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Juntos fazemos
a diferença

Nós somos a Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, Cooperativa que atua há 28 anos 
transformando a vida de nossos associados e suas comunidades nos Estados do 
Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 

Somos uma das 112 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto 
por mais de 4 milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos 
do negócio e formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções 
financeiras responsáveis. 

Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos compartilhar, neste 
relatório as informações sobre como geramos valor ao longo do ano de 2019, incluindo 
as principais conquistas de nossa Cooperativa, os resultados financeiros, os eventos 
realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do documento, também vamos mostrar 
como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um impacto positivo 
na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!
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Mensagem
do Presidente

Finalizamos mais um ciclo refletindo sobre o caminho que percorremos e que nos 
trouxe até aqui. Em 2019, consolidamos valores do cooperativismo reforçando ações 
que agregam renda aos nossos associados e geram desenvolvimento econômico nas 
comunidades onde atuamos. 

Percorremos todos os municípios da nossa área de atuação com as Assembleias e 
por meio delas realizamos mais uma eleição dos conselhos de administração e fiscal. 
Os associados que integram os nossos conselhos tiveram papel fundamental no 
apoio e fundamentação de nossas ações ao longo de 2019.

O trabalho de todos os colaboradores da nossa cooperativa e a participação dos 
nossos associados também impactaram diretamente nos resultados obtidos 
em 2019: mais de R$ 11 milhões distribuidos entre sobras e juros ao capital 
integralizado. 

Além do retorno financeiro, fortalecemos o nosso propósito com a promoção do ciclo 
virtuoso. Lançamos o Programa A União Faz a Vida (PUFV) em Nova Prata do Iguaçu 
(PR). Com isso, mais uma cidade da nossa área de atuação já conta a metodologia de 
educação integral que contribui para a formação de uma sociedade mais colaborativa, 
ética e empreendedora. 

Além do PUFV, ajudamos a despertar a essência do cooperativismo nas novas 
gerações com a criação do Comitê Jovem da nossa cooperativa. 

Evidencio ainda nossa preocupação em oferecer o melhor relacionamento aos nossos 
associados.  Com as reinaugurações das agências de Salto do Lontra, Saudade do 
Iguaçu e Chopinzinho, no interior do Paraná, oferecemos um ambiente ainda mais 
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adequado para o que chamamos da “experiência Sicredi”. 
Orgulhosos da história que construímos nesse último ano, e que demonstraremos 
neste relatório, seguimos para 2020 com grande otimismo. 

Nossas ações vão possibilitar a expansão da nossa marca para uma das principais 
cidades do interior paulista: Campinas, que ganha nossa segunda agência. Somado 
a isso, ainda teremos novas inaugurações no estado de São Paulo. Crescimento 
consciente e conectado aos ideais de nossos fundadores. Afinal, quando trabalhamos 
juntos conseguimos ir mais longe. 

Lotario Luiz Dierings
Presidente da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP
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Em 1991, movidos pela necessidade de crédito 
rural com mais facilidade, principalmente com 
o objetivo de atravessar o momento econômico 
ruim em que o País se encontrava, 23 
agricultores de São João e municípios próximos, 
reuniram-se com a intenção de criar uma 
cooperativa de crédito. Em 18 de dezembro do 
mesmo ano nascia a CREDICOASUL, em uma 
sala localizada dentro da Coasul Cooperativa 
Agroindustrial em São João (PR). 

“A CREDICOASUL, hoje Sicredi Iguaçu, surgiu 
por necessidade, não por status. As dificuldades 
na época foram imensas e os bancos tinham 
resistência para financiar os empreendimentos 
dos agricultores. Se iniciou uma cooperativa de 
crédito praticamente sem um real de recursos. 
Os 23 associados investiram inicialmente o 
equivalente a 20 sacas de soja, que era um 
dos meios de troca na época, para dar início à 
cooperativa”, lembra o presidente da Sicredi 
Iguaçu PR/SC/SP, Lotário Luiz Dierings, que 

Nossa
Cooperativa

A Sicredi Iguaçu PR/SC/SP

também foi um dos associados fundadores e 
secretário da primeira gestão.

Na época de sua fundação, o presidente da 
Coasul, Paulino Fachin, também assumiu a 
presidência da CREDICOASUL, ocupando a 
função até 1997. Desde então, a cooperativa 
é presidida por Lotário. “Como nasceu dentro 
da Coasul, nós tivemos um grande apoio no 
início. A primeira agência foi inaugurada em 
1º de abril de 1992, dentro da cooperativa de 
produção, e tínhamos apenas um colaborador. 
Para se ter uma ideia, os talonários de cheque 
eram montados no martelinho, grampeados, 
nosso controle era via ficha técnica, não éramos 
informatizados”, conta. 

Enfim Sicredi Iguaçu
Foi em busca dessa informatização e de outros 
produtos para o mercado que a CREDICOASUL 
se filiou à central Paraná da Sicooper, 
nomeando-se então, Sicooper Sudoeste. Logo 
na sequência a Sicooper filiou-se ao Sicredi 
e desde então, no fim dos anos 90, passou a 
se chamar Sicredi Iguaçu. “O crescimento foi 
rápido. Em 1999 saímos da Coasul e viemos 
para o centro de São João. Em 2000 fizemos 
uma fusão com a Sicredi Dois Vizinhos. Mas 
o que alavancou mesmo foi a possibilidade 
de entrar no mercado financeiro e trabalhar 
com qualquer público, o que ocorreu a partir 
de 2006 – até esse ano era só crédito rural”, 
acrescenta Lotario. Um dos primeiros pontos de atedimento 

quando ainda era Credicoasul
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Hoje, a Sicredi Iguaçu conta com mais de 
54 mil associados e está presente em 21 
municípios, com 24 agências distribuídas entre 
Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Em 2019, 
a cooperativa teve mais de R$ 32 milhões em 
resultados e distribuiu mais de R$ 8 milhões 
aos associados de forma proporcional ao 
volume de operações realizadas em 2019, além 
de pagar mais de R$ 3 milhões em juros ao 
capital social integralizado. 

Acredito que tivemos 
credibilidade 
administrativa e o 
associado confiou 
no nosso trabalho, 
pela seriedade e 
lisura. O sistema 
Sicredi é respeitado 
a nível nacional 
e internacional 
pela organização, 
liquidez, segurança, 
transparência 
e quadro social 
informado e 
organizado”.

