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conquistamos
melhores
resultados
sicredi.com.br

Neste ano, trabalhamos ao seu lado para
conquistar nossos objetivos e crescermos
de forma sustentável, ajudando você
a realizar os seus sonhos e a nossa
comunidade a se desenvolver. Ampliamos
nossa área de atuação contribuindo para que
o Sistema Sicredi se fortaleça também nas
regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro e
para que mais pessoas possam conhecer a
força de fazer juntos.
Estamos avançando na reestruturação e na
modernização de nossas agências, tornando
nossos espaços mais aconchegantes,
modernos e seguros, onde você possa sentirse em casa, e, ao mesmo tempo, investimos
constantemente na formação das pessoas.
Com tudo isso buscamos melhorar nosso
atendimento cada vez mais e continuaremos
sendo uma das Melhores Empresas para se
trabalhar*.
Em 2018 também tive a honra de ser eleito
Conselheiro de Administração da Central Sicredi
PR/SP/RJ, representando a nossa cooperativa.

Em 2018, a nossa
parceria fez a

diferença
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Com este breve relatório, queremos compartilhar
os destaques de 2018. Abordaremos nossos
avanços, resultados financeiros, projetos que
realizamos e apoiamos para fazer a diferença na
nossa sociedade.
*O Sicredi figura pelo oitavo ano consecutivo na lista das “150
Melhores Empresas para Trabalhar” (MEPT) no Brasil. O guia anual é
elaborado em parceria pela revista Você S/A, Editora Abril e Fundação
Instituto Administração (FIA), trazendo a mais abrangente, crítica e
rigorosa pesquisa sobre clima organizacional do País.

Nossa
cooperativa
Nossa cooperativa nasceu há 34 anos do sonho de
constituir uma alternativa mais simples e humana
ao sistema financeira tradicional, que atendesse as
necessidades daquela comunidade facilitando a todos o
acesso ao crédito e assim pudessem desenvolver seus
negócios e gerar crescimento. Desde então, muitos outros
sonhos somaram-se àquele e hoje 34 mil associados

formam a Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ e uma rede que
apoia o crescimento conjunto. Estamos presentes em 18
municípios, onde contamos com 20 agências nos estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Nossos
números comprovam nosso crescimento. Abaixo você
poderá perceber o quanto avançamos nos últimos quatro
anos de forma consistente:

Números do nosso crescimento:
ASSOCIADOS

CRÉDITO TOTAL

34.043

(Em milhões de R$)

29.168
23.585

266.5

2015 2016 2017 2018

RESULTADOS

14.308

13.746
7.054

12.765

2015 2016 2017 2018

293.7

2015 2016 2017 2018

(Em milhões de R$)

1.569

623.8

(Em milhões de R$)

487.9

314.6

DISTRIBUIÇÕES
AO QUADRO
SOCIAL

POUPANÇA

(Em milhões de R$)

375.1

26.006

(Em milhares de R$)

500.3

RECURSOS
TOTAIS

119.1

379.8

51.4

2015 2016 2017 2018

ATIVOS

4.763

(Em milhões de R$)

3.755

3.398

2015 2016 2017 2018

853.7

73.7

2015 2016 2017 2018

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

540.6

2015 2016 2017 2018

95.9

(Em milhões de R$)

703.2
435

171.1

83.6
53.9

68.3

2015 2016 2017 2018
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O Sicredi

Mais de 4 milhões
de associados
Mais de 1.600
agências

Cada uma de nossas cooperativas possui
autonomia administrativa e financeira
para atuar localmente, gerando valor
para nossas comunidades. Nosso
modelo de gestão valoriza a atuação
dos associados como donos do
negócio, incentivando a participação
nas decisões e compartilhando os
resultados finais.
Mais informações estão disponíveis
em www.sicredi.com.br.
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114 cooperativas
de crédito

Somos uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o fortalecimento financeiro
e a qualidade de vida dos nossos associados
e com o desenvolvimento das regiões onde
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22
estados e no Distrito Federal, com mais de
1.600 agências, e disponibilizamos mais de
300 produtos e serviços financeiros1.
Nossas 114 cooperativas1 estão organizadas
em um sistema nacional, formando uma
rede de apoio que diminui riscos e fortalece
nossa atuação local. Contamos com
empresas especializadas e instrumentos
financeiros que oferecem segurança,
credibilidade e confiabilidade aos
associados de todo o país.

