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Mensagem 
do Presidente

Aldo Dagostim
Presidente Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ

O momento que estamos vivendo é de 
mudança e adaptação. Dia após dia surgem novos 
desafios, situações que não temos controle e 
precisamos nos adaptar pensando em reduzir as 
dimensões e os impactos que esse vírus nos traz. 

Nós, enquanto instituição financeira 
cooperativa, estamos trabalhando para cooperar 
ainda mais e cuidando das nossas equipes de 
colaboradores, dos nossos associados, das 
comunidades e da economia, para que quando 
tudo isso passar estejamos fortalecidos e prontos 
para continuar. 

E o que esse momento traz pra gente? Muito 
aprendizado e amadurecimento. Aprendemos que 
precisamos e devemos cuidar uns dos outros, que 
a tecnologia existe para nos auxiliar e facilitar 
nosso dia a dia, e principalmente que o bem mais 
precioso é a vida. Por isso, contamos com 
inúmeras soluções tecnológicas e financeiras para 
enfrentarmos esse momento. 

O Sicredi, pensando em melhor atender os 
associados disponibiliza os meios digitais, como o 
aplicativo, o Internet Banking, os caixas 
eletrônicos, o WhatsApp Corporativo, o Sicredi 
Conecta, pagamentos por QR Code e também os 
nossos cartões para facilitar a sua vida. 

No primeiro semestre de 2020 tivemos bons 
momentos, reunimos nossas lideranças e nossos 
associados para apresentarmos os números de 
2019 e projetar esse ano. Encerramos os trabalhos 
dos grupos do Comitê Jovem e Comitê Mulher e a 
eleição dos novos participantes, e formamos o 
nosso Comitê de Inclusão e Diversidade com a 
participação dos nossos colaboradores. Também 
inauguramos uma nova agência em Cascavel e o 
novo prédio da agência Centro de Foz do Iguaçu. 

Como cada um deve fazer a sua parte, 
continuamos ajudando as entidades dos 
municípios da nossa área de atuação, com doações 
para atender as demandas e necessidades que as 
mesmas têm enfrentado nesse período. 

Contamos também com a nossa campanha de 
poupança que vai até dezembro e distribuirá R$ 2,5 
milhões em prêmios, a promoção Poupar e Ganhar 
Sem Parar já fez 20 poupadores da Vanguarda 

serem premiados com R$ 5 mil cada um. E quem 
tem interesse em ser um poupador Sicredi, não 
precisa nem ir até a agência pra abrir a conta, hoje 
esse processo pode ser feito de forma digital pelo 
Sicredi X. 

Para os produtores rurais contamos com o APP 
Sicredi Agro, onde você cria propostas de crédito e 
acompanha todo o processo até a finalização. 
Lançamos o Plano Safra, pensando em movimentar 
o setor e ter condições de atender o associado no 
que ele precisa para continuar produzindo. 

Estamos sempre pensando no que é melhor 
para o dono do negócio, que é você associado. Por 
isso, estamos trabalhando para minimizar os 
efeitos que a pandemia nos traz, pensando na 
prorrogação dos prazos. 

Não sabemos o que nos espera no amanhã, mas 
temos a certeza que juntos passaremos por esse 
momento! 

Boa Leitura!



Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Todos os meses, o Conselho de 

Administração da Sicredi Vanguarda se reúne 

para avaliar o desempenho da cooperativa, de 

forma ordinária ou extraordinária sempre que 

necessário. Mesmo com a pandemia, essa 

rotina se mantém, mas agora através de 

reuniões on-line. 

Nesses encontros são avaliadas as atas do 

CONFIS – Conselho Fiscal e Diretoria, o 

balancete, indicadores, números das 

assessorias, resultado, material de Controles 

Internos (normas e documentos do BACEN), 

movimentações de associados, relatório da 

inspetoria, renegociações de crédito, aprovação 

do planejamento e metas, e eventuais assuntos. 

O CONFIS – Conselho Fiscal da Cooperativa 

tem como finalidade fiscalizar e todos os 

meses os conselheiros se reúnem para essa 

análise. Esses encontros também acontecem 

de forma on-line. 

Durante as reuniões, o Conselho Fiscal 

analisa as atas do Conselhos de Administração 

– CONSAD e da diretoria, os relatórios da 

inspetoria, a auditoria externa, avaliam o 

balancete e alguns documentos da área de 

Controle Internos, e assuntos pertinentes 

eventuais. 