 
Lotario Dierings
Presidente da Sicredi Iguaçu

“Acredito que tivemos credibilidade 
administrativa e o associado confiou no nosso 
trabalho, pela seriedade e lisura. O sistema 
Sicredi tem mais de R$ 100 bilhões de ativos 
e é respeitado a nível nacional e internacional 
pela organização, liquidez, segurança, 
transparência e quadro social informado e 
organizado. Só nas assembleias deste ano 
participaram 13 mil pessoas entre associados 
e convidados, o que mostra a confiança e a 
alegria em ser cooperado”, avalia Lotario. 

Lotario afirma que nenhum dos 23 associados 
tinha dimensão ou sonhava com o crescimento 
expoente da cooperativa em quase 28 anos. 
“Jamais pensamos que cresceríamos tão 
rápido e sólido, nem a nível de estado. A maior 
felicidade nossa é ver o associado contente, 
além de gerar resultados para a sociedade. 
O cooperativismo tem futuro”, completa o 
presidente.  
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Atuação regional

• Chopinzinho

• São Jorge

• São João 

• Saudade do Iguaçu

• Sulina

• Bom Sucesso do Sul

• Dois Vizinhos

• Nova Prata do Iguaçu

• Salto do Lontra

• Verê

• Renascença

• Francisco Beltrão

• Itapejara D’Oeste

• Marmeleiro 

• Enéas Marques

• Nova Esperança do 

Sudoeste

24
agências

21
cidades

EM

3
estados

DE
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Destaques em 2019

Confira nossas principais 
conquistas ao longo do ano:

A solidez - que sempre foi marca da Sicredi 
Iguaçu - se manteve em 2019. Apesar de 
toda a desconfiança e dificuldades encontradas 
pela população e empresas na economia, a 
cooperativa se manteve forte e alcançou marcos 
importantes em sua história: superamos R$ 200 
milhões na carteira de consórcios; superamos 
R$ 200 milhões em poupança; e superamos 
R$ 1 bilhão em recursos administrados. 

Além do engajamento dos associados e do 
trabalho incessante dos colaboradores, a Sicredi 
Iguaçu alavancou os negócios com o lançamento 
da campanha Cooperação Premiada. Foram 
mais de R$ 110 mil em prêmios distribuidos 
entre: dois carros, duas motos e duas televisões. 
Os prêmios foram adquiridos e sorteados para a 
nossa área de atuação, fomentando a economia 
local. 

São Paulo, Rio de Janeiro e alguns municípios de 
Santa Catarina -, sorteou dez prêmios semanais 
de R$ 2 mil, um sorteio mensal de R$ 50 mil e o 
prêmio final de R$ 500 mil. 

Foram mais de 600 mil cupons distribuidos
 entre 24 agências do Paraná, Santa Catarina e São 

Paulo. 

Nos nove meses de campanha, a soma de 
prêmios distribuídos chegou a R$ 1,5 milhão. 
Para participar da campanha foi simples: a cada 
R$ 100 aplicados na poupança, o associado 
ganhava um cupom. Em caso de poupança 
programada (quando há o debito mensal para 
a conta do associado) dobrava-se a chance de 
ganhar. 

A Sicredi Iguaçu teve quatro premiados com 
R$ 2 mil nos municípios de: Campo Erê/SC, 
Chopinzinho/PR, Nova Esperança do Sudoeste/
PR e Nova Prata do Iguaçu/PR.

Na campanha de poupança premiada Vem 
Poupar e Ganhar também teve associados 
premiados na nossa área de atuação. A 
promoção - que abrangeu os estados do Paraná, 

Elisabeth Sperandei, de Campo Erê, foi uma das
premiadas na campanha. Na foto, com Eleutério 

Benin e o gerente da agência Salvador Fernandes. 

Robson de March, de Chopinzinho, com o gerente 
da agência, Kleber Giacomini, e o diretor-executivo da 

cooperativa, Eleutério Benin.
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Agência de Chopinzinho/PR

Em 2019, proporcionamos maior conforto para 
os associados e colaboradores de Chopinzinho, 
Salto do Lontra e Saudade do Iguaçu com a 
reinauguração de novas agências, amplas e 
modernas. 

A proposta vai de encontro com a reformulação 
da marca, ocorrida há poucos anos. A nível 
nacional, o Sicredi investe na padronização 
de agências, voltadas para o relacionamento 
próximo e humano com o associado. 

Jonatan Viecili e a gerente da agência do Sicredi 
de Nova Prata, Neiva Ruzycki Brandão

Valdemir Boger e o gerente de Nova Esperança, 
Odevaldo Koerich, na entrega do prêmio durante a 

realização da feira Expo Esperança

Agência de Saudade do Iguaçu/PR

Agência de Salto do Lontra/PR
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Chopinzinho também foi palco do 
lançamento do programa A União Faz a 
Vida. No ano passado, o programa também 
foi expandido para Nova Prata do Iguaçu.

Foi realizada no fim do mês de julho, 
em Pato Branco, a segunda edição do 
Encontro Regional do Programa A União 

Lançamento do Programa A União Faz a Vida 
em Nova Prata do Iguaçu/PR

Encontro Regional do programa A União Faz a Vida 
realizado em julho, em Pato Branco

Faz a Vida. Promovido em conjunto pelas 
cooperativas Sicredi Parque das Araucárias 
PR/SC/SP e Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, o 
evento reuniu cerca de 600 educadores 
de 16 municípios do sudoeste do Paraná, 
oeste e meio oeste de Santa Catarina e 
noroeste de São Paulo. 

Primeiro Encontro Jovem da Sicredi Iguaçu
realizado em São João/PR

Outro destaque foi para a formação do 
Comitê Jovem da Sicredi Iguaçu. A partir de 
um evento na sede da cooperativa, chamado 
de 1º Encontro Jovem, com a participação de 
mais de 80 jovens de diversos municípios da 
nossa área de atuação, foram selecionadas 
mais de 20 pessoas ativas na comunidade, 
com consciência social e participação na 
cooperativa, para integrar o comitê. 
O principal objetivo é de estimular a 

O evento oportunizou o networking entre jovens
dos municípios da área de atuação da cooperativa

participação de jovens nos processos da 
instituição, fomentar o surgimento de novas 
lideranças e formar multiplicadores do 
cooperativismo, de seus valores e princípios.
É a cooperativa pensando no futuro, mas 

mantendo os princípios que foram construídos 
ao longo dos últimos 28 anos e que tornaram 
a institução como protagonista na região em 
que atua.
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Entrega de quatro tratores e uma colheitadeira
realizada em outubro em Nova Prata do Iguaçu/PR

Em 2019, a Sicredi Iguaçu, em parceria 
com a Emater e a Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, 
entregou 37 equipamentos entre tratores, 
colheitadeiras e pulverizadores, em diversos 
municípios da nossa área de atuação. 

