornalista

Melek, que iniciou sua caminhada trabalhando com carteira assinada, foi empresário, empregando 
direta e indiretamente mais de duas mil pessoas. Foi membro da Comissão de Redação Final da Re-
forma Trabalhista e defendeu o texto da lei na Câmara e no Senado.

A palestra com o tema Reforma Trabalhista, trouxe para os associadso os principais pontos da nova 
lei e demonstra na prática, com modelos e exemplos do dia a dia, o que já pode ser aplicado e como 
obter diferenciais competitivos utilizando corretamente a nova lei trabalhista.
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CRÉDITO 

Que tal gerar sua própria energia? A Cooperativa Sicredi 
tem crédito para você financiar todos os equipamentos e 
o serviço de instalação dessa tecnologia que ganha cada 
vez mais espaço nas residências, empresas e no agrone-
gócio. Além de você reduzir a sua fatura, ainda ajuda ao 
meio ambiente produzindo energia limpa. 
Parcelado em até 120 meses (10 anos).

49

Energia solar

Consignado Público e Privado
Nossa família de produtos cresceu, hoje atuamos com consignado públi-
co Federal, Estadual (PR), Municipal, INSS e também com o consignado 
privado. Sua empresa pode aderir a esse movimento e proporcionar aos 
seus funcionários acesso ao crédito para concretização dos seus objeti-
vos. Parcelado em até 96 meses.

Crédito Imobiliário
Linha de crédito que apoia você na realização do so-
nho da casa própria, o imóvel pode ser novo ou usado. 
E pra você que já tem o terreno, esse crédito também 
pode ser utilizado para construção. Você pode utilizar 
o seu FGTS para amortizar as prestações. 
Parcelado em até 360 meses.

Para você
- Crédito pessoal;
- Crédito consignado (Federal, Estadual    
(PR), Municipal, INSS e Privado);
- Crédito Imobiliário;
- Financiamento de veículos;
- Construção e Reforma;
- Financiamento de energia solar;
- Cheque especial;
- Entre outros.

Para sua empresa
- Capital de giro;
- Investimento empresarial;
- Antecipação de recebíveis (cartões, che-
ques e duplicatas);
- Carta Fiança;
- Capital de giro para 13º salário;
- Crédito com garantia de imóvel;
- Entre outros.

Para Agronegócio
- Aquisição de insumos;
- Investimento agropecuário (BNDES/BRDE)
- Custeio Agrícola e Pecuário;
- Comercialização;
- Entre outros.
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Sicredi e EMATER
parceria com bons resultados

Promovido pela Sicredi com 
os técnicos da EMATER da re-
gião Oeste do Paraná, o encon-
tro preserva uma parceria que 
existe há muito tempo e tem 
bons resultados. Impulsionar o 
setor do agronegócio é sem dú-
vida uma das missões da coo-
perativa. Para o gerente de de-
senvolvimento de negócios da 

Trazer conhecimento e troca de ideias entre 
associados, esse é o objetivo do evento reali-
zado em parceria com a APROSOJA – Associa-
ção dos Produtores de Soja no Projeto Cami-
nhos da Soja e a Sicredi. 

Foram realizados dois eventos na área de 
atuação da Vanguarda, reunindo mais de 500 
associados, que puderam ouvir a palestra de 
Luis Carlos Tejon, que além de um grande 
nome do mercado de agronegócio brasileiro 
é também associado do Sicredi na Agêcia da 
Avenida Paulista em SP.

Aprosoja

Sicredi Vanguarda, Fernando Marin, essa aproxi-
mação com a EMATER favorece todo o processo. 
“Nosso anseio é ampliar cada vez mais a quan-
tidade de máquinas e equipamentos financiados 
junto ao BRDE para beneficiar os produtores da 
nossa área de ação”, comenta o gerente.