Gerson Aurinei Schmitz

Ildo José Berlanda

Gerson Aurinei SchmitzMariane Dorotea Hanzen Faquim

Neuri Celso Weide
Arian Assumpção Careaga

Elci Teresa Schnorr WelterElci Teresa Schnorr WelterElci Teresa Schnorr Welter

Reunião Conselho Fiscal

Aldo Dagostim Carlito PhilippsenIvanir Antonio Reginatto

Lauro Beathalter

Valentino Rivelino Rosso

Inácio Pertum

Jandir Schmitt

Luiz Carlos Baitala

Yasto Saiki

Antônio Magagnin

Pedro A. Fernandes Guimarães

Marcia Piati Bordignon



Cooperativismo
Pertencer

Evento realizado antes do 
anúncio da Pandemia do Covid-19
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Participação do associado faz a diferença 
no desenvolvimento da cooperativa

Fazemos juntos! É dessa forma que o 

cooperativismo de crédito se fortalece. Neste 

ano, as lideranças eleitas participaram de um  

encontro preparatório aonde foram abordados 

assuntos levados nas assembleias de núcleos.

A Assembleia Geral Ordinária aconteceu em 

13 de março de 2020, na Sede Social do Clube 

União em Medianeira, e reuniu 138 delegados – 

representantes eleitos dos associados – onde 

houve a consolidação das decisões tomadas 

nas assembleias de núcleo e também uma 

homenagem aos sócios fundadores da Sicredi 

Vanguarda.

Mais de 11 mil pessoas participaram 

das assembleias de núcleos, um 

crescimento de 10% se comparado ao 

ano passado, contribuindo assim para 

o direcionamento do negócio, 

crescimento e desenvolvimento.
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Investir e acreditar nas pessoas

Comitê de Inclusão e Diversidade 
é realidade na Sicredi Vanguarda

Representantes do Comitê no Paraná

Representantes de São Paulo e Rio de Janeiro

Formação de Coordenadores

Pertencimento! Foi com esse sentimento que 

a Sicredi Vanguarda implantou o eComitê Jovem  

Comitê Mulher há dois anos. Nesse período, os 

Mais uma vez a Sicredi Vanguarda é pioneira e 

constituiu no início de 2020 o primeiro Comitê de 

Inclusão e Diversidade do sistema Sicredi, com o 

objetivo de promover um ambiente de trabalho 

mais seguro, saudável e com equidade, 

valorizando as características que tornam cada 

colaborador único.

O grupo é formado por colaboradores que se 

colocaram à disposição e foram eleitos entre si. 

O intuito do comitê é de juntos construir ações e 

projetos para engajamento de mais pessoas na 

inserção de Inclusão e Diversidade na cultura da 

cooperativa.

O Comitê já teve sua primeira reunião e agora 

o próximo passo é trazer mais informações e 

formações para o grupo, e então poder 

desenvolver ações internas sobre o tema.

Pensando em capacitar o grupo de 

Lideranças da Cooperativa, realizamos neste 

ano o Programa de Formação para 

Coordenadores de Núcleo para dois grupos de 

coordenadores. 

integrantes passaram por formações e 

capacitações através de encontros oportunizando 

o desenvolvimento pessoal e profissional, assim 

como o crescimento e fortalecimento de novas 

lideranças jovens e mulheres. Com o 

encerramento dos dois anos dos trabalhos 

desses grupos, certificaram-se 46 integrantes do 

Comitê Mulher e 23 do Comitê Jovem. 

Neste ano, novos integrantes passaram a 

fazer parte dos comitês, que no momento atual, 

tem-se reunido de forma on-line.

O objetivo é promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos líderes da 

cooperativa através de encontros realizados 

on-line que têm superado as expectativas de 

participação das turmas.



Concessão Vanguarda - 06/2019 a 06/2020

Comitê de Sustentabilidade

Muitas pessoas ainda pensam que 
sustentabilidade é apenas economizar energia, 
plantar árvores e substituir copos plásticos por 
canecas. Isso é uma pequena parte da grandiosa 
temática que engloba três grandes frentes: o social, 
o ambiental e o financeiro. 

Você sabia que o crédito é um dos produtos 
mais sustentáveis que temos? 

A liberação de crédito de mais de R$ 43 milhões 
para o pequeno e médio produtor significa que 
estamos fomentando a economia, contribuindo 
para o desenvolvimento local, gerando renda para 
as famílias. 

Acreditamos que com esses incentivos através 
de linhas mais acessíveis e taxas de juros mais 
justas auxiliamos no desenvolvimento local. Ou 
seja, é o Sicredi fazendo a diferença na vida dos 
seus associados e no desenvolvimento das regiões. 

O Comitê de Sustentabilidade tem como objetivo 
avaliar, debater e recomendar iniciativas locais, 
zelando, propagando e fazendo a política de 
Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental através da mobilização dos seus 
membros. 

Ao Comitê cabe acompanhar a evolução da 
Cooperativa e definir estratégia local de acordo com 
as recomendações regionais alinhadas com as 

diretrizes sistêmicas. Além de avaliar, debater e 
recomendar formas de atuação da Vanguarda, 
levando em consideração o impacto positivo 
perante as partes interessadas no negócio.  