A aquisição das máquinas proporciona para 
o associado melhores condições de trabalho, 
agilidade no plantio e na colheita. 

O Programa Trator Solidário financia 
a compra de tratores, colheitadeiras e 
pulverizadores a preços mais acessíveis. 
É destinado a pequenos produtores com 

propriedades de até quatro módulos rurais 
e renda bruta anual de até R$ 415 mil, 
proveniente da atividade agropecuária.

Entre 18 e 19 de julho de 2019, a Sicredi 
Iguaçu PR/SC/SP e a Coasul - Cooperativa 
Agroindustrial - promoveram o 1º Feirão 
de Negócios. A parceria entre as duas 
cooperativas proporcionou um elevado 
número de negócios e envolveu diversas 
empresas de máquinas e implementos 
agrícolas de toda a região, além de 
concessionárias de veículos. A feira foi 
realizada no pátio da cooperativa de 
produção, em São João/PR.

1º Feirão de Negócios Sicredi e Coasul envolveu
inúmeras empresas de máquinas e implementos

Também no mês julho, a Associação 
Empresarial de Francisco Beltrão (Acefb) 
realizou a terceira edição da Expoliquida, no 
Parque de Exposições do município, voltada 
à promoção de produtos e para dar giro no 
estoque das empresas. O Sicredi foi parceiro 
neste evento com o patrocínio master. A 
edição contou com mais de 80 empresas 
do comércio local de diversos segmentos: 
confecções, calçados, bijuterias, móveis, 
além de mais de 100 veículos. 

A 3ª Expoliquida foi realizada no 
Parque de Exposições de Francisco Beltrão/PR
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A Sicredi Iguaçu

54 mil
associados

380
colaboradores

R$ 965 milhões
em ativos

R$ 645 milhões
em crédito

Resultado de
R$ 32 milhões

Nossos 
números O Sicredi

4,4 milhões
associados

28 mil
colaboradores

R$ 111 bilhões
em ativos

R$ 70,2 bilhões
em operações de crédito

Resultado de
R$ 3 bilhões

Mais de

Entre 27 de novembro e 1º de dezembro 
de 2019, a Sicredi Iguaçu participou da 
Expovizinhos, em Dois Vizinhos/PR, uma das 
maiores feiras do Sudoeste do Estado. Mais 
de 96 mil pessoas passaram pelo Parque de 
Exposições do município. O Sicredi recebeu 
os associados em um moderno stand na 
área externa da feira. No evento, a Sicredi 
Iguaçu também fez a entrega de trator e 
colheitadeira do Programa Trator Solidário. 

Com cerca de 100 m² o stand da Expovizinhos 
chamou a atenção pela estrutura moderna

No aniversário de 25 anos de Nova 
Esperança do Sudoeste/PR, a Sicredi Iguaçu 
também estava presente com a participação 
na 3ª Expo Esperança, realizada no fim de 
dezembro. Milhares de pessoas passaram 
pela feira e puderam conferir o espaço de 
relacionamento com o associado. Na feira, 
a cooperativa entregou o prêmio de R$ 2 
mil para Valdemir Boger, contemplado na 
campanha “Vem Poupar e Ganhar”.

Na Expo Esperança o associado contou com 
amplo espaço de atendimento
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Melhores e Maiores 2019
Pelo 8º ano consecutivo, figuramos nas categorias 
de finanças do anuário da Revista Exame, 
aparecendo em 15 rankings. Como destaque, 
conquistamos o 2º lugar no ranking de Crédito 
Rural e o 6º lugar no indicador de Depósitos em 
Poupança e de Crédito para Médias Empresas.

Estadão Finanças 
Mais Broadcast+
Figuramos em 3º lugar na categoria 
“Bancos – Financiamento” do anuário. Entre 
os indicadores destacados, tivemos o total de 
ativos (2º lugar no ranking do indicador) e total de 
crédito (1º lugar no ranking apenas do indicador).

Prêmios e 
reconhecimentos da 
Iguaçu e do Sistema.

Poupedi de Ouro

Como fruto de nosso trabalho, 
recebemos os seguintes prêmios 
e reconhecimentos em 2019: 

Os colaboradores Alexandro Cancelier, Dilonei 
Canan, Leandro de Castro, Everton Eliseu de 
Moura e Talita Cavalli foram premiados na 
categoria poupança e aplicação programada.
Os assessores Renan Guex Haiduk e Tarcisio 
Fachinello foram os primeiros colocados nas 
categorias Assessoria de Comunicação e 
Captação, respectivamente. A agência de São 
João ficou em 3º lugar no ranking geral de seu 
grupo.

Destaque em negócios
O assessor de consórcios, Rodrigo Mackievicz, 
e o assessor de seguros, Jhonathan Ingles da 
Rosa, garantiram o primeiro lugar em suas 
áreas. Já a agência de São João, ficou com o 
primeiro lugar a nível de Central PR/SP/RJ. 

Troféu Raiff eisen e Samurais 
da Recuperação de Crédito

A agência de Nova Prata do Iguaçu recebeu 
o Troféu Raiffeisen. Já a agência de Itapejara 
D’Oeste e o assessor de recuperação crédito, 
Julceandro Minosso, foram reconhecidos com o 
prêmio Samurais da Recuperação de Crédito.

Equipe Sicredi Iguaçu PR/SC/SP
durante premiação do Poupedi de Ouro 2019

Rodrigo Mackievicz (dir.), assessor de consórcios
recebendo seu prêmio de Destaque

  Arrancadão
As agências de Chopinzinho e de Valinhos 
tiveram destaque em seus respectivos grupos 
na campanha interna Arrancadão. 
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Wycup  
Dois projetos desenvolvidos por colaboradoras 
foram premiados no concurso World Council 
Young Credit Union People, que ocorre 
anualmente durante a Conferência Mundial do 
Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas 
de Crédito, na sigla em inglês). O prêmio tem 
o objetivo de estimular a formação de jovens 
lideranças e premia participantes que criaram 
projetos com potencial de causar influência 
global no cooperativismo de crédito.

