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O nome Sicredi começa com a letra S por vocação.

O motivo é simples.

Na língua portuguesa, a letra S simboliza o PLURAL, 

o COLETIVO, o NÓS.

Representa a razão de ser da nossa instituição financeira 

cooperativa.

Nascemos da VONTADE, da ATITUDE e da 

COLABORAÇÃO de pessoas com os mesmos objetivos.

Para nós, o S é um sinal de cooperação, um estímulo para 

continuarmos a fazer juntos para fazer mais e melhor.
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RELATÓRIO ANUAL 2016

Nosso propósito é ser o caminho para você, 

associado, realizar os seus sonhos de forma 

simples, ativa e próxima.”



SICREDI NOSSA TERRA PR/SP

2016 chegou carregado de incertezas, contudo, o nosso modelo de 

negócio confere às cooperativas a chance de ser catalisadoras de 

oportunidades.

Quando pessoas se juntam em um mesmo propósito, a mudança 

acontece. Ser colaborativo é o melhor caminho para crescermos jun-

tos, e é assim que a Cooperativa atua diariamente!

Somos uma instituição fi nanceira que faz parte de um mercado de 

intensas transformações, mas seguimos demonstrando estar apta 

como uma alternativa ao sistema bancário convencional.

Oferecemos produtos e serviços que melhor se adaptam às deman-

das dos nossos associados e nos preocupamos com um mundo me-

lhor, mais sustentável, mais equilibrado e participativo. Defendemos 

que a melhor escolha é sempre o que for melhor para todos.

Aqui os nossos valores cuidam dos seus e superar adversidades em 

meio a um cenário adverso faz parte do nosso modelo de negócios. 

Nosso propósito é ser o caminho para você, associado, realizar os 

seus sonhos de forma simples, ativa e próxima.

Somos um sistema coeso e maduro no modelo de governança e fun-

damentado em valores e princípios claros: unir pessoas e comparti-

lhar resultados.

E fazemos isso há mais de 100 anos.

Presidente

Maura Carrara

MENSAGEM DA PRESIDENTE
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EVOLUÇÃO DA MARCA

E quando pessoas se juntam em um mesmo propósito, a mudan-

ça acontece. Nós acreditamos que o jeito de cuidar do seu dinhei-

ro deve acompanhar esse movimento. Somos o Sicredi: a solução 

inteligente e colaborativa para o seu desenvolvimento financeiro. 

Defendemos que a melhor escolha é sempre o que for melhor para 

todos. É por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso. Somos muitos e 

somos próximos uns dos outros. Aqui os nossos valores cuidam dos 

seus e é assim que criamos nossos laços de confiança.

1989

1992

2001

Unimos vontade e capacidade para fazer do Sicredi o seu Sicredi. 

Afinal, ser colaborativo é o melhor caminho para crescermos juntos. 

Sicredi. Fazer juntos para fazer a diferença.

O MUNDO ESTÁ CADA VEZ MAIS HUMANO E 

COLABORATIVO.

2016

SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 11
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NÚMEROS, DADOS E 
INFORMAÇÕES SISTÊMICAS

VALORES

• Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado

• Valorização e desenvolvimento das pessoas

• Preservação da instituição como sistema

• Respeito às normas oficiais e internas

• Eficácia e transparência na gestão

VISÃO

Ser reconhecido pela sociedade como INSTITUIÇÃO FINANCEI-

RA COOPERATIVA, comprometida com o DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO e social dos associados e das comunidades, com 

crescimento sustentável das cooperativas integradas em um siste-

ma sólido e eficaz.

MISSÃO

Como sistema cooperativo, valorizar o RELACIONAMENTO, ofe-

recer soluções financeiras para AGREGAR RENDA e contribuir 

para a MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA dos associados e 

da sociedade.

RELATÓRIO ANUAL 2016
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1 Dados de novembro de 2016.

O SICREDI EM 20161

R$ 66,1 BILHÕES DE ATIVOS

3,5 MILHÕES DE ASSOCIADOS

20 ESTADOS

122 COOPERATIVAS DE CRÉDITO 5 CENTRAIS+

PRESENÇA DO SICREDI NO BRASIL
Sicredi hoje Estados de abrangência do Sicredi e com 

projeto de expansão em andamento

+ 21,9% EM COMPARAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 20152015 2016

1.171
CIDADES

181 MUNICÍPIOS ONDE É A ÚNICA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

13



PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
SISTÊMICOS E ESTADUAIS

TOP 5 ANUAL DO 

BANCO CENTRAL

Sicredi é a única instituição fi nanceira cooperativa no Top 5 
Anual do Banco Central. A pesquisa de expectativas de mercado 
do Banco Central destaca as cinco instituições fi nanceiras que 
fi zeram projeções econômicas.

RANKING ÉPOCA 

NEGÓCIOS 360º
Destaque nas categorias Melhores Empresas, na 118ª posição, e 
Bancos, na 5ª posição.

RANKING BNDES
Pelo 3º ano consecutivo, o Sicredi ocupa a primeira posição no 
ranking dos repasses nos Programas Agrícolas do Governo Fe-
deral (PAGF).

MELHORES 

EMPRESAS PARA 

TRABALHAR

Pela 6ª vez consecutiva entre as melhores empresas para se tra-
balhar no Brasil.

MELHORES & 

MAIORES

O Sicredi foi incluído em 12 categorias da edição especial da re-
vista Exame: Melhores e Maiores 2016. A SicrediPar subiu cin-
co posições com relação a 2015 e o Banco Cooperativo Sicredi 
manteve sua posição em 3º lugar na categoria Crédito Rural. 

RELATÓRIO ANUAL 2016



CERTIFICAÇÃO 

LEED

O Sicredi conquistou a certifi cação inédita no Brasil por sus-
tentabilidade na estrutura do Centro Administrativo Sicredi em 
Porto Alegre.

PRÊMIO LIDE 

AGRONEGÓCIOS 

2016

O Sicredi recebeu o Prêmio Lide Agronegócios 2016 na catego-
ria Crédito. A premiação reconhece empresas e instituições do 
agronegócio brasileiro que mais se destacaram no compromisso 
com o desenvolvimento sustentável.

500 MAIORES

DO SUL
Sicredi é o 6º colocado no ranking dos 500 Maiores do Sul.

BROADCAST 

PROJEÇÕES

Pela 4a vez o Sicredi está entre as dez principais institui-
ções fi nanceiras e as maiores consultorias do país no prêmio 
Broadcast Projeções.

O Sicredi é uma instituição reconhecida internacionalmente por 

seu modelo de atuação. Estes são alguns dos prêmios e reconhe-

cimentos de 2016.

ADVB
Conquista da Central Sicredi PR/SP/RJ do selo TOP de Marke-
ting ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil - 
com a Campanha Quando Vê Poupou, Quando Vê Ganhou.

SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 15
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PR

SP

ÁREA DE ATUAÇÃO

Somos a Sicredi Nossa Terra PR/SP, uma das Cooperativas que 

compõe o Sistema Sicredi.

Somos uma marca com presença nacional, atuação regional e foca-

da no desenvolvimento local.

SICREDI NOSSA 

TERRA PR/SP

CIDADES COM AGÊNCIAS SICREDI

CIDADES AUTORIZADAS A RECEBER 
AGÊNCIAS

CIDADES DA ÁREA DE EXPANSÃO

1 - Tietê

2 - Cerquilho

3 - Boituva

4 - Porto Feliz

5 - Salto

6 - Laranjal Paulista

7 - Jumirim

8 - Cesário Lange

9 - Tatuí

10 - Capivari

11 - Elias Fausto

12 - Indaiatuba

13 - Lençóis Paulista

14 - Areiópolis

15 - São Manuel

16 - Pratânia

17 - Botucatu

18 - Anhembi

19 - Bofete

20 - Conchas

21 - Porangaba

22 - Pereiras

23 - Quadras

24 - Saltinho

25 - Rio das Pedras

26 - Mombuca

27 - Rafard

28 - Monte Mor

6
8

7

1

2

3 4

5

1 - Formosa do Oeste

2 - Jesuítas

3 - Iracema do Oeste

4 - Nova Aurora

5 - Palmitópolis

6 - Cafelândia

7 - Corbélia

8 - Jotaesse
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NOSSA HISTÓRIA

47 agricultores da cooperativa agrícola 

Copacol se unem e constituem a 

Cooperativa de Crédito Rural - Credicopa.

FUNDAÇ ÃO

LIVRE 
A D MIS S ÃO

INS TIT UIÇ ÃO  D O 

VOTO  D EL EG A D O 

Iniciando o ciclo de expansão, é inaugurada a 

primeira estrutura fora das dependências da 

cooperativa mãe.

Com a abertura da 

legislação, a cooperativa 

conquista o direito de 

associar todos os segmentos 

da sociedade e passa a se 

chamar Sicredi Nossa Terra.

Uma das três cooperativas 

pioneiras na implantação do voto 

por representação dos núcleos 

de associados.

1 a SED E
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SED E  A D MINIS TR ATIVA

BA N CO  CEN TR A L  APROVA 
E XPA NS ÃO  PAR A  O  ES TA D O  D E  SP

Adequação à nova 

marca e aos normativos 

internos.

INÍCIO  DA 
E XPA NS ÃO

Abertura da primeira agência 

no estado de São Paulo, no 

município de Tietê.

Projeto integra 28 municípios da região centro-leste 

de São Paulo.

Em razão da expansão para o estado 

de São Paulo, a cooperativa constitui 

sua sede administrativa regional.



RELATÓRIO ANUAL 2016

AGÊNCIA DE CAFELÂNDIA

AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

A agência passou por uma ampla reforma com aumento no número 

de caixas eletrônicos e caixas de atendimento e dobrou o espaço de 

atendimento ao quadro social.

Criação de um ponto de aten-

dimento e nova sede adminis-

trativa no bairro Novo Milênio.

NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E PONTO DE 
ATENDIMENTO
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NOVAS INSTALAÇÕES DA AGÊNCIA DE 
IRACEMA DO OESTE

Buscando melhoria no atendimento aos associados da comunidade 

de Iracema do Oeste, a Cooperativa investiu em uma moderna es-

trutura com 290 m2. A agência conta com caixas eletrônicos e am-

plo espaço de atendimento.



RELATÓRIO ANUAL 2016

SICREDI ANTECIPA ATUAÇÃO 
EM SALTO - SP

O Sicredi antecipa sua atuação em Salto - SP, fi rmando parce-

ria com a ACIAS - Associação Comercial Industrial e Agrícola, 

disponibilizando um ponto de atendimento nas dependências 

da associação.

Futuras instalações da agência em Salto, localizada na Rua 23 de Maio,
esquina com a Dr. Barros Junior.



INSTITUCIONAIS

25
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Consolidando as decisões dos mais de quatro mil associados 

presentes nas assembleias de núcleos, os delegados se reuni-

ram para compilação dos votos colhidos. 100% dos núcleos 

foram representados.

ASSEMBLEIA GERAL DE 
DELEGADOS

+ DE 4.000 ASSOCIADOS 
REPRESENTADOS

São premissas do Sicredi a evolução e o atendimento pon-

tual das orientações emitidas pelos órgãos reguladores. 

Para atualizar o estatuto social e também os normativos in-

ternos do Sicredi, a Assembleia Geral Extraordinária de De-

legados aprovou as alterações propostas.

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE DELEGADOS

O novo estatuto e os normativos aprovados encontram-se à disposição 
dos associados nas agências da cooperativa.



RELATÓRIO ANUAL 2016

2016 foi um ano de grandes conquistas em relação à participação 

dos associados no processo de decisão da cooperativa: foram regis-

tradas 1.200 pessoas a mais que em 2015. O destaque deste ano 

foi a distribuição de mudas de árvores nativas, compondo um con-

curso cultural. Ao todo, oito mil mudas foram distribuídas.

ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS

2015 2016 1.200 PARTICIPANTES 
A MAIS EM 2016
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Ações como essa são importantes 

para chamar nossa atenção de que 

devemos devolver ao planeta o que 

de alguma forma estamos tirando. 

Plantei três mudinhas, uma para 

cada filho meu, quero ensiná-los 

desde pequenos que é importante 

cuidar do planeta.”

FABIO GRIGIO,
associado de Cafelândia, Paraná.

DISTRIBUÍDAS
MUDAS
8.000

A ação também se integra às diretrizes ambientais 

da cooperativa no que diz respeito à compensação 

de emissões de gases de efeito estufa.



RELATÓRIO ANUAL 2016

A Sicredi Nossa Terra sediou a reunião de Núcleos Coo-

perativos da Ocepar. Foram recepcionados os presidentes, 

executivos e conselheiros de diversos segmentos cooperati-

vos da região oeste do Paraná.

COOPERATIVA ANFITRIÃ DA 
REUNIÃO DE NÚCLEOS DA 
OCEPAR

ORGANIZAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS DO 

PARANÁ

Primando pelo princípio da transparência, a cooperativa realizou 

reunião de prestação de contas do primeiro semestre de 2016. 

Na pauta foi também incluída a palestra com o casal Caçadores de 

Bons Exemplos.

PRESTAÇÃO 
DE CONTAS
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REUNIÃO DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO SICREDI

Como acontece anualmente, a cooperativa recepcionou os presi-

dentes e executivos do Sicredi, vindos das cooperativas vizinhas, 

para uma importante reunião de alinhamentos e decisões que são 

levados a nível sistêmico.