Linha

PF/MEI Público/porte

TOTAL

Concessão Vanguarda - 06/2019 a 06/2020

Operações

Qtde. Contratos Qtde. Contratos

Valor

Valor financiado Valor financiado

Ticket Médio

Ticket Médio Ticket Médio

F

PF I

undo clima 44

10.666

20.100

30.766

R$ 52.509.662,00

R$ 178.343.936,00

R$ 230.853.598,00

R$ 4.923,09

R$ 8.872,83

R$ 7.503,53

6.936.183,01R$ 157.640,52R$ 
Energia Renovável

PF II

64 4.253.477,53R$ 66.460,59R$

Indicadores de Sustentabilidade

Parceria: Sicredi x BRDE - Fundo Clima

Recurso destinado para financiamento de Energia Solar
Crédito para micro e pequenas empresas e pessoas físicas (renda baixa)

Nossa carteira atual: R$ 43 milhões (70% PJ)
Últimos 12 meses: 458 op. R$ 22.5 MM
Ticket médio: PF (R$ 25) | PJ (R$ 104

Confira os números da Sicredi Vanguarda referente as linhas e programas de 
crédito com o objetivo de fomentar a economia local e a inclusão financeira.

18.959

11.273

11.260

41.492

PJ Micro

PJ Pequeno

PJ Média

TOTAL

R$ 281.970.965,00

R$ 393.482.846,00

R$ 217.201.660,00

R$ 892.655.471,00

R$ 14.872,67

R$ 34.904,89

R$ 19.289,67

R$ 21.513,92



Indicadores de Sustentabilidade

Investimentos com recurso do BNDES

Programa Trator Solidário

Show Rural Coopavel 2020

PRONAF – Crédito para custeio agrícola e pecuário 

Período: 01/07/2019 a 30/06/2020 / Fonte: SASVA

Período: 01/07/2019 a 30/06/2020 / Fonte: SASVA

Prazo: 7 anos | Taxa: 4,6% (Pronaf)

 

 
 
  
 

  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Linha de Crédito

TOTAL

Qtde. Contratos

37

Valor financiado

R$ 6.340.209,00

Ticket Médio

R$ 171.357,00

Trator Solidário 27R$ 2.772.441,00 R$ 102.683,00

Coletivo Colheitadeira 10R$ 3.567.768,00 R$ 356.776,80

Nº Propostas Valor
242 58.768.315,94R$  
110 22.185.566,49R$  
51 16.628.643,08R$ 
81 19.954.106,37R$   

Taxa Nº Propostas Valor
3,0% a.a. 1 32.000,00R$          
4,6% a.a. 34 3.663.553,02R$     
8,5% a.a. 3 1.156.000,00R$     
7,0% a.a. 72 17.334.013,47R$   Investimento Poupança

Sicredi Vanguarda 
Atendimento
Efetivadas
Aguardando Recursos BNDES
Desistiu

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS EFETIVADAS
Linha de Crédito
Pronaf Mais Alimento
Pronaf Mais Alimento
Moderfrota

Linha de Crédito
Pronaf Mais Alimentos - Tx 2,5%
Pronaf Mais Alimentos - Tx 4,6%
Pronaf Mais Alimentos Setores - Tx 4,6%
PRONAF MAIS ALIMENTOS SETORES 4,6% COLETIVO
PRONAF MAIS ALIMENTOS MORADIA
PRONAF MAIS ALIMENTOS TRATORES FINAME
PRONAF MAIS ALIMENTOS TRATORES FINAME USADOS
PRONAF MAIS ALIMENTOS TRATORES < R$ 10 MIL
PRONAF MAIS ALIMENTOS - CAMINHONETES E MOTOS
PRONAF MAIS ALIMENTOS TRATORES BNDES COLETIVO
PRONAF AGROINDUSTRIA - PF
PRONAF ECO
PRONAMP BNDES INVEST - SEM ENCARGOS
PRONAMP EQUIPAMENTOS USADOS
PRONAMP BNDES EQUIPAMENTOS On-line
Total

Valor Financiado
R$ 1.831.529,15
R$ 3.370.677,35
R$ 15.126.975,12
R$ 1.408.000,00
R$ 488.638,46
R$ 3.488.515,39
R$ 2.798.743,09
R$ 2.926.015,00
R$ 78.708,20
R$ 878.800,00
R$ 133.961,59
R$ 2.308.530,00
R$ 2.964.843,79
R$ 670.000,00
R$ 300.800,00
R$  38.774.737,14