Growth Award
Recebemos o prêmio Growth Award, durante 
a Conferência Mundial do Woccu (Conselho 
Mundial das Cooperativas de Crédito, na sigla 
em inglês), em reconhecimento ao nosso 
crescimento no segmento de cooperativismo de 
crédito.

Empresas Mais 
Figuramos em 2º lugar na categoria “Destaques 
para as melhores práticas em Governança 
Corporativa” do ranking Empresas Mais Estadão. 
A publicação avalia os critérios econômicos e a 
atuação das empresas nas áreas de Governança 
Corporativa e Inovação.

Tarcisio Rafael Fachinello, assessor de negócios,
recebe o prêmio Poupedi de Ouro

Jhonathan Ingles da Rosa (dir), assessor de 
seguros, recebendo seu prêmio de Destaque

Valor 1000
Entre os 20 Maiores Bancos, ficamos com a 
4ª colocação entre as instituições mais rentáveis 
sobre Patrimônio, a 5ª entre as que mais cresceram 
em Operações de Crédito e com a 7ª entre as 
que mais cresceram em Depósitos Totais. Nos 
rankings que destacam os 20 Maiores Bancos 
em Depósitos Totais, Lucro Líquido e com o 
Melhor Resultado Operacional sem Equivalência 
Patrimonial, figuramos no 7º lugar. Já entre 
aqueles que elegem os maiores em Operação de 
Crédito e Patrimônio Líquido, ficamos em 8º.

Ranking BNDES
O ranking anual do BNDES identifica o 
desempenho das instituições financeiras nas 
operações indiretas, aquelas em que o banco 
de desenvolvimento participa indiretamente 
no repasse de recursos por meio de um agente 
financeiro a ele credenciado. Figuramos no 
1º lugar em operações indiretas nas linhas 
Pronamp, Inovagro e Moderagro.

Top Asset
Por meio de nossa gestora de recursos, 
ocupamos a 18º posição do ranking Top Asset 
da revista Investidor Institucional, com mais de  
R$ 31 bilhões de recursos sob gestão. A 
revista é o principal canal de comunicação com 
profissionais de fundos de pensão, regimes 
próprios de previdência e gestores de recursos. 
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Na Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, nossos associados 
têm participação ativa na gestão do negócio. A 
cada quatro anos, eles se reúnem para eleger 
os Coordenadores de Núcleo, que representam 
seus interesses na Assembleia Geral Ordinária 
da Cooperativa.

Além disso, os Coordenadores de Núcleo e os 
associados elegem os membros do Conselho 
de Administração, órgão responsável pela 
estratégia da Cooperativa e pela escolha da 
Diretoria.

Participação

(elegem) (elegem)

(seleciona)
Associados

Diretoria

Coordenadores 
de Núcleo

Conselho de Administração 
da Cooperativa

Conselho Fiscal da 
Cooperativa

Nesse processo, os associados também podem 
participar da gestão do próprio Sicredi, uma 
vez que o Conselho de Administração da 
Sicredi Iguaçu PR/SC/SP participa da escolha 
dos conselheiros da Central PR/SP/RJ, que, 
por sua vez, elegem os membros do Conselho 
de Administração da Sicredi Participações 
(SicrediPar), holding controladora de todo o 
Sistema.

Gestão Participativa da Cooperativa

Conselhos Administrativo e Fiscal
Sicredi Iguaçu PR/SC/SP

Os associados em participação: processo de 
votação durante Assembleia de Núcleo
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Assembleias

Assembleia de Núcleo realizada em 2019 na cidade de Nova Prata do Iguaçu/PR

Nossos associados também exercem seu 
protagonismo nas assembleias de núcleo, onde 
participam democraticamente das decisões que 
afetam seus investimentos e sua comunidade. 
Os temas debatidos e as resoluções tomadas 
nessas assembleias são levados à Assembleia 
Geral Ordinária, onde os Coordenadores de 
Núcleo deliberam sobre o rumo da Cooperativa. 

Em 2019, a Sicredi Iguaçu manteve o alto 
íncide de participação dos associados nas 
Assembleias - realizadas em todos os 
municípios da área de atuação da cooperativa 
referente ao exercício 2018 -, com mais de 13 
mil participantes, totalizando 25% do quadro 

social, que tomaram as decisões e ajudaram 
a trilhar o rumo da cooperativa no ano que 
passou.

Segundo Lotario Luiz Dierings, presidente 
da Sicredi Iguaçu, as assembleias são um 
dos principais momentos do Sicredi e do 
segmeto de Cooperativismo de Crédito. “Além 
de participar da discussão sobre o nosso 
planejamento para o ano e ajudar a definir 
os próximos passos da nossa cooperativa, a 
assembleia é uma das grandes oportunidades 
para o associado exercer a sua principal 
função no Sistema, a de dono do negócio” 
explica.
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Os números 
reafi rmam a nossa 
força na região e 
contribuem para o 
desenvolvimento 
social e ecônomico 
dos locais onde 
atuamos. Nossa 
carteira de poupança, 
por exemplo, é 
revertida em crédito 
para a população, 
oportunizando a 
geração de renda 
e movimentando a 
economia. Esse ciclo 
virtuoso fortalece o 
cooperativismo de 
crédito.

Lotario Luiz Dierings
Presidente da Sicredi Iguaçu

Planejamento 
para o próximo período

Nas assembleias, os associados podem conhecer e exercer 
os valores essenciais do cooperativismo, como democracia e 
transparência. Durante esses eventos, eles são informados 
sobre o planejamento e as metas para o próximo exercício, 
além de poder opinar sobre o futuro da Cooperativa.