Cooperativa Sicredi
Centro Sul PR/SC/RJ

RR

31

Presença em
22 estados + DF

AP

25

5 centrais
AM

MA

PA

CE
PI

AC

TO

RO

BA

MT

DF

R$ 14,9 bilhões em
patrimônio líquido

GO
MG

MS

ES

SP
RJ

PR
SC
RS

Estados com
agências do Sicredi
Estados com projeto
de expansão em
andamento

R$ 60,6 bilhões em
depósitos totais
R$ 54,5 bilhões
de operações
de crédito total
Resultado de
R$ 2,3 bilhões
87% dos municípios
onde estamos
presentes têm menos
de 100 mil habitantes;
Somos a única
instituição financeira
em 202 cidades do país;
Versão prévia anterior à emissão do
relatório da auditoria externa sobre as
DF's Combinadas

19

2

Mais de 25 mil
colaboradores

RN
PB em 1.279 cidades
PE
Mais de 300
AL
soluções financeiras
SE
R$ 96,8 bilhões
de ativos

12

4

10
23

28

30
1

32

14

16

3

37
18

24

34

26

PARANÁ
3 - Bituruna
4 - Cândido de Abreu
5 - Cruz Machado
6 - Guamiranga
7 - Imbituva
8 - Irati
9 - Mallet
10 - Prudentópolis
11 - Rebouças
12 - Reserva
13 - Rio Azul
14 - Teixeira Soares
15 - Telêmaco Borba
16 - União da Vitória

11

9

5
21

33

13

29

20

RIO DE JANEIRO
1 - Campos dos Goytacazes
2 - Itaperuna
19 - Bom Jesus do Itabapoana
20 - Cantagalo
21 - Conceição de Macabu
22 - Itaocara
23 - Italva
24 - Macaé
25 - Natividade
26 - Rio das Ostras
27 - São Fidelis
28 - São Francisco de Itabapoana
29 - São João da Barra
30 - Santo Antonio de Pádua

7

8

27

22

6

35
36
17

39
38

40

31 - Imbaú
32 - Inácio Martins
33 - Fernandes Pinheiro
34 - General Carneiro
35 - Paulo de Frontin
36 - Paula Freitas
37 - Porto Vitória
SANTA CATARINA
17 - Irienópolis
18 - Porto União
38 - Calmon
39 - Matos Costa
40 - Timbó Grande
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O ciclo virtuoso
do Sicredi
O Sicredi torna a vida financeira dos
associados mais cooperativa. Quem poupa
ajuda a financiar o crédito de quem precisa
desenvolvendo a comunidade.
Confira:

2
A cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.

1

O associado que
é produtor rural,
busca recursos na
cooperativa para
investir em máquinas
agrícolas, terras para
criação de frangos
de corte, lavouras e
produção de leite.

Os associados
incrementam sua
renda por operar
com taxas justas
e distribuiçao de
resultados da
cooperativa.

O associado
poupador investe
seus recursos na
cooperativa.

6
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3

O ciclo também
reflete no Sicredi,
pois o aumento da
qualidade de vida
das pessoas e da
comunidade resulta
em aumento de
recursos investidos
na Cooperativa.

A permanência
dos recursos na
região impacta
positivamente
a comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

5
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Como
causamos

Impacto

Promovemos
inclusão e
desenvolvimento
financeiro nas
18 cidades onde
estamos presentes.

9,5 mil associados tiveram
acesso ao crédito.

1.576 servidores públicos, aposentados e
pensionistas beneficiados com o crédito
consignado.
347 pessoas contempladas nos consórcios

R$ 511 milhões em crédito concedido.

R$ 19 milhões cartas de consórcios
contempladas

R$ 75 milhões em crédito, para
investimento em projetos agropecuários.

R$ 4,1 milhões pagos em coberturas aos
segurados.

1.101 micro e pequenas empresas beneficiados
com acesso ao crédito.