Em Corbélia, notável comunidade onde a cooperativa atua há mais 

de dez anos, foi realizado o evento em que foram apresentados os 

diferenciais e os produtos e serviços que o Sicredi disponibiliza para 

diversos segmentos. Na ocasião, também foi apresentada a propos-

ta de nova estrutura para a agência do município.

O SICREDI E A 
COMUNIDADE 
DE CORBÉLIA
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PARTICIPAÇÕES DA PRESIDENTE

O Fórum Nacional de Presidentes e Executi-

vos teve como tema Um Sicredi melhor a gente 

faz junto. Na oportunidade, foi concluído o pro-

cesso de filiação da Central Norte/Nordeste 

e debatida a evolução do planejamento estra-

tégico 2011/2015 e a conclusão do novo ciclo 

2016/2020.

FÓRUM NACIONAL DE 
PRESIDENTES E EXECUTIVOS

PORTO ALEGRE - RS

UM SICREDI 

MELHOR A GENTE 

FAZ JUNTO

Programa cujo objetivo foi criar 

e estimular o pensamento e a 

visão estratégica, conectada ao 

dia a dia dos participantes com 

o intuito de apoiar e impulsio-

nar o crescimento das coope-

rativas, realizado na renomada 

instituição de ensino Fundação 

Dom Cabral.

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
DE PRESIDENTES 
E DIRETORES 
EXECUTIVOS

A presidente Maura Carrara e o diretor Davi Rodrigues com a certificação em mãos.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL - MG
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O Fórum Nacional contou com a fala do ministro da fazenda Hen-

rique Meirelles. Foi debatido sobre o cenário econômico atual e o 

cooperativismo de crédito.

FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES E 
EXECUTIVOS DO SICREDI

BRASÍLIA - DF 

FAZER JUNTOS PARA FAZER A DIFERENÇA

Realizado no Banco Central do Brasil, o seminário de supervisão da 

Central Sicredi PR/SP/RJ teve como objetivo tratar do papel da fis-

calização e o monitoramento das cooperativas de crédito.

SEMINÁRIO DE SUPERVISÃO 
CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ E BACEN

CURITIBA - PR



RELATÓRIO ANUAL 2016

Com campus na França (Europa), em Singapura (Ásia) e em Abu Dhabi 

(Oriente Médio), a educação empresarial do INSEAD e pesquisas abran-

ge três continentes. Ele é uma das instituições mais consagradas global-

mente no âmbito da educação empresarial. Durante o programa, foram 

desenvolvidos temas relacionados à gestão estratégica, gestão de pesso-

as, finanças, marketing, inovação e mercado. De forma a se construir uma 

visão de futuro e sobre a qual pautamos a gestão da Cooperativa.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 
PRESIDENTES E DIRETORES EXECUTIVOS

INSEAD BUSINESS SCHOOL - SINGAPURA

SEMINÁRIO ANUAL DA CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ

O Seminário Anual da Central Sicredi 

PR/SP/RJ teve como objetivo auxi-

liar na visão estratégica das coopera-

tivas filiadas e no aprimoramento do 

planejamento estratégico para o ano 

de 2017, destacando e valorizando 

as cooperativas em diversas áreas.

CURITIBA - PR 

CONEX ÃO COM O ASSOCIADO
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O Dia C, também conhecido como Dia de Cooperar, foi come-

morado como manda sua essência: com cooperação. Em parce-

ria com a Copacol, foram arrecadadas quatro toneladas de alimen-

tos e donativos e 16 mil reais em moedas, que foram repassados 

para instituições de Nova Aurora: a Casa Lar, que abriga crianças 

em estado de risco, o Lar São Roque, que atende idosos, a Pastoral 

do Auxílio Fraterno, que atende famílias carentes, e o Projeto Piá, 

que atende crianças no contraturno escolar.

DIA C - DIA INTERNACIONAL 
DO COOPERATIVISMO

4 TON DE ALIMENTOS 
E DONATIVOS 16 MIL REAIS



RELATÓRIO ANUAL 2016

Formação em cooperativismo, informações sobre o Sicredi e o fun-

cionamento das cooperativas de crédito: esses foram alguns dos as-

suntos abordados nas formações do Programa Crescer.

PROGRAMA CRESCER

Os encontros são abertos a todos os associados e, também, não 

associados interessados em conhecer melhor o cooperativismo 

de crédito e o Sicredi.
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Fiz a formação do Programa 

Crescer quando eu era acadêmica 

do curso de Administração, adquiri 

mais conhecimentos em relação à 

cooperativa, me senti acolhida e isso 

me despertou o interesse de fazer 

parte da equipe.”

Flaviane e colaboradores de Cafelândia egressos da 
Faculdade Única e que participaram das coletivizações na 
faculdade.

Uma parceria bem-sucedida aconte-

ce desde 2013 com a Faculdade Úni-

ca de Cafelândia: as formações com 

acadêmicos dos cursos oferecidos 

pela faculdade. E, depois disso, mui-

tos desses acadêmicos se tornaram 

colaboradores da cooperativa.

FLAVIANE APARECIDA GOZO,
colaboradora de Cafelândia, Paraná.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Num cenário adverso, a responsabilidade das instituições finan-

ceiras em relação à concessão de crédito e boa gestão de finan-

ças pessoais é cada vez mais significativa. Durante todo o ano, 

várias ações ocorreram com o objetivo de oportunizar a educação 

financeira para os mais variados públicos.

Participação ativa nas ações da Semana Nacional de Educação Fi-

nanceira promovida pelo Comitê Nacional de Educação Financeira 

(CONEF) e Banco Central. Os colaboradores da cooperativa tive-

ram acesso ao curso online de finanças pessoais e 84% receberam 

certificação. Já os conselheiros e delegados participaram de pales-

tra sobre o tema com Antônio Medina Lima do Banco Central.

AÇÕES COM O 
BACEN

BANCO CENTRAL 

DO BRASIL

DOS 
COLABORADORES
RECEBERAM 
CERTIFICAÇÃO

84%
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A peça teatral Caravana Qual Vai Ser? foi criada através da parceria 

da Fundação Sicredi e do Ministério da Cultura, é apresentada em 

todo o Brasil e esteve na cidade paulista de Porto Feliz. A peça tem 

o objetivo de reforçar a importância da educação financeira para os 

jovens e estimular o consumo consciente e o entretenimento criativo.

CARAVANA QUAL VAI SER?
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Colaboradores de todas as áreas participaram do Programa Ofici-

na do Futuro, que possibilitou uma avaliação da situação financei-

ra atual e sobre o que fazer para uma aposentadoria alinhada com 

suas expectativas futuras. O programa é realizado em parceria com 

a Icatu Seguros e Previdências.