Na Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, todo o planejamento do ano 
é repassado nas assembleias para os associados. Para 
o próximo período temos os objetivos de expandir nossa 
presença em São Paulo - na região de Campinas, que também 
faz parte da área de atuação da cooperativa -, ter acréscimo 
nos resultados da cooperativa e de cada agência, lançar o 
Programa A União Faz A Vida em mais municípios, criar o 
Comitê Mulher, além de continuar com o relacionamento 
próximo e atendimento ativo aos nossos associados.
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A fim de estimular a participação nas 
assembleias e nos processos decisórios da 
Cooperativa, contamos com o Programa 
Pertencer, que busca engajar os associados 
e orientar o nosso modelo de gestão 
participativa.

Em 2019, na Sicredi Iguaçu, tivemos uma 
crescente exponencial de associados, 
fechando o ano com quase 55 mil. Com isso, 
a expectativa de participação nas assembleias 
por meio do Programa Pertencer é grande.

O índice de 25% de participação nas 
assembleias, é maior que o ano anterior - mas 
mantendo a média semelhante de outros anos 
-, é um reflexo do nosso ano, pois temos como 
meta o bom relacionamento com o associado, 
afinal é por meio deles que difundimos o 
cooperativismo. 

O comprometimento dos nossos gerentes e 
colaboradores é anualmente incentivado pelo 
quadro diretivo, para que as assembleias sejam 
da mais alta qualidade, onde os associados 
conhecerão a fundo a Sicredi Iguaçu e seus 
números, suas metas para o próximo ano, 
suas ações sociais e seu impacto positivo na 
comunidade em que está inserida.

Além de aprovar o exercício do ano e a 
distribuição do resultado da cooperativa - que 
nas assembleias de 2019 foram referentes ao 
exercício de 2018, com mais de R$ 28 milhões 
em resultados -, o momento também serviu 
para eleição dos conselhos administrativo e 
fiscal.

Eleuterio Benin, diretor-executivo, apresenta os 
números da cooperativa em uma assembleia

Marcia Helfenstein Koch, diretora de negócios, 
apresenta marcos da cooperativa em assembleia

Programa Pertencer
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Na Assembleia Geral, os 
Coordenadores de Núcleo 
elegem os membros do 
Conselho de Administração.  
O órgão é responsável por fixar 
a orientação geral e estratégica 
e os objetivos da Cooperativa, 
além de supervisionar sua 
gestão, para que suas ações 
atendam aos interesses dos 
associados.

A Diretoria da Sicredi Iguaçu 
PR/SC/SP é indicada pelo 
Conselho de Administração 
e é responsável pela gestão 
executiva do negócio.

Durante a Assembleia 
Geral, também são eleitos 
os membros do Conselho 
Fiscal, órgão que monitora 
o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da 
administração.

Conselho de 
Administração

Diretoria

Conselho Fiscal

Conheça nossos Conselheiros de Administração:  
Da esq. para dir. Anor João Gaio, Edson Luiz Nesello, Amarildo Paulo 

Verdi, Lotario Luiz Dierings, Orley Jayr Lopes, Elton Leomar Grade e 
Deyves Zolette 

Conheça nossos Conselheiros Fiscais:  
Da esq. para dir. Vilson Boff, Vilmar Cuch, Ademir Pagnoncelli, Jair 

Antonio Colla, Paulo Roberto Ernzen e Volmir Lodi.

Conheça nosso Presidente e diretores:  
Da esq. para dir. Eleuterio Benin, diretor executivo, Lotario Luiz Dierings, 

presidente e Marcia Helfenstein Koch, diretora de negócios.
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Programa Crescer

A fim de difundir a cultura do cooperativismo 
e do cooperativismo de crédito entre nossos 
associados, desenvolvemos o Programa 
Crescer.

Por meio dele, oferecemos uma formação que 
amplia a compreensão sobre o funcionamento 
de uma sociedade cooperativa e o papel do 
associado na governança do negócio, ajudando 
a formar as futuras lideranças da Cooperativa.

A Sicredi Iguaçu PR/SC/SP realiza a formação 
do seu quadro social desde 2011. Ao todo, o 
Programa Crescer já contou com a participação 
de cerca de 3 mil associados, o equivalente a 
mais de 5% do total do quadro social. 

A capacitação explica os conceitos do 
cooperativismo, qualifica a participação 
dos associados quanto à gestão e ao 
desenvolvimento de uma cooperativa. Em um 
segundo momento, também contribui para a 
formação de futuros líderes cooperativistas.

A formação do Crescer acontece anualmente 
com os associados de todas as agências 
atendidas pela cooperativa, seja para o público 
geral ou para grupos específicos, como já foi 
realizado anteriormente para o público PJ e 
jovem. 

Em 2019, as cidades de Renascença (PR), 

Chopinzinho (PR), São João (PR), Francisco 
Beltrão (PR), Dois Vizinhos (PR), Salto do 
Lontra (PR) e Campinas (SP) foram escolhidas 
para centralizar as reuniões do programa, 
juntamente com agências de localidades 
vizinhas.

Registro do programa crescer na sede 
da cooperativa em São João/PR

O destaque das características do Sicredi para 
o associado e para a comunidade está entre 
os objetivos da iniciativa. Outra proposta está 
em ressaltar os diferenciais da instituição, 
como o relacionamento, o investimento na 
comunidade, as ações sociais nas regiões de 
atuação (o Programa A União Faz a Vida ou 
ações de Educação Financeira, por exemplo), 
a distribuição de resultados e a gestão 
democrática, com a participação ativa dos 
associados.

O Programa Crescer engloba três percursos, 
cada um com nível de aprofundamento 
específico. O percurso 2 apresenta 
um conteúdo mais aprofundado para 
coordenadores e futuros coordenadores 
de núcleo, feito próximo às eleições de 
coordenador de núcleo, já visando possíveis 
candidatos para as vagas. E ainda tem o 
percurso 3, destinado a futuros conselheiros da 
cooperativa, realizado pela Central Sicredi PR/
SP/RJ.

