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Você está recebendo o Relatório Anual da Sicredi 
Vanguarda de uma maneira diferente, agora ele 

também é digital. 

O QUE ISSO SIGNIFICA?_

Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ

DIGITAL

20
20

Que você tem acesso a todo o nosso conteúdo na palma da 
sua mão, podendo acessar quando e onde quiser.

Para usar, basta que clicar no ícone e você será direcionado 
automaticamente ao conteúdo.

As páginas que são identificadas com o ícone acima, 
oferecem conteúdo de multimídia.
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Em 2020, nós fizemos muita coisa boa juntos, crescendo e 

superando desafios com você e nossos colegas. E em 2021, temos 

certeza que vamos seguir prosperando com as comunidades e 

construindo um futuro ainda melhor ao seu lado. 

Vamos juntos?
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MENSAGEM DO

Presidente

O ano de 2020 foi desafiador. Começamos 
acreditando que seria um grande ano, com 
excelentes resultados, crescimento e 
expansão. Mas, foi necessário nos adaptar a 
uma nova realidade, a uma pandemia que 
paralisou momentaneamente inúmeras 
atividades, o que impactou a economia, mas 
principalmente a vida de todos nós.

Nossos eventos foram cancelados, 
precisamos aderir o uso de máscaras, carregar 
o álcool em gel, manter o distanciamento, 
evitar aglomerações, para cuidarmos uns dos 
outros. Foi um ano atípico em todos os 
momentos e setores. Aprendemos que é 
possível estar juntos mesmo estando longe, 
que as reuniões acontecem virtualmente, que a 
nossa casa também pode ser nosso escritório 
e que o mais importante é a nossa vida.

Ao longo desse 2020 diferente, 
conseguimos realizar inúmeras ações que 
beneficiaram a comunidade. Participamos do 
Dia C – Dia de Cooperar através de doações 
arrecadadas nas nossas agências; 
incentivamos por 90 dias os cuidados com a 
saúde mental da mulher e do homem, através 
de palestras on-line e ações com nossos 
colaboradores. 

Realizamos também a segunda edição do 
evento EnvolVidas, dessa vez através de uma 
live onde tivemos a participação da atriz 
Denise Fraga que apresentou a palestra 
“Conexões humanas em tempos digitais”. 
Através do evento foram arrecadadas 2,5 
toneladas em doações de alimentos e a 
cooperativa doou a mesma quantia para 
atender entidades dos municípios da nossa 
área de atuação.

Ainda em 2020 repassamos mais de R$ 600 
mil para entidades da nossa área de ação nos 
estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, 
através do projeto “Sicredi na Comunidade”, 

onde os recursos foram utilizados para 
melhorias em estruturas e aquisição de 
equipamentos para enfrentamento da 
pandemia. Também participamos da Semana 
Nacional de Educação Financeira com o projeto 
Cooperação na Ponta do Lápis, levando 
informação sobre como planejar a vida 
financeira e conquistar sonhos para mais de 
6.700 pessoas.

Mesmo com a pandemia, continuamos 
trabalhando com os educadores, que 
precisaram se adaptar as aulas on-line e se 
reinventar para continuar ensinando e deixando 
os alunos interessados em aprender. O 
Programa A União Faz a Vida foi um apoiador 
para os professores, que contaram com 
assessorias pedagógicas e formações virtuais 
para se reinventarem, aprenderem e 
compartilharem experiências e conhecimentos 
nesse período.

Continuamos investindo em melhorias e na 
expansão da cooperativa, para melhor atender 
os associados e as comunidades da nossa área 
de atuação. Inauguramos no Paraná mais uma 
agência em Cascavel, em São Paulo uma 
agência em Tremembé e no Rio de Janeiro nos 
municípios de Valença e no distrito de Lídice em 
Rio Claro.

Inauguramos também nossa nova agência 
no centro de Foz do Iguaçu e nossa nova 
agência em Santa Helena, ambas com 
estruturas própria e com moderno designer. 
Além de reformar e ampliar agências nos três 
estados.

No que se refere a linhas de crédito, o Sicredi 
foi em busca de todas as opções que o mercado 
tinha e que o governo colocou à disposição para 
atendermos os nossos associados, 
principalmente as micro, pequena e médias 
empresas. Buscamos mais de R$ 200 milhões 
em recursos, que foram emprestados aos 
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MENSAGEM DO

Presidente

nossos associados, e quando as linhas do 
governo não foram suficientes, criamos linhas 
próprias. Outro fator importante e que foi 
atendido pelo Sicredi em 2020, foram as 
renegociações. Mais de R$ 200 milhões em 
parcelas de operações de créditos foram 
renegociadas durante o ano, o que deu um 
folego a mais para o nosso associado não parar 
o seu negócio, continuar trabalhando e 
produzindo para o crescimento do nosso país.

No agronegócio ampliamos nossa 
participação e atendemos um número maior de 
produtores rurais com as diversas linhas de 
custeio e investimento.

A campanha de poupança foi um grande 
sucesso em 2020, nossa captação nesse 
produto atingiu aproximadamente 1 bilhão de 
reais. Tivemos 37 poupadores premiados com 5 
mil reais e um jovem poupador de 9 anos 
contemplado com 500 mil reais.