OFICINA DO 
FUTURO

O programa oferece um aplicativo - Oficina do Futuro - em que to -

dos os associados podem fazer uma simulação do feedback financei-

ro, que também pode ser feito pelo site: www.icatuweb.com.br/

oficinadofuturo/

Palestra sobre educação financeira e previdenciária para jovens da 

Faculdade Única e Colégio Santos Dumont em Cafelândia, com o 

professor Sérgio Rangel, profissional da parceira Icatu Seguros e 

Previdências.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA



SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 43

INADIMPLÊNCIA ZERO E 
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

Em parceria com as associações comerciais dos municípios de Cor-

bélia, Formosa do Oeste e Jesuítas, a Cooperativa, por meio da as-

sessoria de meios de pagamentos, realizou palestras com o tema 

Inadimplência zero e oportunidades de crescimento para associados e 

empresas nos municípios.

O objetivo foi orientar os empresários sobre o cenário econômico 

atual, incentivando-os a tomar decisões estratégicas na empresa e 

visando a redução da inadimplência através de investimentos em 

planejamento, processos e pessoas.

PARCERIA SEBRAE DE 
ACESSO AO CRÉDITO

Visando levar conhecimento aos associados, a 

cooperativa realizou o curso de Orientação para 

Acesso ao Crédito em parceria com o Sebrae. 

O objetivo foi difundir aos empresários boas prá-

ticas de gestão empresarial.

CONVÊNIO 
GARANTIOESTE

A cooperativa firmou parceria com a Sociedade 

de Garantia de Crédito do Oeste no Paraná - 

Garantioeste, propiciando às micro, pequenas e 

médias empresas e empreendedores individuais 

condições de acesso ao crédito, mediante consti-

tuição de garantias.



RELATÓRIO ANUAL 2016

Na oportunidade, o grupo conheceu 

a Ocepar - Organização das Coope-

rativas do Paraná - e a Central Sicredi 

PR/SP/RJ.

VIAGEM TÉCNICA

Neste ano, a viagem contou com os Conselheiros de Administração, Con-

selheiros Fiscais e Delegados. O objetivo foi ampliar o conhecimento so-

bre o papel da Central Sicredi PR/SP/RJ, da Ocepar (Organização das Co-

operativas do Paraná) e do BACEN (Banco Central do Brasil) e, por fim, 

participar do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses.

Visita Central Sicredi PR/SP/RJ.
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A delegação da cooperativa no Encontro Estadual de 
Cooperativistas Paranaenses.

A delegação foi recebida no BACEN por Rogério 
Mandelli Bisi, gerente técnico do departamento de 
organização do sistema financeiro, ocasião também 
da visita ao Museu do Dinheiro.
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Cerquilho - SP Porto Feliz - SP

Boituva - SP

DESTAQUES E RECONHECIMENTOS

Resultados alcançados merecem destaque e reconhecimento para 

as equipes por agências.

RECONHECIMENTO 
POR METAS 
ATINGIDAS

Salto - SP Tietê - SP
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Palmitópolis - PRNova Aurora - PR

Jesuítas - PR Jotaesse - PR

Iracema do Oeste - PR

Corbélia - PRCafelândia - PR

Formosa do Oeste - PR
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RECONHECIMENTO AOS DESTAQUES 2016

ASSESSORIA

Análise de Crédito

Formosa do Oeste

ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO - PR

Porto Feliz

ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO - SP

Jesuítas

CAIX AS - PR

Boituva
CAIX AS - SP

Formosa do Oeste
NEGÓCIOS - PR

Porto Feliz
NEGÓCIOS - SP

Formosa do Oeste
RESULTADOS - PR

Porto Feliz
RESULTADOS - SP



SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 49

PREMIAÇÃO NO 
ARRANCADÃO

É uma ação da Central Sicredi PR/SP/RJ para acelerar o cresci-

mento das cooperativas no primeiro trimestre do ano. A Sicredi 

A agência de Nova Aurora foi reconhecida no Prêmio Desta-

ques 2016, realizado pela Associação Comercial e Industrial 

de Nova Aurora, e recebeu os prêmios de Melhor Instituição 

Financeira, Melhor Gerente e Melhor Funcionário.

Em Cafelândia, a agência foi premiada em março, com refe-

rência ao ano de 2015, como a melhor equipe na Categoria 

MELHORES 
DO ANO

Agência Porto Feliz - SP
1º lugar em Associados

Ranking de Assessorias 
1º lugar Assessoria de Captação

Agência Cafelândia - PR
2º lugar em Captação

Agência Porto Feliz - SP
3º lugar geral

AGÊNCIA 
PEQUENO 

PORTE

AGÊNCIA
GRANDE 

 PORTE

RANKING 
GERAL 

GRAND 
PRIX
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MOÇÃO DE 
APLAUSOS DE 
BOITUVA

Pela segunda vez, a Câmara de Vereadores de Boituva - SP prestou homena-

gem à Sicredi. A primeira destacava a valorização do relacionamento, do de-

senvolvimento e do crescimento econômico das pessoas e da comunidade. 

A segunda moção foi em reconhecimento pela implantação do programa de 

responsabilidade social do Sicredi A União Faz a Vida.

PLANO SAFRA
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SHOW RURAL

O Show Rural de Cascavel - PR con-

tou com as melhores empresas do 

agronegócio nacional e internacional. 

Foram mais de 235 mil visitantes.

A Sicredi também participou da edi-

ção de 2016, realizando negócios e 

ações de engajamento com os asso-

ciados e visitantes da feira.

No seminário de desenvolvimento, a Central Sicredi PR/SP/RJ 

realizou o lançamento do Plano Safra para todas as cooperativas, 

com objetivo de apresentar as principais mudanças normativas e 

a projeção de recursos safra 2016/2017.
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PROJETO CIDADANIA DE JESUÍTAS

AÇÕES COM JOVENS

JOVEM APRENDIZ

Compondo a grade de estudos do curso para jo-

vem aprendiz, que tem por objetivo preparar os 

jovens para o mercado de trabalho, a cooperativa 

recepcionou a 9ª turma Copacol e Sicredi, para 

conhecer o cooperativismo de crédito, ação que 

faz parte das aulas práticas do curso no módulo 

de cooperativismo.

Visando expandir a compreensão sobre a pres-

tação de serviços do terceiro setor, os alunos do 

Colégio Estadual Humberto de Alencar Castelo 

Branco, de Jesuítas, visitaram a agência do mu-

nicípio e foram recepcionados pelo gerente Edy-

valdo Favero e pela presidente Maura Carrara.

DIA INTERNACIONAL DO 
COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

O Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito é comemorado 

mundialmente todos os anos na terceira quinta-feira de outubro. 