Formados no  
Programa Crescer

2017

2018

2019

2660

2750

3000
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Apoio ao
associado

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do 
negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, 
prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, 
que impactem positivamente na sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:

Soluções responsáveis

Para você 

• Conta Corrente

• Cartões Empresariais

• Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

• Folha de Pagamento

• Cobrança

• Custódia de Cheques

• Máquina de Cartões

• Domicílio Bancário

• Crédito

• Financiamentos

• Crédito para 

Investimentos BNDES

• Investimentos

• Previdência Empresarial

• Câmbio

• Certificação Digital

• Consórcios

• Seguros

• Câmbio

• Cartões

• Certificação Digital

• Conta Corrente

• Crédito Rural

• Crédito investimento BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Investimentos

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Seguros

• Poupança

Para sua 
empresa

Para seu 
agronegócio

• Aplicativo Sicredi

• Caixa Eletrônico

• Internet Banking

• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio

• Cartão de Crédito e Débito

• Certificação Digital

• Débito Automático

• Débito Direto Autorizado

• Conta Corrente

• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Poupanças

• Seguros
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Promoção Cooperação Premiada

• Sorteio de prêmios: a Sicredi Iguaçu 
sorteou mais de R$ 110 mil em prêmios, 
sendo um Renault Kwid, uma Chevrolet 
Montana, uma Honda CG160, uma Yamaha 
Factor e duas Smartvs de 50 polegadas 
cada. A campanha era válida para toda a 
área de atuação da Sicredi Iguaçu (Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo). Os cupons 
eram distribuidos a partir da aquisição de 
alguns dos nossos produtos e serviços 
financeiros. 

A campanha foi realizada entre setembro e dezembro e sorteou dois 
carros, duas motos e duas televisões para associados Sicredi Iguaçu

Lotario Luiz Dierings, presidente da Sicredi Iguaçu,
fazendo a entrega de um dos prêmios da nossa 

campanha para a associada ganhadora

Da esq. para dir. Andrei Vitali, assessor de controles 
internos e Lotario Dierings, presidente da Sicredi 

Iguaçu PR/SC/SP, durante o sorteio da promoção na 
sede da cooperativa, em São João/PR 

• Participação dos associados: Foram 
distribuídos mais de 600 mil cupons entre 
as 24 agências da nossa área de atuação. 
O sucesso de nossa campanha se deve ao 
associado.

• O objetivo da campanha: incentivar a 
adesão de nossas soluções financeiras com 
uma iniciativa que beneficia o cooperado que 
realiza negócios com a cooperativa. Todos 
os cupons sorteados foram avaliados por 
nossos auditores e devidamente aprovados 
conforme os requisitos do sorteio.  

• Associados sorteados: Dirceu Bonin, 
de Nova Esperança do Sudoeste, e Alduir 
Moreira, de Dois Vizinhos, ganharam uma 
Smartv de 50 polegadas cada; Irondina Foss, 
de Nova Prata do Iguaçu, ganhou a Yamaha 
Factor 125; Tiago Nuernberg, de Verê, a 
Honda CG 160; Paulinho Karczewski, de 
Itapejara D’Oeste, o Renault Kwid; e Berenice 
Anderloni, de Francisco Beltrão, ganhou o 
primeiro prêmio, a Chevrolet Montana. 
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Relacionamento próximo

A fim de conhecer as necessidades e os objetivos 
pessoais, profissionais e empresariais de nossos 
associados, nossos mais de 380 colaboradores 
buscam estar presentes em seu dia a dia, 
cultivando um relacionamento cada vez mais 
próximo.  Por também serem associados da 
Cooperativa, eles participam das decisões que 

impactam em sua gestão e estão engajados na 
prosperidade do negócio e dos projetos apoiados.

Ao longo de 2019, realizamos uma série de 
treinamentos e eventos com o objetivo de 
preparar nossos colaboradores para atender cada 
vez melhor os associados:

Treinamento de Investimentos: em 2019 
treinamos colaboradores para que consigam 
atender todas as demandas de nossos 
associados. Novas ferramentas e novos 
processos foram implantados e aperfeiçoados 
ao longo de 2019. A percepção e entendimento 
dos colaboradores também foi trabalhada por 
meio de um treinamento de Investimentos
realizado na nossa Sede Administrativa. 

Fazer juntos é o nosso lema: tivemos 
inúmeros treinamentos, desde investimentos, 
até workshop sobre fluxo de caixa, 
que também foi realizado aos nossos 
colaboradores em nossa Sede Administrativa. 
A capacitação de seus colaboradores é uma 
marca da Sicredi Iguaçu, sempre buscando 
novos conceitos e teorias.
 

Constante evolução: nossos gestores sempre 
estão em evolução, seja no desenvolvimento 
técnico quanto comportamental. Diversas 
capacitações ocorreram durante o ano de 2019, 
sejam sobre negócios, cooperativismo, educação 
financeira e tantos outros temas abordados no 
nosso dia a dia.
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Educação Financeira

Na Sicredi Iguaçu, acreditamos que temos 
a responsabilidade de apoiar os nossos 
associados na gestão de suas finanças pessoais 
e no uso consciente de nossos produtos e 
serviços. Por isso contamos com iniciativas 
voltadas para a educação financeira. 

A principal ação sistêmica do Sicredi nesse tema 
é a Semana ENEF, uma iniciativa do CONEF 
(Comitê Nacional de Educação Financeira) para 
promover a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira. Organizada pelo Banco Central do 
Brasil. Realizada entre os dias 20 e 26 de maio, 
contou com a participação de organizações 
financeiras de todo o país, que realizaram ações 
educacionais gratuitas para divulgar o tema.

Na Sicredi Iguaçu, a 6ª edição da Semana ENEF 
envolveu dezenas de colaboradores em mais de 
80 ações do projeto “Cooperação na Ponta do 
Lápis”, em toda nossa área de atuação. Cerca 
de 3 mil pessoas participaram da iniciativa que 
contemplou públicos de todas as faixas etárias, 
em escolas, universidades, entidades sociais e 
empresas.

O engajamento dos colaboradores e associados 
nos eventos, proporcionou a interação com a 
nossa comunidade e levou aos mais variados 
públicos - crianças, adolescentes e adultos -, 
informações e dicas sobre a manutenção de 
uma boa saúde financeira e o planejamento das 
finanças em longo prazo. A receptividade de 
todas as entidades que participaram das ações e 
a dedicação dos colaboradores e associados nos 
mostram que a educação financeira é o caminho 
a ser seguido e lapidado futuramente,

Pessoas impactadas pelas 
iniciativas de educação 
financeira em 2019

Colaboradores voluntários
Ações
Participantes

50 colaboradores

Mais de 80

3000

Agência de São Lourenço do Oeste/SC na formação
de alunos. Mais uma ação da Semana ENEF

Agência Sul de Dois Vizinhos/PR 
durante ação realizada para a Semana ENEF
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Comunidades

O trabalho de nossa Cooperativa consiste em 
captar recursos de associados e emprestar para 
outros associados da mesma região, criando 
uma rede de apoio que estimula a prosperidade 
de todos os envolvidos e impacta positivamente 
os locais onde estamos inseridos. 