Foi um ano de muitas conquistas e 
aprendizados, mas também um ano de muitas 
perdas.

Desejamos a todos que 2021 seja um ano 
com mais paz, mais esperança e muito mais 
saúde.

Boa leitura!!

Desejamos a todos que 
2021 seja um ano com 
mais paz, mais 
esperança e muito 
mais saúde.

Aldo Dagostim
Presidente Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ
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COOPERATIVISMO

Sicredi Vanguarda
realizou prestação de contas on-line
Com a pandemia, o encontro foi virtual e trouxe as ações e números do 
primeiro semestre de 2020

Presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim 
dando início a reunião de prestação de contas do 
primeiro semestre de 2020

Vice-presidente, Ivanir Antonio Reginatto fala 
sobre área de Desenvolvimento do 
Cooperativismo e as ações do semestre

Leitura da ata

Fazer juntos! É dessa forma que o 
cooperativismo de crédito se fortalece e se 
reinventa. Mais de 250 pessoas participaram 
do encontro on-line da Sicredi Vanguarda sobre 
a prestação de contas referente ao primeiro 
semestre de 2020.

Durante a reunião foi realizada a leitura da 
ata da última reunião de lideranças da 
cooperativa, apresentação das ações sociais 
realizadas pela Vanguarda em 2020, o balanço 
do primeiro semestre, informações sobre o 
Sistema Sicredi e a atuação da Vanguarda, 
sobre a área de Desenvolvimento do 
Cooperativismo e as ações do semestre, além 

de informações referentes os negócios da 
Vanguarda e o lançamento do Relatório 
Semestral Digital.

Nesse período de pandemia, onde estamos 
vivendo o distanciamento social, é necessário 
nos reinventarmos e continuar junto das 
nossas lideranças e associados. “Esse 
momento de fechamento de semestre é 
importante para a cooperativa e fazer esse 
encontro virtual foi a opção que encontramos 
para apresentar os nossos resultados até aqui 
e pensar no segundo semestre de 2020”, 
explica o presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo 
Dagostim.

A live realizada pela 

cooperativa no dia 22 de julho 

contou com a participação do presidente, 

vice-presidente, diretores, conselheiros de 

administração e fiscais, coordenadores de 

núcleo, gerentes das agências e imprensa.
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COOPERATIVISMO

Crescer e Pertencer

Reunião de Lideranças

Participação do associado faz a diferença no desenvolvimento da cooperativa

Presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim 
dando as boas-vindas aos participantes

Reunião de prestação de contas em Missal

Fazemos juntos! É dessa forma que o 
cooperativismo de crédito se fortalece. Neste 
ano, as lideranças eleitas participaram de um 
encontro preparatório onde foram abordados 
assuntos levados nas assembleias de núcleos.

Mais de 12 mil pessoas participaram das 
assembleias de núcleos, (realizadas antes da 
Pandemia Covid-19) um crescimento de 10% se 
comparado ao ano passado, contribuindo 
assim para o direcionamento do negócio, 
crescimento e desenvolvimento.

No dia 07 de novembro de 2020 aconteceu 
uma reunião com o grupo de Lideranças da 
cooperativa, que contou com a presença dos 
coordenadores de núcleo, conselheiros fiscais 
e de administração, além da diretoria 
executiva.

O encontro aconteceu de forma presencial e 
on-line em dois ambientes, sendo um em 
Medianeira-PR, no Lar Centro de Eventos e em 
Aparecida-SP, no Hotel Rainha do Brasil. Os dois 
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A Assembleia Geral Ordinária aconteceu em 
13 de março de 2020, na Sede Social do Clube 

pontos de reunião se comunicaram de forma 
visual, assim como os participantes que 
optaram em acompanhar a reunião de suas 

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.

casas.

Durante o encontro foram 
validadas as regras para a 
escolha das chapas dos 
Conselhos da Cooperativa e 
também itens do estatuto 
social.



JUNTOS PELO COOPERATIVISMO

Sicredi Vanguarda atende entidades
Ação foi endossada pelas agências e beneficia instituições da área de 
atuação da cooperativa

A Sicredi Vanguarda acredita que trabalhando 
em parceria com a comunidade é possível 
transformar a realidade. Em 2020 todos 
precisaram se adaptar a uma nova rotina. As 
agências da Sicredi Vanguarda se uniram e 
apoiaram entidades para serem beneficiadas 
através da Adoção de Entidades.
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“Para nós é muito gratificante podermos 
ajudar entidades que tem uma atuação 
importante e fazem um trabalho excepcional 
para a sociedade. Sabemos a importância de cada 
uma, principalmente para as pessoas que são 
beneficiadas e isso faz parte do nosso propósito 
cooperativista”, enfatiza o presidente da Sicredi 
Vanguarda, Aldo Dagostim.

Em 2020, a Sicredi Vanguarda 

repassou mais de R$ 600 mil 
para 70 entidades nos estados 
do Paraná, de São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Os recursos foram utilizados para 
melhorias em suas estruturas e 
equipamentos.