Nº Contratos
82
56
98
3
10
55
50
36
6
3
2
19
15
4
3

442

Ticket Médio
R$ 22.335,72
R$ 60.190,67
R$ 154.356,89
R$ 469.333,33
R$ 48.863,85
R$ 63.427,55
R$ 55.974,86
R$ 81.278,19
R$ 13.118,03
R$ 292.933,33
R$ 66.980,80
R$ 121.501,58
R$ 197.656,25
R$ 167.500,00
R$ 100.266,67
R$ 87.725,65

Linha de Crédito
PRONAF - CUSTEIO AGR. - MCR 6.2
PRONAF - CUSTEIO AGR - POUP EQUALIZADA
PRONAF - CUSTEIO PEC. - MCR 6.2
PRONAF CUSTEIO AGR.REN.SIMPL.-MCR 6.2
PRONAF MAIS ALIMENTOS AGR. MORADIA - POUP EQUAL
PRONAF MAIS ALIMENTOS PEC. MORADIA - POUP EQUAL
PRONAF MAIS ALIMENTOS AGR. MORADIA - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS PECUÁRIO - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS AGRÍCOLA - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS AGR. TRATORES - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS PEC. TRATORES - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS AGR. SETORES - MCR 6-2
PRONAF MAIS ALIMENTOS PEC. SETORES - MCR 6-2
PRONAF AGROINDUSTRIA PF INV. AGR. - POUP EQUAL
PRONAF INV. PEC.  POUPANÇA EQUALIZADA >LIMITE
PRONAF INV. AGR. POUPANÇA EQUALIZADA >LIMITE
PRONAF INV. PEC.  POUPANÇA EQUALIZADA
PRONAF INV. AGR. - POUPANÇA EQUALIZADA
PRONAF INV. PEC. POUPANÇA EQUALIZADA
PRONAF INV. AGR. POUPANÇA EQUALIZADA
Total

Valor Financiado
R$ 137.765.915,00
R$ 3.088.405,88
R$ 10.765.723,54
R$ 70.818,00
R$ 347.920,40
R$ 190.041,20
R$ 9.528,50
R$ 853.074,48
R$ 340.432,85
R$ 2.224.322,00
R$ 32.000,00
R$ 16.600,00
R$ 138.378,22
R$ 58.983,70
R$ 2.356.385,70
R$ 1.432.988,36
R$ 15.932.568,87
R$ 7.750.057,02
R$ 294.368,00
R$ 407.250,00
R$ 184.075.761,72

Nº Contratos
3.624

77
255

2
7
4
1

22
11
35
1
1
5
2

44
28
70
89
9
6

4.293

Ticket Médio
R$ 38.014,88
R$ 40.109,17
R$ 42.218,52
R$ 35.409,00
R$ 49.702,91
R$ 47.510,30
R$ 9.528,50
R$ 38.776,11
R$ 30.948,44
R$ 63.552,06
R$ 32.000,00
R$ 16.600,00
R$ 27.675,64
R$ 29.491,85
R$ 53.554,22
R$ 51.178,16
R$ 227.608,13
R$ 87.079,29
R$ 32.707,56
R$ 67.875,00
R$ 42.878,12
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Sicredi inaugura prédio 
da agência Foz do Iguaçu Centro 
e nova agência Cascavel Rio Grande do Sul
Confiança! Esse é o sentimento da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ 
com relação a Foz do Iguaçu e Cascavel 

Em Foz, entregamos para a comunidade a 

primeira agência em prédio próprio no município, 

com uma área de 1.632,02 metros quadrados, 

além de contar com uma área de 786 metros 

quadrados no segundo andar voltado para 

reuniões e treinamentos, hoje já são seis agências 

espalhadas por Foz.  

 Em Cascavel entregamos a nona agência de 

atendimento, com uma área total de 798,49 

metros quadrados.  

As novas instalações têm como objetivo 

melhorar a qualidade no atendimento à 

comunidade, sendo um diferencial no 

relacionamento do dia a dia corporativo, 

proporcionando aos colaboradores e associados 

um ambiente moderno e confortável, acessível, 

além de um atendimento mais próximo e seguro.

Investimento

Rua Rio Grande do Sul, 445

Rua Almirante Barroso, 1302

https://drive.google.com/drive/folders/1Aj5-sjVFmKA7XIclFlXEEEat32oGBTkI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-2n-jGBZ66Ai8Ga5_UL9rLXjPMAhjrOv?usp=sharing


Sicredi Vanguarda apoia entidades 
no combate ao COVID-19 

Dia Internacional do Cooperativismo - DIA C
O cooperativismo é um movimento que tem 

como finalidade unir forças em prol do bem 

comum. No primeiro sábado de julho é 

comemorado o Dia Internacional do 

Cooperativismo, um movimento entre as 

cooperativas de todos os ramos, é um  

momento de realizar ações em prol da 

comunidade através do voluntariado. 