Por meio de nossos produtos e serviços, 
promovemos a inclusão financeira da população 
e fomentamos a economia local. Como resultado, 
ajudamos a melhorar a qualidade de vida de 
nossos associados, suas famílias e comunidades.  

Contamos também com uma série de ações de 
investimento social privado, que buscam atender 
às necessidades locais e fortalecer as relações 
com a comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa Cooperativa 
cresce e prospera, maior é o nosso impacto positivo. 
Denominamos esse processo de desenvolvimento 
conjunto da Cooperativa, do associado e da 
comunidade de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

R$ 204 milhões
em carteira de 
poupança

R$ 11 milhões
distribuídos entre juros ao capital 
integralizado e resultados pagos 
em conta corrente

Utilizamos
somente fornecedores locais.

R$ 108 milhões
em crédito concedido 
à agricultura familiar

85% das operações
de crédito destinadas para 
MPEs (Micro e Pequenas 
Empresas)

25 agências
em 21 cidades da nossa área
de atuação

45 mil
pessoas físicas
apoiadas

Mais de 5 mil
crianças e adolescentes
formadas no Programa A União
Faz A Vida

Como geramos valor para as comunidades em 2019

Mais de

Mais de
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Programa A União Faz a Vida

Um dos principais meios pelos quais geramos valor para as comunidades 
onde atuamos é o Programa A União Faz a Vida, que promove os valores 
da cooperação e cidadania entre crianças e adolescentes. 

Trata-se de uma iniciativa sistêmica do Sicredi, 
que disponibiliza, em escolas da região, uma 
metodologia de ensino em que os alunos são 
protagonistas do processo de aprendizagem, 
contando com apoio de educadores, pais e 
comunidade. Saiba mais sobre o Programa em 
www.auniaofazavida.com.br

Ao longo de 2019, a Sicredi Iguaçu lançou o 
Prorgama A União Faz A Vida em dois novos 
municípios, Nova Prata do Iguaçu e Chopinzinho, 
ambos no estado do Paraná, fechando o ano 
com nove municípios em nossa área de atuação 
que contam com o Programa. 

Panorama do Programa  
A União Faz a Vida

Crianças e adolescentes participantes

Educadores participantes

Escolas participantes

Municípios impactados

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2501

196

17

6

2892

256

16

6

4000

379

24

9

O mascote do PUFV, o abelhão, no lançamento 
do programa em Nova Prata do Iguaçu/PR

O programa tem o objetivo de incluir no dia 
a dia dos estudantes da educação básica 
valores de cooperação e cidadania para formar 
cidadãos mais justos, solidários, que respeitem 
a diversidade e que dialoguem para tomar 
decisões.
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Dia C

O Dia de Cooperar (Dia C), comemorado em 
30 de julho, é uma iniciativa nacional do Sistema 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) 
que expressa a força do cooperativismo em 
prol das transformações sociais. Nessa data, 
cooperativas de todo o Brasil realizam ações de 
responsabilidade social alinhadas aos 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável propostos 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Na região de atuação da Sicredi Iguaçu, as 
ações ocorreram ao longo do mês de Julho e 
colocaram em prática os valores e princípios 
cooperativistas e sustentáveis, dentre eles: 
arrecadação de roupas e alimentos, plantio de 
árvores, limpeza de rios e doação de sangue. 
Todo mundo participou, sendo colaborador ou 
sendo associado, todos deram seu apoio.

Outros programas  
e iniciativas

O ano de 2019 foi recheado de 
inciciativas da Sicredi Iguaçu para 
desenvolver seus colaboradores 
e associados. Um exemplo disso 
é o Fórum de Investimentos que 
realizamos em Francisco Beltrão.

O economista Eduardo Schumanski, foi um dos 
palestrantes da noite. Em sua apresentação 
mostrou ao público presente as perspectivas de 
melhorias com relação a economia do nosso país 
para 2020, além de traçar um panorama da nossa 
economia nos últimos anos. 

Mais de 100 cooperados participaram do fórum, 
que contou com palestras e um coquetel. Além 
de Eduardo Schumaski, os nossos cooperados 
contaram também com a palestra de Ankize 
Begnini, analista econômico do Sicredi.

Entre os temas discutidos, a reforma da previdência 
foi um dos pontos principais discutidos, afinal, 
não temos como falar de economia sem falar de 
política. As melhores opções de investimentos 
também foram abordadas.

Eleuterio Benin, diretor executivo, durante o Fórum 
de Investimentos realizado em Francisco Beltrão/PR

Arrecadação e distribuição de alimentos. 
 Agências Norte Dois Vizinhos e Sul Dois Vizinhos

Em 2019, a Sicredi Iguaçu arrecadou quase 
uma tonelada em alimentos não perecíveis que 
foram distribuídos para pessoas carentes, além 
de roupas e calçados para adultos, crianças e 
adolescentes das comunidades que atuamos.
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Em nossa 
convenção, realizada 
no fim do ano, 
relembramos os 
melhores momentos 
de 2019. Também 
aproveitamos a 
oportunidade para 
premiar as agências 
que mais se 
destacaram, e claro, 
para comemorar os 
bons resultados do 
ano e para maior 
interação entre 
os colaboradores.
Esse foi o fator mais 
importante”.

Lotario Luiz Dierings
Presidente da Sicredi 
Iguaçu, em fala sobre 
a Conexão Iguaçu, 
a convenção dos 
colaboradores da 
cooperativa

Conexão Iguaçu - A cooperação é nosso lema, é por 
ela que desenvolvemos todo nosso planejamento e 
que focamos nossos esforços para desenvolver uma 
comunidade melhor. Pensando nisso, realizamos 
a Convenção Conexão Iguaçu, que foi um dia de 
entretenimento e cooperativismo entre nossos 
colaboradores.

O dia foi regado de boas energias e reconhecimentos, 
tanto para as agências, com prêmios de desempenho, 
quanto para os colaboradores.