R$ XX milhões investidos no
desenvolvimento do cooperativismo.

R$ 190 milhões em crédito para micro e
pequenas empresas

180 eventos e iniciativas da comunidade
apoiados

R$ 30 milhões liberados em crédito consignado

341 oportunidades diretas de trabalho

Segurança Financeira
O Sicredi oferece uma rede de apoio na qual as cooperativas
atuam de forma integrada e dão suporte umas às outras.
Ao fazer parte dessa rede, nossos associados contam
com uma série de instrumentos que garantem segurança
e confiabilidade a seus investimentos, como o Sicredi
Fundos Garantidores, a garantia do Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito e ao aval das principais agências de
classificação de risco de crédito no mundo.
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Como causamos
impacto positivo

Outubro Rosa

NOSSOS RESULTADOS
VÃO ALÉM DOS
NÚMEROS:

Programas Crescer e Pertencer

positivo
Impacto
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Nosso objetivo é ajudar as comunidades a
desenvolverem-se, por meio dos Programas
Crescer e Pertencer proporcionamos aos associados
oportunidades de adquirir conhecimentos sobre o
cooperativismo e assim, participar das decisões da
cooperativa. Dessa forma, incentivamos os associados a
entender os benefícios do cooperativismo na sociedade,
de como sua ação pode mudar a forma como os cidadãos
se relacionam e m comunidade e com o seu dinheiro. Em
2018, 331 associados participaram do programa Crescer.
Já nas assembleias e prestações de contas foram 7,2 mil
associados participando, avaliando o desempenho da
cooperativa e decidindo juntos.

No evento Outubro Rosa, realizado para mulheres
associadas da Sicredi, além de, levarmos informações
sobre o câncer de mama e a saúde geral da mulher,
também temos como propósito valorizar o papel
da mulher na sociedade, empoderar e incentivar as
participantes a mostrarem suas forças. Na sua sexta
edição o evento reuniu 1.100 mulheres, e contou com
dois palestrantes de renome: Professora da Fundação
Dom Cabral, Dra. Kedma Nascimento e fellow do
Instituto de Medicina do Estilo de Vida da Universidade
de Harvard, EUA, Dr. Luiz Fernando Sella.

O Sicredi tem um compromisso com a comunidade,
que vai além dos cuidados da saúde financeira de seus
associados, nos preocupamos também com a saúde
física e emocional da comunidade. Por isso, no mês de
novembro realizamos o evento Novembro Azul, onde
convidamos os homens associados a refletirem sobre
a saúde, da alimentação a prevenção e diagnóstico do
câncer de próstata. Na terceira edição foram reunidos
500 associados para ouvir as falas do médico e
educador, Dr. JAIRO BOUER e do Professor, consultor e
doutor, Clóvis de Barros Filho, que falou sobre a vida
que vale a pena ser vivida.

Comitê Mulheres de Flor e de Aço

Novembro Azul
Em setembro demos um importante passo na
constituição do primeiro comitê de mulheres da
cooperativa, que tem como objetivo fortalecer a
participação das mulheres na cooperativa contribuir
com o empoderamento feminino para que sejam
agentes de transformação nas suas comunidades. 49
mulheres, de 17 municípios da nossa área de atuação
aceitaram fazer parte desse propósito e agora formam
o Comitê Mulheres de Flor e Aço.
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Liderança Jovem

Com o propósito de instigar e mostrar a força, que
quando juntos, os jovens possuem, o encontro de
Liderança Jovem reúnem associados e filhos de
associados da Região. O evento foi idealizado por um
grupo de jovens associados e nesse ano teve como
foco a liderança, o empreendedorismo e o trabalho
em equipe, que também são forças da cooperação.
Ao todo, 325 jovens de 16 a 25 anos participaram da
segunda edição do evento, que teve Arthur Igreja como
principal palestrante.