O tema deste ano foi Princípios que fazem a verdadeira diferença, refor-

çando os valores da cooperação e de que o cooperativismo de crédi-

to é para todos. Na Sicredi Nossa Terra, o dia foi comemorado com 

ações dos projetos do Programa A União Faz a Vida, de Cafelândia.
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Em continuidade ao projeto de compensação anual dos gases de 

efeito estufa, a cooperativa neutralizou as emissões do ano de 2015 

novamente com a SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem 

no projeto de conservação do papagaio-de-cara-roxa. Com a com-

pra, a cooperativa neutraliza 152 toneladas de CO
2
.

A Sicredi Nossa Terra acredita que o cuidado com o meio ambien-

te é uma das responsabilidades da cooperativa. Por isso, em apoio 

ao plano de arborização do município de Corbélia, que é conhecida 

como a Cidade das Flores, foram disponibilizadas mudas de Cerejei-

ra do Japão para a rearborização das avenidas São Paulo e Paraná.

ARBORIZAÇÃO EM CORBÉLIA

COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES 
DE GASES DE EFEITO ESTUFA

AÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE
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Por ocasião da compensação das emissões de gases de efeito estu-

fa, a cooperativa incentivou os associados e colaboradores a aderi-

rem a causa pelo planeta. Foi lançado nas assembleias de núcleos o 

concurso cultural “Sicredi e você cuidando do planeta”.

A participação ocorreu por meio de rede social e premiou fotos 

postadas com o papagaio-de-cara-roxa, símbolo da compensação. 

Na foto devia aparecer também a muda de árvore, entregue nas as-

sembleias de núcleos.

Com isso, a cooperativa distribuiu oito mil mudas de árvores nativas.

CONCURSO CULTURALSICREDI E VOCÊ 

CUIDANDO DO 

PLANETA

DISTRIBUÍDAS
MUDAS
8.000
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1

2

3

VENCEDORES DO CONCURSO EXTERNO

VENCEDORES DO CONCURSO INTERNO

Adriana Rodrigues, de Tietê - SP Jaque Ribeiro, de Jesuítas - PR

CMEI Iracema, de Iracema do Oeste - PR

321
Denis de Oliveira, de Cafelândia - PR Thayná Trevisolli, de Nova Aurora - PR Márcio Schienemaier, de Iracema 

do Oeste - PR
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Mascote do Programa A União Faz a Vida

O Programa A União Faz a Vida traz a cooperação para o dia a dia 

das escolas, através de uma metodologia de ensino e aprendizagem 

que se utiliza de projetos desenvolvidos pelas crianças e adolescen-

tes. Esta é uma forma de transformar a educação tradicional em um 

jeito novo de aprender e ensinar.

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA

OS AGENTES TRANSFORMADORES
DA EDUCAÇÃO

JEITO 

NOVO DE 

APRENDER E 

ENSINAR

Os projetos desenvolvidos em Boituva, Cafelândia e Jesuítas estão 

retratados no site do programa, que você pode conferir pelo link  

http://auniaofazavida.com.br/projetos_vejaosprojetos



SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 59

A Fundação Crescer Criança teve a oportunidade de mostrar seus 

talentos para mais de 700 professores no renomado Encontro Inte-

restadual dos Programas A União Faz a Vida e Cooperjovem com o 

grupo de dança Arte em Movimento e foram aplaudidos com emo-

ção pelos participantes. O projeto existe desde 2007 e já ganhou 

diversos prêmios na modalidade hip-hop.

PARTICIPAÇÃO 
ESPECIAL

A cooperativa buscou novos parceiros na implantação do programa 

e a Fundação Crescer Criança de Boituva - SP foi a instituição esco-

lhida. Em outubro ocorreu o evento de apresentação para a comu-

nidade. Na oportunidade, os participantes conheceram o Programa 

A União Faz a Vida, participaram da campanha de arrecadação para 

a Fundação Crescer Criança e se emocionaram com a palestra dos 

Caçadores de Bons Exemplos.

UMA NOVA FAMÍLIA SE JUNTA À COLMEIA

DESTAQUE NO 

ENCONTRO 

INTERESTADUAL 

DO PROGRAMA A 

UNIÃO FAZ A VIDA E 

COOPERJOVEM
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GESTÃO DE 
PESSOAS

A área de gestão de pessoas da cooperativa prima pela aplicação do 

Jeito Sicredi de Ser. Com isso, a cultura cooperativista é mantida e 

disseminada entre os colaboradores.

O Jeito Sicredi de Ser é a expressão da nossa cultura e identidade. 

É humano, próximo, pessoal e, ao mesmo tempo, voltado para o 

crescimento de todos. É dividido em sete atitudes:

JEITO SICREDI DE SER

COOPERAÇÃO EMPATIA SEGURANÇA PROATIVIDADEGENTILEZA CONFIANÇA CONSTÂNCIA

Colaboradores da agência de Tietê - SP.

Pela 6a vez consecutiva, o Sicredi está presente entre as Melho-

res Empresas para Você Trabalhar. O Guia das 150 Melhores Em-

presas foi idealizado com intuito de valorizar as empresas que melhor 

cuidam de seus colaboradores. Hoje, o Guia é a melhor e mais crite-

riosa pesquisa de clima organizacional do país.

A pesquisa se baseia na percepção que os colaboradores possuem 

sobre a organização, o trabalho em si, os superiores e a relação com 

os colegas.

AS MELHORES 
EMPRESAS PARA 
VOCÊ TRABALHAR
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Cerquilho - SP Porto Feliz - SP

Boituva - SP

DESTAQUES E RECONHECIMENTOS

Resultados alcançados merecem destaque e reconhecimento para 

as equipes por agências.

RECONHECIMENTO 
POR METAS 
ATINGIDAS

Salto - SP Tietê - SP
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SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO PARANÁ E SÃO PAULO

Agente da mudança foi o tema dos seminários realizados para os 

colaboradores, que objetivou fomentar a inovação e a proativi-

dade. Paulo Storani, famoso por sua atuação no BOPE (Batalhão de 

Operações Especiais), palestrou para os colaboradores do Paraná. 

Marcos Pulga, da Icatu Seguros e Previdências, trabalhou o mesmo 

tema para o grupo de São Paulo.

MISSÃO 

DADA É 

MISSÃO 

CUMPRIDA

CURSO DE ETIQUETA 
E MARKETING 
PESSOAL

Visando a construção de uma imagem pessoal harmônica e profis-

sional, a cooperativa realizou o Curso de Etiqueta e Marketing Pes -

soal com a consultora de imagem Mari Cury.