Dia do Contador

Tradicionalmente realizamos um evento 
para comemorar o Dia do Contador, com o 
objetivo de homenagear quem estuda e ava-
lia as atividades financeiras das empresas. O 
encontro, direcionado aos escritórios contábeis 
da microrregião oeste do Paraná, tem como ob-
jetivo trazer assuntos técnicos e comportamen-
tais, além de informações relevantes e a troca 
de experiências. A edição deste ano trouxa a 
palestra “Liderança”, conduzida por Lays Ama-
ral, que abordou comportamentos atuais para 
melhorar o trabalho com as equipes.

Desde o Plano Safra 2017/2018, a Sicre-
di Vanguarda em parceria com a EMATER, 
através do programa Trator Solidário, liberou 
aproximadamente R$ 13 milhões em re-
cursos para a aquisição de 56 tratores e 21 
colheitadeiras para agricultores associados a 
cooperativa na região Oeste do Paraná.
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Vanguarda alcança R$ 4 bilhões 

Cooperativa celebra marco histórico

A Vanguarda é considerada uma 
grande  cooperativa,  que  vai 
além da representação numéri-
ca dos ativos, com o seu patri-
mônio, número de associados e 
de colaboradores, investimento 
nas  pessoas,  na  profissionali-
zação,  na  abertura  de  novas 
agências com estruturas físicas 
de   confor to ,   qua l idade   e 
segurança.   A  grandeza  da 
cooperativa se vê nos princípios 
básicos, que é a transparência, a 
responsabilidade  dos  seus 
dirigentes e a forma democráti-
ca com que atua.

4 BILHÕES
EM ATIVOS TOTAIS

em recursos administrados mais coobrigações

No ano em que completamos 36 anos de atuação, a Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ atingiu uma marca 
histórica: R$ 4 bilhões em recursos administrados mais coobrigações. 

Quanto maior o volume de recursos administrados mais coobrigações, mais forte se torna a economia 
dos municípios onde a cooperativa atua. 

Para o diretor executivo, Ademir Roque, essas conquistas são 
fruto do trabalho e da dedicação de todo o time de colaboradores. 
“Não podemos deixar de agradecer também aos nossos associa-
dos, que fazem parte do negócio de forma ativa. Seja participan-
do das assembleias ou utilizando os nossos produtos e soluções 
financeiras, eles são fundamentais para essas conquistas”, 
celebra.

A Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ investe constantemente em 
infraestrutura de agências e na capacitação dos colaboradores 
para oferecer aos associados o melhor atendimento. “Além de 
compartilhar os resultados com eles, queremos que se sintam 
acolhidos e que encontrem em nossas agências os melhores 
serviços e os produtos mais adequados às suas necessidades 
financeiras”, destaca o presidente da Vanguarda, Aldo Dagostim.

Mafred Alfonso Dasenbrock
Presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ
e SicrediPar.
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Nós temos 
as melhores
oportunidades 
para você

Somos o parceiro ideal para te acompa-
nhar e ajudar em todas as suas conquistas. 
De forma responsável e transparente, nós 
vamos, juntos, organizar a sua vida financeira.
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para sua empresa
É fácil realizar suas movimentações 

de rotina, investimentos e se organizar. 
A gente leva tranquilidade e comodida-
de para sua vida financeira.

para seu agronegócio
Não importa o tamanho do seu negócio, nossos 

gerentes tem experiência para encontrar as melho-
res soluções para o seu momento e necessidades.
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Resultados 

Associados (milhares)

Carteira de Crédito

Recursos Administrados

Ativos totais e coobrigações

Patrimônio Líquido

Resultados

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

103.289

1.477.957

1.993.185

2.832.507

322.771

59.411

123.330

1.974.369

2.546.280

3.507.029

381.250

70.447

143.236

2.468.949

3.147.025

4.439.433

442.686

73.092

2016 201695.644 2.351.753

2016 20161.220.972 277.902

2016 20161.660.104 53.528
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