Nosso impacto positivo na sociedade é ampliado por
meio do Programa A União Faz a Vida, que promove
os valores da cooperação e cidadania entre crianças
e adolescentes nas comunidades. Em 2018 iniciamos
essa parceria pela educação em mais dois municípios:
Mallet e Bituruna, além de Prudentópolis, Telêmaco
Borba, Irati e União da Vitória. Qual é o tamanho desse
impacto? Mais de 1600 crianças e adolescentes e 200
educadores, de 10 escolas, atuando como protagonistas
em busca de uma nova maneira de ver o mundo e de
agir, coletivamente.

Dia C

Programa A União Faz a Vida
O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa nacional
que expressa a força do cooperativismo em prol das
transformações sociais. Comemorada no dia 30 de julho,
a data propôs ações de responsabilidade social realizadas
pelas cooperativas atuantes no Brasil. Neste ano
quase 300 voluntários da Sicredi Centro Sul/PR/SC/RJ,
desenvolveram 20 ações em escolas, creches, entidades
beneficentes, asilos e o meio ambiente e impactaram
diretamente a vida de mais de 1.800 pessoas
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Semana Nacional de Educação Financeira

A Semana ENEF é uma iniciativa do CONEF com o
objetivo de promover a Estratégia Nacional de Educação
Financeira. Como parte da iniciativa, promovemos
cursos, oficinas e palestras sobre educação financeira
para nossos associados, colaboradores e comunidades
com o objetivo conscientizar as pessoas sobre a
importância do planejamento financeiro seja para
atravessar momentos difíceis, mas principalmente para
realizar sonhos. Em 2018 realizamos 35 ações na nossa
região e foram impactadas mais de duas mil pessoas
entre associados e não associados.
Como parte desta semana, a Sicredi lançou em parceria
com Mauricio de Souza Produções uma série de seis
revistas da Turma da Mônica sobre educação financeira.
As três primeiras edições foram lançadas em 2018, já
as outras três serão chegarão às agências em 2019. O
objetivo das revistas é sensibilizar crianças e adultos, de
forma lúdica e divertida, sobre a importância de cuidar
do dinheiro de forma equilibrada e saudável. As nossas
20 agências distribuíram 21 mil exemplares e teremos
muito mais em 2019.

Participação em feiras e eventos
Quando apoiamos ou participamos de feiras e eventos
locais acreditamos que estamos fazendo mais do
que levar a nossa marca, pois essa é uma forma de
compartilhar resultados e fomentar a economia local. Por
traz de cada evento da comunidade, há uma mobilização
que irá gerar melhorias locais, em meio a cada feira
ou exposição, existem centenas de negócios sendo
realizados e quando apoiamos a cultura, o esporte e
a educação sabemos que estamos fortalecendo os
laços das tradições regionais e dando ao futuro mais
oportunidade de prosperar. Em 2018 patrocinamos ou
apoiamos 180 iniciativas das nossas cidades.

Prêmios aos associados
Em 2018, 23 associados foram premiados em dinheiro
por utilizar nossos produtos e serviços. 21 associados
sorteados com Prêmios de R$ 2mil na Campanha “Eu
poupo sim”. A campanha da Central Sicredi PR/SP/
RJ premiou mais de 300 associados dos três estados,
totalizando R$ 1,5 milhão de reais. O ganhador do
prêmio Final foi o associado da Sicredi Integração PR/
SC, Aroldo José Mayer Orlowski, de São Mateus do
Sul(PR), ele ganhou meio milhão de reais. Em 2019
você também pode ganhar. Fique atento às campanhas
promocionais. 2 associados premiados nos sorteios
dos seguros: em Telêmaco Borba, o Marco Francisco
de Paula ganhou 20 mil no sorteio seguro vida e, em
Prudentópolis, a Elizete Muller foi sorteada no seguro
Residencial e recebeu R$7,5 mil líquidos. Diversas
seguradoras parceiras promovem sorteios mensais,
converse com seu gerente e saiba mais.
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agências

Nossas

Guamiranga

Em 2017 iniciamos um projeto de reestruturação de nossas
agências para a nova identidade ambiental do Sicredi e
em 2018 demos continuidade, remodelando as agências
de Rebouças, Teixeira Soares, Guamiranga, Reserva e
Bituruna. Com isso, os associados passaram a contar com
mais privacidade e espaços mais confortáveis, seguros e
modernos, tudo para vivenciarem uma experiencia ainda
mais cooperativa. Em 2019 o trabalho continua e as demais
agências também serão ambientadas.
Outro marco importante foi a Inauguração da nossa segunda
agência em Irati, na rua Antônio Cavalin. O município conta
com 3.400 associados, a nova estrutura veio com o objetivo
de reafirmar o nosso compromisso com a qualidade no
atendimento e ampliar a atuação na região.