Mesmo com toda essa situação que estamos 

vivendo, as cooperativas continuam fazendo o 

que nos trouxe até aqui: a Cooperação! No 

Sicredi, além das doações, realizamos 

campanhas de arrecadação de alimentos, 

agasalho e de combate à dengue, e tudo isso 

O objetivo do projeto de adoção de entidades 

desenvolvido pela Sicredi Vanguarda é apoiar, e 

nesse ano ganhou um novo complemento: Cuidar! 

Há alguns anos a cooperativa apoia ações 

desenvolvidas por entidades com foco na 

educação, cultura, esporte e amparo social, 

prezando pela qualidade de vida e contribuindo 

para o desenvolvimento das comunidades de sua 

área de atuação. 

Em 2020 o projeto de Adoção de Entidades 

destinou todo recurso para atender e apoiar as 

demandas de hospitais, postos de saúde e demais 

estruturas dos municípios da área de atuação da 

cooperativa que estão atendendo a população na 

11

prevenção e combate ao COVID-19. A maior parte 

do valor foi utilizado para comprar EPI’s 

(equipamento de proteção individual), maior 

necessidade e demanda das entidades 

atendidades nos três estados de atuação da 

cooperativa, PR, SP e RJ. 

A Vanguarda disponibilizou R$ 612 mil para 

atender as entidades. Só no primeiro semestre 

foram mais de  entre 70 estabelecimentos

hospitais, secretarias, entidades 

Alimentos: 6.377 kg

Leite: 97 litros

Kit higiene: 462 unidades

EPI'S: 1.000 unidades

Cobertores: 180 unidades

Material de limpeza: 459 unidades 

contando com o apoio e participação dos 

nossos colaboradores, familiares, associados e 

comunidade. 

Com solidariedade e cooperação, é possível 

construirmos uma sociedade mais justa, ética e 

colaborativa. 

As ações do Dia C continuam sendo 

desenvolvidas pelas agências em alguns 

municípios e até agora foram arrecadados: 

beneficiadas.

https://www.facebook.com/pg/sicredivanguardaprsprj/photos/?tab=album&album_id=661072947300958


O QUEO QUE
??mudou

com a Pandemia do COVID-19

12



Aumento da utilização 
dos canais e migração 
de transações 
para o digital

O mundo e as tecnologias 

mudam constantemente, e isso 

também reflete em como cuidamos 

da nossa vida financeira. Com a 

situação atual, os canais digitais 

têm conquistado cada vez mais 

adeptos, que mantém a conexão 

com o Sicredi sem estar em uma 

agência.

O aplicativo e o internet banking 

contam com várias funcionalidades, 

desde pagamento de boletos, 

transferências, recarga de celular e 

muito mais. Caso o aplicativo não esteja 

ativo ou o associado esqueceu a senha, 

tudo pode ser feito direto no próprio 

aplicativo sem a necessidade de ir até a 

agência, tudo pra ajudar o associado a 

cuidar de suas finanças sem sair de 

casa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=RnVGBogX2bo


Para reforçar a importância dos pequenos 

empreendedores e do cooperativismo como 

motores da economia brasileira, o Sicredi 

levanta a bandeira da cooperação em um 

movimento para engajar as pessoas em prol da 

economia de sua região, com a campanha       

“Eu coopero com a Economia Local“.

A estratégia pretende impactar 

positivamente diversos públicos, desde 

pequenos comerciantes e produtores rurais, 

para que se sintam apoiados pela campanha 

que também convida entidades e os meios de 

comunicação para se engajarem e fortalecer a 

propagação do movimento. 

Um hotsite foi criado para servir de fonte de 

informações sobre a iniciativa e ferramenta de 

apoio aos empreendedores locais. O espaço 

disponibiliza conteúdos em vídeo e e-books 

com dicas de como trabalhar os negócios nos 

meios digitais e uma plataforma de peças 

digitais de divulgação, além de acesso a outras 

ferramentas que podem auxiliar na gestão do 

empreendimento.

14

https://www.facebook.com/watch/?v=2659122534368223
https://www.sicredi.com.br/coop/paranapanema/eu-coopero-com-a-economia-local/


O  , Sicredi Conecta
aplicativo de 
marketplace do Sicredi, 
faz parte desse 
movimento

O Sicredi Conecta junta 
quem quer vender
e quem quer comprar.

A interrupção das atividades em grande 

parte do comércio, indústria e instituições 

financeiras, como tentativa de combater a 

pandemia do COVID-19, tem feito dos 

chamados marketplaces on-line uma boa 

alternativa para empresas e 

empreendedores manterem seus negócios 

em funcionamento.
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https://www.facebook.com/watch/?v=2659122534368223


WhatsApp 
Enterprise: 
o Sicredi ainda 
mais próximo 
de você

Se você também não consegue mais 

imaginar a vida sem o WhatsApp, saiba que 

não está sozinho. E é por isso que temos 

uma nova solução: o WhatsApp Enterprise. 