MISSÃO DE ESTUDOS 
KELLOGG ESTADOS UNIDOS 

O Pós-MBA - FDC/Kellogg é um programa internacional focado em 

conhecimentos avançados de marketing, liderança e negociação, re-

alizado numa das mais importantes escolas de negócios dos Estados 

Unidos e fez parte do Programa de Desenvolvimento de Diretores.
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PORTFÓLIO

O Sicredi é um instituição financeira centenária que oferece mais 

de 300 itens em seu portfólio de produtos e serviços, que visam 

atender as demandas de associados, pessoas físicas, jurídicas e do 

agronegócio, com o diferencial de ser cooperativa.

PARA VOCÊ PARA SUA EMPRESA PARA SEU AGRONEGÓCIO

Câmbio Câmbio Consórcios

Crédito Crédito

Investimentos Investimentos

Conta-corrente Conta-corrente Investimentos

Pagamentos e 
recebimentos

Pagamentos e 
recebimentos

Seguros Seguros

Consórcios Consórcios Seguros

Cartões Cartões Crédito

Previdência Previdência
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Complexo Industrial da Copacol em Cafelândia.

PARCERIA DE LONGA DATA

CONSIGNADO EM FOLHA

A modalidade de crédito consignado é uma opção responsável 

disponibilizada aos colaboradores da Copacol com condições 

diferenciadas.

CRÉDITO PARA FORNECEDORES DA 
COPACOL

Uma linha de crédito específica para fornecedores da Copa-

col foi criada em 2016 e oferece capital de giro, investimentos 

e antecipação de vendas com prazos e taxas exclusivas.

JUNTOS PARA FAZER A DIFERENÇA: 
COPACOL, SICREDI E BRDE

A parceria oportuniza aos associados uma linha de crédito 

voltada às atividades integradas da Copacol - Cooperativa 

Agroindustrial Consolata, promovendo riqueza, desenvolvi-

mento e a permanência das famílias no meio rural.

SALDO EM CARTEIRA 
DEZEMBRO DE 2016

EQUIVALENTE A 

OPERAÇÕES VIGENTES

R$ 165 MILHÕES

1.165 
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*Título da modalidade incentivo emitido pela Icatu Capitalização S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900208/2016-10, 15414.900541/2016-11 e 15414.900130/2013-82. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Serviço de Informação ao Cidadão SUSEP: 0800 021 
84 84 (dias úteis, das 9h30 às 17h) ou www.susep.gov.br. Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047. Promoção válida durante o período de 1º/11/2016 a 31/12/2016, para os associados da cooperativa Central Sicredi PR/SP/RJ. Consulte cooperativas participantes, regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e através do site www.quandoveganhou.com.br. Imagens meramente 
ilustrativas. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519 e Fale Conosco no site da promoção.

CAMPANHA 
QUANDO 
VÊ POUPOU 
QUANDO VÊ 
GANHOU 

A promoção Quando Vê Poupou Quando Vê Ganhou distribuiu 

mais de 1,2 milhão de reais. A campanha entregou aos associados 

20 prêmios mensais de 2 mil reais e, ao final, mais dois prêmios de 

meio milhão.

Um dos contemplados, o Sr. Marco Antonio 
Antunes da agência de Formosa do Oeste.

Contemplado da Agência de Boituva - SP 
Escola de Educação Infantil Árvore da 
Imaginação de Boituva - SP.

MAIS DE UM

DISTRIBUÍDOS

R$ 1,2 MILHÃO
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NO SICREDI VOCÊ ESTÁ SEGURO

INCLUSÃO DE NOVAS SEGURADORAS

Para melhorar a precificação e a competitividade dos seguros ofe-

recidos aos associados, o Sicredi buscou novas e renomadas segu-

radoras. Assim, o associado recebe três cotações para automóvel e 

até seis cotações no segmento residencial e patrimonial.

TOKIO MARINE

MSIG

PORTO SEGURO

MAPFREHDI SEGUROS

SULAMÉRICA
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SEGURO MAIS EM VIDA

Em parceria com a Icatu Seguros, carro-chefe do segmento de se-

guro de vida, ampara todos os benefícios e conta ainda com sorteios 

mensais do valor segurado.

Joaquim José da Trindade,  
da agência de Jesuítas.

Luiz Carlos Rocha Andrade,  
da agência de Jesuítas.

Maristela Salete Schneider,  
da agência de Cafelândia.

GANHADORES 

EM JESUÍTAS E 

CAFELÂNDIA

SORTEIOS MENSAIS 
NO VALOR DE ATÉ

R$ 50.000
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SICREDI 
MASTERCARD 
BLACK™

Lançado em 2016, o Cartão Mas-

terCard Black™ é ideal para pessoas 

que valorizam experiências únicas, 

investem em novas oportunidades e 

viajam com frequência. É um cartão 

internacional e múltiplo com todos 

os benefícios, seguros e assistências 

exclusivas da MasterCard.

Faça o download na App Store (iOS), Google Play (Android) 

ou Windows Store (Windows Phone).

Função que permite transações via celular e internet banking com 

valores ampliados, com a segurança e a facilidade do aplicativo Si-

credi Mobi.

Com o Sicredi Mobile Token o associado pode realizar:

• Consulta de saldos e extratos

• Transferências entre contas, DOCs e TEDs

• Pagamento de boletos

• Gerenciar investimentos

• Empréstimos

MOBILE 
TOKEN

FACILIDADE NA TELA 

DO SEU CELULAR
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VALDIR MODANEZ 

CERQUILHO - SP

Uma tradicional família de Cerquilho tem no ramo da cana-de-açú-

car sua principal fonte de recursos agrícolas, com mais de 600 hec-

tares de cultivo.

Por vocação, Valdir é cooperativista e espera deixar um legado para 

os filhos, Valdir Junior e Vanessa Modanez, que já trabalham com o 

pai na área administrativa e contábil dos negócios. Segundo eles, o 

bom atendimento que recebem é o que traz para a cooperativa sua 

reciprocidade.

No cooperativismo, Valdir encontrou o que espera de uma institui-

ção financeira. “Meus investimentos agrícolas estão evoluindo cada 

vez mais e através deles podemos nos modernizar e ter melhores 

resultados”, explica Valdir, um grande divulgador do Sicredi, que 

sempre indica produtos e serviços para os amigos e familiares.

Sempre sou muito bem atendido, 

aqui as pessoas são como a gente e nos 

atendem da melhor forma possível, 

é fácil se sentir em casa no Sicredi.”

EMPREENDEDORISMO 
NO CAMPO

73
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SUZANA E ATAÍDES 
MAGALHÃES

CORBÉLIA - PR

Sonhar alto nunca foi difícil para Suzana e Ataídes. Os dois juntaram 

suas vidas, suas economias, a força de vontade e partiram para a 

França em busca de novas oportunidades.