Irati

Teixeira Soares

Cada vez mais
o Rio de Janeiro
está fazendo junto
A cada novo ano o Sicredi se expande e assim,
leva uma nova experiência financeira para
outras regiões do Brasil. Nesse ano de 2018, a
Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ expandiu para duas
cidades nas regiões norte e noroeste do Rio de
Janeiro: Campo dos Goytacazes e Itaperuna. As
duas agências já estão com a nova ambientação
arquitetônica do Sicredi, com ambientes amplos e
receptivos e áreas de convivência que refletem o
nosso foco no relacionamento.
Segundo o presidente da Sicredi Centro Sul PR/
SC/RJ, Santo Cappellari, a chegada às duas cidades
reflete um passo importante na consolidação da
marca Sicredi no estado do Rio de Janeiro. “Estamos
levando a marca Sicredi e oportunizando que mais
pessoas experimentem um novo jeito de cuidar
da sua vida financeira: mais simples, próximo
e transparente. E, apesar de desafios como o
desconhecimento da marca e pequena capilaridade
no estado, acreditamos firmemente no sucesso
desse projeto, tanto quanto acreditamos no
cooperativismo de crédito, nos valores e nos
diferenciais do Sicredi”, ressalta.
Em 6 meses de atuação as agências somam quase
800 associados, mais de R$ 8 milhões em crédito e
R$ 4,6 milhões em depósitos.
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Agradecimentos
O sucesso de um projeto vem do esforço
de cada pessoa que faz parte, que
acredita e trabalha. Especialmente de
2007 até aqui a história da cooperativa
foi marcada por grande evolução e
os frutos que todos nós colhemos
hoje, foram semeados em meio a
dificuldades e desafios, pelas mãos
de pessoas empreendedoras e com
o firme propósito de prosperar.
Agradecemos a cada um que
acreditou no nosso projeto de
crescimento e nos apoiou durante
esses últimos 12 anos: conselheiros,
líderes de núcleo, associados
e colaboradores. Porém neste
momento encerra-se um ciclo*,
em que algumas pessoas terão a
oportunidade de juntarem-se a
nós e outras deixam a liderança
da cooperativa. Diante disso,
queremos agradecer a alguns
colegas que por mais de 10 anos
participaram do Conselho de
administração e fiscal e que por
seu trabalho deixam um legado
de conquistas e superação.
Edegar Belo, Jorge Antonelli,
Élio Carlos Jacumasso e Elton
Dalci Goebel, a vocês nosso
agradecimento, admiração e
respeito.
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Palavra dos

Conselheiros
Edegar Belo - 12 anos no Conselheiro de Administração
Pensei que o Sicredi era um banco, mas desde o momento
que me envolvi isso mudou. Aqui encontrei pessoas,
conhecimento, lugares que me transformaram como pessoa
e como empreendedor. Cresci junto com o Sicredi. Hoje olho
para que construímos e o quanto o Sicredi beneficia seus
associados e me orgulho de dizer que faço parte de tudo isso.
Jorge Antonelli - 12 anos no Conselheiro de Administração
Graças ao Sicredi, tenho o cooperativismo no sangue. Foram
tantas experiências que vivenciei que só tenho a agradecer ao
Sicredi, ao Santo e ao João. Deixo o Conselho com orgulho e
agora permaneço na torcida, desejando que a cooperativa e o
Sicredi continuem prosperando.
Elton Dalci Goebel - 2 anos no Conselho Fiscal e 08 anos no
Conselheiro de Administração
Levo experiência de vida, experiência administrativa,
amadurecimento. Sei que deixei a minha contribuição, mas o
que aprendi com essa experiência foi muito maior. O trabalho
realizado pelo Santo e pelo João é irretocável e sei que irão seguir
conduzindo a cooperativa nessa mesma linha de crescimento.
Élio Carlos Jacumasso - 12 anos no Conselheiro de Administração
Sempre fui muito envolvido com a comunidade e sempre valorizei
as pessoas ou empresas sérias, corretas, e aqui no Sicredi encontrei
exatamente isso: um grupo de pessoas honestas preocupadas em
fazer o melhor para o crescimento de todos. Hoje me sinto orgulhoso
pela trajetória que percorremos até aqui e sei que o Sicredi ainda irá
crescer muito.