A ferramenta corporativa foi desenvolvida 

para aprimorar a experiência de 

atendimento para associados e 

colaboradores. 

Na prática funciona assim: o associado 

manda uma mensagem para o número único 

de WhatsApp (51 3358 4770) e o sistema o 

identifica por meio do número de contato 

cadastrado ou solicita algumas informações, 

como o número da sua conta ou seu CPF. A 

partir daí ele direciona para as opções de 

atendimento da cooperativa.

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=555133584770


Associados podem prorrogar 
ou renegociar empréstimos 
e financiamentos

Adaptar! Esse é o verbo da vez. Com toda a 

situação que o momento atual nos exige, a 

adaptação passou a fazer parte da nossa 

rotina, e isso vale também para o mundo dos 

negócios. Desde o início da pandemia a Sicredi 

Vanguarda oferece aos seus associados a 

125125125

8.7598.7598.759

associados beneficiados

em prorrogações

associados beneficiados

possibilidade de prorrogar os vencimentos dos 

seus empréstimos e financiamentos. 

Ao todo 8759 associados já se beneficiaram 

dessas condições, sendo mais de R$ 125 

milhões entre valores prorrogados e 

operações reestruturadas. 
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Plano Safra 2020/2021
Aumento dos recursos, melhorias nas taxas e facilidades, são destaques nesse ano safra

Sabemos da importância do agronegócio 

para mantermos o desenvolvimento do nosso 

país nesse momento, e no Sicredi não podia ser 

diferente, esse ano, teremos um aumento no 

volume de recursos para o Plano Safra e 

algumas facilidades para o associado.  

O Plano Safra, é um programa do Governo 

Federal, que visa alavancar o setor do 

agronegócio no Brasil, destinando recursos 

para pequenos, médios e grandes produtores. 

O setor é um dos mais representativos do 

mundo, e hoje responde por 20% do nosso PIB 

e 43% do total de exportações do país e nós do 

Sicredi temos orgulho de sermos um dos 

principais financiadores do setor agro no Brasil, 

tanto no repasse de crédito rural, quanto nos 

financiamentos com recursos do BNDES. 

Esse ano o sistema Sicredi disponibilizará 

24,1 bilhões de reais para custeio e 

investimentos, 10% a mais que no ano safra 

anterior, e aqui na Sicredi Vanguarda temos 700 

milhões à disposição do associado.  

custeio

Plano Safra. 

Aqui tem apoio
para

no agronegóciocom o

Linhas de Custeio, Comercialização e 

Industrialização:

Pronaf faixa I taxa 2,75% a.a. 

Pronaf faixa II taxa 4,00% a.a. 

Pronamp taxa 5,00% a.a. 

Demais linhas taxa 6,00% a.a.  

Pronaf Investimento

Pronaf Agroecologia taxa 2,75% a.a. 

Pronaf Agroindústria taxa 4,00% a.a. 

Pronaf ECO taxa 2,75% a.a. 

Pronaf Mais Alimento taxa 2,75% a.a. 

Pronaf Mais Alimento taxa 4,00% a.a. 

Pronaf Mulher taxa 2,75% a.a. 

Pronaf Mulher taxa 4,00% a.a. 

 

Programas do MAPA para Investimentos 

ABC Ambiental taxa 4,50% a.a.

ABC Demais taxa 6,00% a.a.

Inovagro taxa 6,00% a.a.

Moderagro taxa 6,00% a.a.

Moderfrota MPME taxa 7,50% a.a.

Moderinfra taxa 6,00% a.a.

PCA taxa 6,00% a.a.

PCA Grãos taxa 5,00% a.a.

Prodecoop taxa 7,00% a.a.

Pronamp taxa 6,00% a.a.

PGPAF – Programa de Garantia de Preços 

para a Agricultura Familiar

Custeio R$ 5.000,00 

Investimento R$ 2.000,00 

Seguros

Programa de Seguro Rural 

PROAGRO 

https://www.facebook.com/sicredivanguardaprsprj/videos/200684957973277/


Associados agro
da Sicredi Vanguarda 
contam com aplicativo

Inovação! Pensando em melhorar a comunicação 

com o associado agro, a Vanguarda lançou um 

aplicativo para criação de propostas de crédito 

voltadas ao agronegócio, desenvolvido em parceria 

com a empresa de tecnologia SWA Sistemas. 

O principal objetivo da cooperativa é aproximar o 

associado e levar facilidade e tecnologia, e o mais 

importante foi a participação do associado na 

construção do aplicativo, o que demonstra a 

preocupação em desenvolver uma ferramenta ágil, 

de boa comunicação e fácil acesso.  