“A França foi uma grande escola e aprendemos muito, o povo é edu-

cado, respeitoso e está sempre disposto a ajudar. E é isso que temos 

no Brasinha Lanches, procuramos sempre atender da melhor for-

ma”, conta Ataídes.

O casal trabalhou sempre com intuito de voltar para o Brasil e ter 

uma nova vida. Seis anos depois, retornaram e, com apoio da Sicredi, 

conquistaram o seu tão sonhado food truck de espetos, lanches e o já 

conhecido sorvete de Nutella.

Entre um cliente e outro, Suzana conta que estão aplicando no seu 

negócio muito do que aprenderam lá fora: “O Ataídes é bom com 

números e eu em atender e tratar tudo do meu jeitinho, juntos, te-

mos o resultado que esperávamos”.

RELATÓRIO ANUAL 2016

UM NOVO 
CONCEITO NA 
FORMA DE SERVIR

Queremos ainda expandir o Brasinha 

para que, no inverno, possamos 

atender mais pessoas, com mais 

comodidade, e para isso, vamos contar 

com a Cooperativa.”
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ADRIANO RICARDO 
PARDUCI

TIÊTE - SP

Quem nunca sonhou em conhecer a neve? Correr, escorregar e 

fazer bonecos como nos fi lmes? Adriano sempre quis e, depois de 

casado e com uma fi lha de oito anos, decidiu que era o momento 

ideal. Por isso, programou com a família uma viagem para Barilo-

che, na Argentina.

A esposa Nara conta que a viagem foi incrível. “Foram seis dias de 

pura diversão, alegria e experiências maravilhosas, nossa fi lha fi cou 

tão empolgada que nem sabia o que fazer, ela corria, pulava, se joga-

va, aproveitou de todas as formas que podia, foi incrível”.

Como forma de pagamento, Adriano utilizou as vantagens e os be-

nefícios que só o cartão Sicredi oferece e, segundo ele, já estão pro-

gramando as próximas viagens.

Ficamos muito ansiosos, olhávamos a 

previsão do tempo todos os dias e nada 

de neve, até que uma semana antes da 

viagem ela apareceu e não parou mais, 

era neve pra todo lado.”

UM PROPÓSITO 
ALCANÇADO
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A alegria estampada no rosto é sinônimo de conquista para João e 

Neusa, que transparecem a felicidade de ter adquirido com apoio 

do Sicredi uma nova colheitadeira. Associado desde 2005, João 

tem o Sicredi como sua única instituição fi nanceira.

Para Neusa, esses são investimentos que trarão grandes benefí-

cios: “trabalhamos muito, por isso precisamos ter conforto na hora 

de trabalhar e, com certeza hoje com os equipamentos mais moder-

nos, nós trabalhamos ainda mais animados”.

Nós buscamos, aos poucos, realizar 

os nossos sonhos e com o apoio da 

cooperativa estamos conseguindo. Já 

compramos trator, fazemos custeios 

agrícolas, construímos galpões 

para guardar os equipamentos e 

manter tudo com mais cuidado e 

agora adquirimos a colheitadeira e a 

plataforma. A sensação é de comprar 

um carro novo”.

RELATÓRIO ANUAL 2016

JOÃO DE CARVALHO 
NOVAIS E NEUSA TROLLI 
RODRIGUES 

FORMOSA DO OESTE - PR

A ALEGRIA DE
UM CASAL
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É possível, sim, contribuir com o meio ambiente e diminuir custos. 

Pensando nisso, Raul, que trabalha com indústria têxtil, buscou uma 

alternativa viável e sustentável para reaproveitar a água utilizada no 

processo de tingimento de malhas.

O projeto contemplou uma estação compacta de tratamento físico-

-químico de resíduos, que é usada para retirar poluentes inorgâni-

cos, materiais não biodegradáveis e cor, tornando a água reutilizá-

vel. Atualmente, cerca de 90% da água é reutilizada no processo de 

tingimento e isso, além de contribuir com o meio ambiente, colabora 

para a diminuição dos custos e aumento dos lucros.

Seu Raul conhece o Sicredi desde a inauguração e hoje tem seus 

principais negócios financeiros feitos através da cooperativa.

Mario Augusto Dias de Matos, gerente administrativo da Click, explica:

O processo usa e descarta muita 

água, por isso precisaríamos de um 

tratamento eficiente para que a 

água ficasse limpa para ser utilizada 

novamente. Com uma empresa 

especializada desenvolvemos o projeto 

financiado pelo Sicredi.”

RAUL ALBINO

CERQUILHO - SP

CLICK 
SUSTENTÁVEL 

77



RELATÓRIO ANUAL 2016

Armindo é associado da Sicredi desde o início da nossa caminhada. 

De lá para cá, todos seus custeios de lavouras e investimentos são 

realizados através da Cooperativa.

“Quando o produto e o atendimento que a gente recebe são bons, 

queremos passar pra outras pessoas”, foi assim que o senhor Armin-

do Zuck passou a tradição para os filhos Anderson e Elivelton Zuck.

Os dois recentemente financiaram a construção da infraestrutu-

ra para a produção de leite no sistema de confinamento, também 

conhecido como free stall1, uma tecnologia ainda pioneira em Cafe-

lândia. Eles estão animados com a nova etapa e felizes por darem 

continuidade à tradição da família.

Nós já trabalhávamos com gado 

de leite, mas era manual e mais 

trabalhoso. Agora que tudo é tratado 

de forma inovadora e tecnológica, a 

produtividade vai ser maior usando 

menos espaço, além de ser uma 

novidade para nossa região”.

ARMINDO ZUCK E 
FAMÍLIA

CAFELÂNDIA - PR

FREE STALL: 
A BUSCA PELA 
PRODUTIVIDADE

1 No free stall, os animais ficam em um 
local coberto, com alimentação variada 
e em alta quantidade, com ventiladores e 
sistema de aspersão de água.
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Conhecido como Dabreu, apelido que carrega desde a infância, 

Adilson começou sua vida profissional trabalhando em uma bicicle-

taria que ficava na garagem da casa de seus pais.

Com o tempo, se tornou dono da bicicletaria, mas seus clientes mi-

graram e começaram a utilizar moto, então ele passou a atender 

também essa demanda.

Porém, o sonho e a paixão pelas bicicletas persistia. Um dia, na casa 

de seus pais, Dabreu encontrou no fundo de uma cômoda um bi-

lhete dele, aos 14 anos, dizendo que o seu sonho era ter a maior 

bicicletaria de Tietê.

Depois disso, decidiu persistir na ideia e hoje a “Dabreu Bikes”, loja 

especializada em bicicletas, fica localizada em um dos casarões anti-

gos da cidade, que foi todo restaurado.