Relacionamento
Próximo
Procuramos estar presentes na vida do associado,
conhecendo a fundo seus objetivos pessoais e profissionais
e compreendendo as suas necessidades. É dessa forma
que contribuímos cada vez mais com seu crescimento,
colaborando financeiramente com seus projetos e
promovendo a melhoria da sua qualidade de vida.
Nossos colaboradores também são associados da
cooperativa e se identificam com nossa causa. Quando
eles se engajam em prol da prosperidade dos negócios
e projetos apoiados, o fazem por meio de um vínculo de
parceria com os demais associados. Assim, colocam em
prática a cultura de fazer e crescer juntos, criando uma
rede de apoio que mantém o cooperativismo vivo e gera
bons negócios.
Somadas as participações individuais, durante o
ano de 2018 os colaboradores participaram de
aproximadamente 5.400 horas de treinamento,
em mais de 100 eventos que promovemos ou
participamos através da Central Estadual e do
Centro Administrativo Sicredi.
Presidentes e Executivos da nossa central também
tiveram a oportunidade de se desenvolver nas
mais renomadas escolas de gestão e negócios do
Mundo como na Kellogg School Of Management,
na University of Pennsylvania e na INSEAD
Business School.

E em
2019?
Em 2019 vamos comemorar
nossos 35 anos. Faremos isso
ao lado de cada associado,
sendo solução, sendo próximos
e sendo parceiros na realização
de seus sonhos, de forma ética,
transparente e justa, como
sempre fizemos. Mas também
queremos comemorar com festa,
então estamos lançando uma
vasta campanha de prêmios para
quem utilizar nossas soluções,
são 10 mil prêmios nas raspinhas,
dois carros e um prêmio final de
R$ 100 mil. Planejamos inaugurar
mais quatro agências, e concluir as
ambientações nas atuais de acordo
com a nossa identidade ambiental
da marca. Queremos continuar
avançando em resultado, cuja nossa
meta é chegar a 14,5 milhões, em
recursos totais, crescer para XX
milhões, em crédito pretendemos
atingir R$ 121,2 milhões e, é claro,
somar mais forças trazendo mais
associados para fazer parte e assim
chegarmos a 38 mil pessoas.
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Promoção

Aniversário
Premiado

Contratando um
produto ou serviço

=

Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ

+ 1
1
cupom
raspinha

Comemore os nossos 35 anos
com uma festa de prêmios especiais.

*

**

Participe de 04/02 a 09/08/19.*
Participe de 04/02 a 30/08/19.**

Você concorre a 2 carros e ao
grande prêmio final de R$ 100 mil.

E mais: são
10 mil prêmios
nas raspinhas.

sicredi.com.br/promocoes
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/MF nº 05.000696/2018 e SEAE/MF nº 04.000701/2018. Fundos de investimento não
contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a
leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. Seguros e
Previdência Privada Intermediados por Corretora de Seguros Sicredi Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82, registro SUSEP n° 10.0412376.
Os planos em FAPI são administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55. Produtos de Crédito: a disponibilidade está condicionada à
análise de crédito do associado. Este produto/serviço pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no seu App para mais
informações. Promoção válida durante o período de 04/02 a 30/08/2019 (vale-brinde) e de 04/02 a 09/08/2019 (sorteio), para os associados da Cooperativa
Sicredi
SulCentro
PR/SC/RJ.
Consulte
o regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site
16 Centro
Sicredi
Sul
PR/SC/RJ
sicredi.com br/promocoes. Imagens meramente ilustrativas. SAC - 0800 724 7220/Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519..