Baixe o app e aproveite.
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Com o aplicativo em funcionamento, o associado rural 

tem acesso mais rápido e fácil para analisar as propostas, 

sem a necessidade de ir até a agência e depois de aprovado, 

consegue acompanhar todo o processo pelo celular.  

http://tarobanews.com/noticias/cotidiano/sicredi-inaugura-nova-agencia-e-traz-atendimento-diferenciado-948O7.html
https://drive.google.com/drive/folders/1-2n-jGBZ66Ai8Ga5_UL9rLXjPMAhjrOv?usp=sharing
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pessoa com deficiencia

Cooperativa realiza
reunião  on-line
com Lideranças

Mesmo neste período de pandemia, nós 

fazemos juntos, realizamos no mês de junho 

reuniões on-line com o objetivo de manter o 

diálogo e a participação efetiva com as 

Lideranças e tratando de assuntos de 

interesse do quadro social, com itens 

relevantes para a governança da 

cooperativa.

Ao todo foram 11 reuniões on-line, sendo 

nove com o grupo de Lideranças do Paraná e 

duas com as lideranças de São Paulo e do Rio 

de Janeiro. Nesses encontros foram 

abordados a reforma do estatuto, mudança 

no regimento interno da cooperativa e 

validação de documentos societários 

sistêmicos.

Com as reuniões on-line entramos 

numa nova forma de gestão e 

acompanhamento, com otimização do 

tempo e maior engajamento dos 

associados na gestão de desenvolvimento 

da cooperativa. E isso se comprava com 

os números, das 170 lideranças, 

participaram dos encontros 164, o que 

representa 96% de participação.
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Buscando disponibilizar soluções que 

gerem conveniência, o Sicredi, anunciou mais 

uma funcionalidade em pagamentos 

eletrônicos. Agora, é possível pagar ou 

receber valores entre associados da 

instituição, sem taxas, via QR Code no 

aplicativo do Sicredi, disponível para 

smartphones que operam nos sistemas iOS 

ou Android.

A solução faz parte de uma série de 

iniciativas do Sicredi que visam proporcionar 

novas experiências para os associados por 

meio da tecnologia, além de acompanhar a 

tendência de digitalização do sistema 

financeiro e também é um estímulo à troca 

do dinheiro físico por meios eletrônicos, uma 

nova cultura de pagamentos, mais segura, 

prática e sustentável. 

Para utilizar a ferramenta no aplicativo 

do Sicredi o usuário deve ser um associado 

da instituição. No app, basta escolher a 

opção “Pagamento por QR Code”, direcionar 

o “QR Code Sicredi” para a leitura dos dados, 

informar o valor (se necessário) e confirmar 

o pagamento. Esse tipo de transação é uma 

alternativa a outros pagamentos como TED, 

DOC, boleto, cheque e cartões, e pode ser 

feita entre pessoas em poucos segundos.

Sicredi lança 
opção de 
pagamento por 
QR Code
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Conta Poupança do Sicredi pode ser 
aberta pelo aplicativo Sicredi X 

Sicredi Vanguarda entrega 
prêmios de R$ 5 mil a poupadores 

O distanciamento social e as restrições de 
horários de atendimento podem parecer um 
empecilho para quem quer abrir uma conta 
poupança no Sicredi. Só que não é. Pensando 
em atender as pessoas que querem ou 
precisam abrir uma conta poupança, foi 
desenvolvido o aplicativo Sicredi X. 

Baixando o Sicredi X você realiza a abertura 
da sua conta poupança de forma 100% digital e 
tem acesso a funcionalidades de saldo e 
extrato, visualização dos rendimentos e 
agendamento prévio de valores, cartão de 
débito, escolha da agência para realização de 

Para incentivar o hábito de guardar dinheiro, 

o Sicredi realiza pelo quinto ano a          

Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar nos 

estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, 

que distribuirá o total de R$ 2,5 milhões em 

prêmios, o maior valor em cinco edições da 

campanha.

Desde o início da campanha em março, a 

Vanguarda já entregou  20 prêmios de 5 mil 

reais, os ganhadores são: 

Como participar: A cada R$ 100 de 

incremento líquido na poupança Sicredi, um 

número da sorte será gerado – se as aplicações 

forem na modalidade programada (quando há o 

débito programado mensal para conta 

poupança do associado), as chances de ganhar 

são em dobro.

Sorteios: Durante a ação, que segue até 

dezembro, serão realizados cinco sorteios 

semanais de R$ 5 mil, um sorteio especial de R$ 

500 mil, em comemoração ao mês da 

poupança, em outubro, além do grande prêmio 

final de R$ 1 milhão, entregue em dezembro de 

2020.

saque e a praticidade de tirar dúvidas no chat do 
próprio aplicativo. 