O Sicredi me ajudou muito na 

realização desse sonho, desde as 

reformas do casarão, até a montagem 

de toda loja, que hoje atende os mais 

variados gostos: de atletas amadores a 

profissionais.”

ADILSON MAZZER 
TESOTO

TIÊTE - SP

SONHO DE INFÂNCIA 
QUE SE TORNOU 
REALIDADE
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Jorge faz parte do Programa Jovem Aprendiz na Copacol e tem ape-

nas 17 anos, mas já mantém na Poupança Programada do Sicredi 

boa parte do seu salário.

O incentivo sempre veio dos pais, dedicados e preocupados com o 

futuro dos filhos. Quando Jorge ainda era criança, o pai fez uma pou-

pança para ele e mensalmente tirava os extratos e explicava que o 

valor aplicado era aquele, mas que se guardasse, cada dia seria maior.

Com os ensinamentos do pai, Jorge foi, ao longo do tempo, aprenden-

do a cultura de poupar e está muito animado em continuar poupando.

JORGE LUIZ SILVA 
PAULINO DOS SANTOS 

NOVA AURORA - PR

UM POUPADOR 
NATO

Meu pai e minha mãe sempre me 

incentivaram a poupar, por isso minha 

ideia é guardar ainda mais para fazer 

um intercâmbio, ajudar nos meus 

estudos e comprar um carro, talvez.”
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Agricultor por vocação, o senhor Cezar Henrique Pinto sempre ide-

alizou que os filhos dessem continuidade ao seu trabalho. Quando 

um de seus filhos optou por trabalhar na cidade e se distanciar da 

família, ficou claro que ele não era feliz.

Foi assim que Cezar viu a oportunidade e decidiu que era a hora de 

investir e encontrou no Sicredi a parceria ideal, financiou a reforma 

de um antigo aviário e a construção de um novo, maior e mais mo-

derno. Hoje, dois de seus filhos trabalham na propriedade.

Pra mim, ter meus filhos aqui é ótimo, 

porque além da família ficar mais 

unida, trabalhamos juntos, as despesas 

são menores e cada vez nos sentimos 

mais orgulhosos daquilo que temos 

e construímos. Ter dois dos meus 

quatro filhos tocando a propriedade é 

bom demais. O Alexandre se formou 

técnico avícola e aplica aqui seus 

conhecimentos, isso não tem preço”.

CEZAR HENRIQUE PINTO

PALMITÓPOLIS - PR

JUVENTUDE E 
TRABALHO NO 
AGRONEGÓCIO
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis/Financeiras são relatórios que 

apoiam a tomada de decisão nas empresas. São elaboradas mensal-

mente e, ao final de cada exercício civil, apura-se se o Balanço anual 

com as demais demonstrações para prestação de contas, aprecia-

ção e aprovação na Assembleia Geral Ordinária. A Sicredi Nossa 

Terra PR/SP envia mensalmente ao Banco Central do Brasil os ba-

lancetes contábeis apurados.

Estas Demonstrações são elaboradas na forma da legislação so-

cietária e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

especificamente aquelas aplicadas às entidades cooperativas, as 

disposições das Leis nº 4.595/64 e nº 5.764/71; Lei Complementar 

nº 130/09; normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 

- CMN; Banco Central do Brasil - Bacen e; do Comitê de Pronuncia-

mentos Contábeis - CPC.

Em conformidade com a legislação vigente, as Demonstrações ela-

boradas com base em 31 de dezembro são auditadas por empresa 

de auditoria externa que emite um parecer de opinião acerca das De-

monstrações. Em 2016 o Sicredi firmou contrato com a EY, uma em-

presa de auditoria externa de representação nacional e internacional.

O Conselho Fiscal com base em seus trabalhos mensais e nos relató-

rios da auditoria externa e interna, emite o parecer sobre as Demons-

trações Contábeis/Financeiras encerradas em 31 de dezembro.
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BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Circulante R$ 452.820.914,33

Disponível R$ 217.377.672,92

Operações de Crédito R$ 223.413.627,83

Outros Valores e Bens R$ 12.029.613,58

Não Circulante R$ 28.981.955,66

Total do Ativo R$ 481.802.869,99

PASSIVO

Circulante e Não Circulante R$ 400.222.792,70

Depósitos R$ 290.474.143,47

Empréstimos e Repasses R$ 84.641.247,18

Outras Obrigações R$ 25.107.402,05

Patrimônio Líquido R$ 81.580.077,29

Total do Passivo R$ 481.802.869,99

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

RECEITAS

Receitas Operacionais R$ 89.024.819,62

Receitas de Crédito R$ 49.071.483,14

Receitas Financeiras R$ 27.964.458,12

Receita Prest. Serviços e 
Outras Rec. Operacionais

R$ 11.988.878,36

Receitas Não Operacionais R$ 405.845,20

Total de Receitas R$ 89.430.664,82 

RESULTADO LÍQUIDO R$ 10.005.035,04

DESPESAS

Despesas Operacionais R$ 79.252.420,37

Despesas Administrativas R$ 42.388.794,53

Despesas de Captação R$ 34.410.366,52

Despesas Diretas R$ 2.453.259,32

Despesas Não Operacionais R$ 173.209,41

Total de Despesas R$ 79.425.629,78

Segue abaixo resumo das Demonstrações encerradas em 31.12.2016:

As Demonstrações Contábeis/Financeiras, em sua totalidade, estão 
disponíveis no endereço eletrônico: https://www.sicredi.com.br/html/
conheca-o-sicredi/relatorios/arquivos/sicredi-nossa-terra-pr-sp.pdf
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COMPARATIVOS E EVOLUÇÕES

Fonte: Analyzer. Dados de 31 de dezembro de 2016. Valores em reais.

Uma gestão profissional e transparente faz com que o Sicredi siga sua tra-

jetória de crescimento sustentável, cumprindo assim sua missão de gerar 

recursos e distribuir resultados.
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ATIVOS + COOBRIGAÇÕES
Atingir R$ 1 bilhão e 20 mil reais em ativos e coobrigações

ASSOCIADOS
Ter 50.020 associados

SUSTENTABILIDADE
• Formar 2.020 associados no Programa Crescer

• Atingir 2.020 crianças no Programa A União Faz a Vida

• Neutralizar a emissão de gases de efeito estufa anualmente

PRESENÇA
Estar presente em 100% da área de ação da cooperativa

ATIVOS + COOBRIGAÇÕES
Atingir R$ 636 milhões

ASSOCIADOS
Ter 28 mil associados

SUSTENTABILIDADE
• Formar 400 associados no Programa Crescer

• Atingir 450 crianças no Programa A União Faz a Vida

• Neutralizar a emissão de gases do ano de 2016

PRESENÇA
Novas agências no estado de São Paulo

NORTEADORES ESTRATÉGICOS 

2018

2017

2020

2019