Para entreter nossos colaborados, proporcionamos 
uma palestra com Rodrigo Pimentel, roteirista do 
filme Tropa de Elite, e um show humorístico com Juca 
Bala, que animou a tarde da galera
. 
Acreditamos que é por meio da cooperação que 
construimos laços e relações fortes.
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Comitê Jovem e 
Comitê Mulher

A Sicredi Iguaçu encara a diversidade como um 
fator fundamental para o desenvolvimento e 
perenidade do negócio, impactando diretamente 
nossa capacidade de inovar e gerar valor para os 
associados e suas comunidades.

Por isso, lançamos em 2019 o Comitê Jovem, 
que tem o objetivo de aumentar a participação 
dos jovens em nossa gestão, capacitando-os 
para que assumam papéis de liderança em suas 
comunidades e em nossa Cooperativa. 

Ao longo de 2019, concretizamos o primeiro 
encontro do nosso grupo de jovens, onde, 
juntamente com o gerente de desenvolvimento 
do cooperativismo da Central Sicredi PR/SP/RJ, 
André Alves Assis, realizamos a apresentação 
do projeto e coletamos os nomes das pessoas 
que se interessaram em fazer a diferença por 
meio do cooperativismo. O evento também 

contou com a participação do palestrante 
e mágico, Dalmir Sant’anna, que abordou o 
tema: “Os poderes mágicos da cooperação e 
do cooperativismo diante de um cenário com 
grandes transformações”.

Uma de nossas metas para 2020 é contar 
com o Comitê Mulher, que buscará engajar 
e preparar esse público para participar do 
nosso negócio. Igualmente ao Comitê Jovem, 
queremos capacitá-las e tornar a participação 
das mulheres no cooperativismo algo ainda mais 
forte e difundido.

Lançamento do Comitê Jovem realizado na sede 
da cooperativa em São João/PR
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Resultados

Associados (milhares)

Depósitos (milhões de R$)

Consórcios (milhões de R$)

Crédito (milhões de R$)

Poupança (milhões de R$)

Patrimônio líquido (milhões de R$)

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

46

496

144

567

144

158

49

668

180

596

167

175

54

790

208

645

204

202

Recursos totais (milhões de R$)

2017

2018

2019

657

870

1.012

Prêmios de seguros (milhões de R$)

2017

2018

2019

20

21

23
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Relatório 2019

Rede de
atendimento

Superintendência Regional
Rua São Francisco, 538, Centro
São João - PR

Agência Sicredi Chopinzinho
Rua Presidente Dutra, 4114, Centro
Chopinzinho - PR

Agência Sicredi São Jorge D’Oeste
Avenida Iguaçu, 304, Centro
São Jorge D’Oeste - PR

Agência Sicredi São João
Avenida XV de Novembro, 374, Centro
São João - PR

Agência Sicredi Saudade do Iguaçu
Avenida Iguaçu, 2054, Centro
Saudade do Iguaçu - PR

Agência Sicredi Sulina
Rua Tapajos, 1180, Centro
Sulina - PR

Agência Sicredi Bom Sucesso do Sul
Avenida Padre Ivo Zolet. 437, Centro
Bom Sucesso do Sul - PR

Agência Sicredi Dois Vizinhos
Avenida João Dalpasqualle, 266, Centro
Dois Vizinhos - PR

Agência Sicredi Nova Prata do Iguaçu
Avenida  Iguaçu, 708, Centro
Nova Prata do Iguaçu - PR

Agência Sicredi Salto do Lontra
Avenida Bertino Warmling, 980, Centro
Salto do Lontra - PR

Agência Sicredi Verê
Avenida Luiz Francisco Paggi, 630, Centro
Verê - PR

Agência Sicredi Renascença
Avenida Venceslau Braz 295, Centro
Renascença - PR

Agência Sicredi Francisco Beltrão
Avenida Antonio Paiva Cantelmo, 850, Centro
Francisco Beltrão - PR

Agência Sicredi Itapejara D’Oeste
Avenida Manoel Ribas, 1220, Centro
Itapejara D’Oeste - PR
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Agência Sicredi Dois Vizinhos
Avenida João Dalpasqualle, 266, Centro
Dois Vizinhos - PR

Agência Sicredi Nova Prata do Iguaçu
Avenida  Iguaçu, 708, Centro
Nova Prata do Iguaçu - PR

Agência Sicredi Salto do Lontra
Avenida Bertino Warmling, 980, Centro
Salto do Lontra - PR

Agência Sicredi Verê
Avenida Luiz Francisco Paggi, 630, Centro
Verê - PR

Agência Sicredi Renascença 
Avenida Venceslau Braz 295, Centro
Renascença - PR

Agência Sicredi Francisco Beltrão
Avenida Antonio Paiva Cantelmo, 850, Centro
Francisco Beltrão - PR

Agência Sicredi Itapejara D’Oeste
Avenida Manoel Ribas, 1220, Centro
Itapejara D’Oeste - PR

Agência Sicredi Marmeleiro
Avenida Dambros e Piva, 595, Centro
Marmeleiro - PR

Agência Sicredi Enéas Marques
Avenida Presidente Dutra, 850, Centro
Enéas Marques - PR

Agência Sicredi São Lourenço D’Oeste
Rua Ernesto Beuter, 452, Centro
São Lourenço D’Oeste - SC

Agência Sicredi Nova Esperança do Sudoeste
Avenida Iguaçu
Nova Esperança do Sudoeste - PR

Agência Sicredi Campo Erê 
Rua Maranhão, 787, Centro
Campo Erê - SC

Agência Sicredi Cidade Norte
Avenida Attilio Fontana, 2940, Pinheirinho
Francisco Beltrão - PR

Agência Sicredi Sul Dois Vizinhos
Avenida Presidente Kennedy, 627, Centro Sul
Dois Vizinhos - PR

Agência Sicredi Valinhos
Avenida dos Imigrantes, 214, Centro
Valinhos - SP

Agência Sicredi Paulínia
Avenida José Paulino, 1736, Centro 
Paulínia - SP

Agência Sicredi Campinas
Avenida Barão de Itapura, 729, Botafogo
Campinas - SP

Agência Sicredi Alto da Júlio
Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1362, Centro
Francisco Beltrão - PR

Agência Sicredi Norte Sul
Avenida José de Souza Campos, 2039, Cambuí
Campinas - SP



sicredi.com.br

/iguacu.sicredi

@sicredi.iguacu