Para apoiar quem solicitou o auxílio 
emergencial, as contas poupanças abertas pelo 
Sicredi X podem ser indicadas para o 
recebimento do valor. Essa é uma solução 
alternativa aos associados, e a quem ainda não 
se associou, para apoiá-los nesse momento de 
tantos desafios. 

Acesse o link e siga as orientações como 
abrir sua conta poupança no aplicativo Sicredi X

- Leoberto Bordin de São Miguel Do Iguaçu
- Delfino F. Kochhann de Serranópolis Do Iguaçu
- Ivanete Maria Ciriaco de Matelândia
- Gelmar Luiz Posselt de São Roque - Santa Helena
- Abilio Quandt de Serranópolis do Iguaçu
- Edson Miotto de Céu Azul
- Ivoni Terezinha Engel Bonott de Itaipulândia
- Raquel Veronica Mombach Vennigkamp de Missal
- Izaniele Marquetti de Medianeira 
- Leila Teresinha Bergmann Schaefer de Ramilândia
- Adinan Pitol de Missal
- Ana Marisa Knipho� Batista de Diamante D'Oeste
- Dari Luiz Kunzler de Foz Do Iguaçu - Morumbi
- Tassiane Barbara Perico Anzolin de Medianeira 
- Husein Representacoes Ltda de Medianeira
- Joarez Roque de Assis de Santa Helena
- Wesley R. Rodrigues de Santa Terezinha de Itaipu
- Jucelia Aparecida Alves de Cascavel
- Edson Rogerio da Silva Santos de Medianeira
- Sandro Arlei Franke de Cascavel 

https://www.facebook.com/watch/?v=3743231655751723
https://www.sicredi.com.br/promocao/poupareganharsemparar/?gclid=Cj0KCQjwoaz3BRDnARIsAF1RfLdyfZkfShYqznlauaMbkSqUZmS5IWKcaZVLVoHxnpVCEpRu8WXbgkIaAjY9EALw_wcB) 
https://youtu.be/uEuctWhdqgg


Golpes 
e fraudes 

Durante esse período de isolamento social é 

preciso estar atento aos golpes e fraudes 

eletrônicas, que agora utilizam assuntos 

relacionados à pandemia do coronavírus para 

conseguir dados bancários e informações 

pessoais dos associados.

Fique ligado: nós nunca entraremos em 

contato por qualquer meio pedindo dados, 

senhas e códigos pessoais. Muitos golpistas 

estão fazendo isso se passando por nós. Se 

ficar com alguma dúvida, é só entrar em 

contato com a gente pelo 0800 724 7220, com o 

seu gerente ou em nossas redes sociais.
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https://www.sicredi.com.br/site/home


 

Associados 

Carteira de Crédito

Recursos Administrados

Ativos totais e coobrigações

Patrimônio Líquido

Resultados

2017 2017

2018 2018

20192019

2020

2020

2020

2019

2020

2020

2020

103.289 2.832.507

123.330 3.507.029

143.236143.236

148.386

2.775.504

3.873.277

4.439.4334.439.433

5.265.028

468.086

35.548

2017 2017

2018 2018

2019 2019

1.477.957 322.771

1.974.369 381.250

2.468.949 442.686

2017 2017

2018 2018

2019 2019

1.993.185 59.411

2.546.280 70.447

3.147.025 73.092

2020 refere-se ao fechamento do semestre (até 30 de junho de 2020)

Nossos Números



Nossos Números

30/06/2019 30/06/2020 %

777.981 1.259.628 61,91%

Operações de Crédito 1.731.779 2.214.435 27,87%

Outros Ativos 120.870 151.003 24,93%

Permanente 156.874 182.013 16,02%

Total do Ativo 2.787.504 3.807.079 36,58%

Coobrigações -  BNDES/Poup/Fundos/LCA 1.047.897 1.457.949 39,13%

Total 3.835.401 5.265.028 37,27%

30/06/2019 30/06/2020 %

Depósitos 1.802.795 2.520.544 39,81%

Relações Interfinanceiras 424.561 638.821 50,47%

Outras Obrigações 152.442 179.628 17,83%

Patrimônio Líquido 407.706 468.086 14,81%

Total do Passivo 2.787.504 3.807.079 36,58%

Coobrigações -  BNDES/Poup/Fundos/LCA 1.047.897 1.457.949 39,13%

Total 3.835.401 5.265.028 37,27%

30/06/2019 30/06/2020 %

Receitas totais 284.522 303.713 6,74%

Despesas totais 246.714 268.165 8,69%

Resultado/Sobras 37.808 35.548 -5,98%

Passivo

Resultados

Ativo



sicredi vanguarda.com.br/

https://www.sicredi.com.br/coop/vanguarda/