Em Medianeira, a AMESfI - Associação Medianeirense de Surdos e 
Fissurados, foi uma das entidades beneficiadas



JUNTOS PELO COOPERATIVISMO

Dia C

O Dia C nasceu em 2009 com o objetivo de 
propor ações voluntárias de responsabilidade 
social, colocando em prática os valores e 
princípios cooperativistas.  

2020 foi o ano em que a cooperação esteve 
presente em todos os lugares. As pessoas se 
mostraram solidárias, cooperativas e unidas no 
ano em que tiveram que se reinventar. Todos os 
anos as cooperativas do Brasil se unem com o 
propósito de ajudar pessoas e comunidades, e 
nesse ano não foi diferente. 

Para fazer as ações acontecerem, o Sicredi 
contou com o apoio de mais de 30 mil voluntários, 
entre eles, seus próprios colaboradores. Nos 
estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro 
foram mais de 600 ações realizadas pelas 
cooperativas que integram a Central Sicredi 
PR/SP/RJ. As iniciativas beneficiaram mais de um 
1,6 milhão de pessoas impactadas em diferentes 
municípios dos três estados, com a adesão de 
cerca de 11 mil voluntários, dessas, a Sicredi 
Vanguarda realizou mais de 50 ações que 
beneficiaram aproximadamente 5 mil pessoas. 

Com ações sólidas, o cooperativismo vem 
demonstrando, ao longo dos séculos, que com 
solidariedade e cooperação, é possível construir 
uma sociedade mais justa, ética e colaborativa. 
Motivados pelos ideais dos fundadores, o 
cooperativismo tem como base o trabalho 
conjunto que, apesar de árduo, é a saída mais 
crível para um novo tempo que começamos a 
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A Sicredi Vanguarda realizou 

47 ações na sua área de 
atuação no Paraná, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, que 
beneficiaram aproximadamente 

5 mil pessoas.

testemunhar agora, com a pandemia do novo 
coronavírus. É necessária uma transformação 
imediata, baseada em solidariedade, fraternidade 
e colaboração para projetarmos um futuro melhor 
para a sociedade e para cada um de nós. 



JUNTOS PELO COOPERATIVISMO

Semana ENEF

Em 2020 aconteceu a 7ª Semana 
Nacional de Educação Financeira 
entre os dias 23 e 29 de novembro. O 
Sicredi desenvolveu a ação 
Cooperação na Ponta do Lápis, um 
programa de educação financeira para 
adultos, adolescentes e crianças, 
onde são compartilhadas práticas 
para uma vida financeira mais 
saudável. 

A Sicredi Vanguarda com o apoio de 
133 colaboradores voluntários 
realizou 136 palestras sobre educação 
financeira para mais de 6.700 pessoas 
na área de atuação da cooperativa 
nos três estados, Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro.
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 133 colaboradores 

voluntários

 136 palestras 

realizadas

6.700 pessoas 

impactadas
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Troféu 
Rai�eisen
2020

O envolvimento das agências do Sicredi com 
cooperativismo e o desenvolvimento de 
projetos sociais tem um reconhecimento, o 
Troféu Rai�eisen. O troféu foi criado para 
reconhecer os colaboradores e agências que se 
destacam trabalhando com os pilares 
econômico e social com a mesma intensidade e 
relevância.
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Em 2020 quem recebeu o prêmio 
foi a agência de Matelândia. 

O que levou a esse resultado foi 
uma soma de ações, como o 
número de associados 
participantes da Assembleia de 
Núcleo, ações do Dia C, o projeto 
Adoção de Entidades e palestras 
de Educação Financeira, que 
mostram o envolvimento da 
agência com os associados e a 
comunidade.

Gerente da agência Roberto Ciricato com o 
Troféu Rai�eisen
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Missão do Sicredi no Haiti 
recebeu reconhecimento internacional 

Os integrantes da missão realizada pelo Sicredi 
no Haiti, em 2019, receberam, um reconhecimento 
do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito 
(WOCCU) pelo impacto social alcançado no país 
caribenho. Esta foi a primeira missão internacional 
do Programa A União Faz a Vida (PUFV), desde que 
a principal iniciativa de responsabilidade social do 
Sicredi foi criada, em 1995. 

Ao realizar a homenagem, que aconteceu de 
forma virtual, o vice-presidente do WOCCU, Paul 
Treinen, ressaltou a importância do 
cooperativismo de crédito nas comunidades mais 
carentes do mundo e destacou como o projeto do 
Sicredi no Haiti reflete, na prática, os princípios do 
cooperativismo. "O Conselho Mundial das 
Cooperativas de Crédito vem ajudando muitos 
países em situação de vulnerabilidade e perceber 
que, cada vez mais, os nossos associados têm se 
engajado nestas causas nos traz muito orgulho. 
Reconhecer essa preocupação do Sicredi com a 
inclusão e com a diversidade é também a nossa 
missão. Lembramos sempre que o grande 
propósito do cooperativismo está baseado em 
conceitos como ajuda mútua e solidariedade, das 
pessoas ajudando pessoas", disse. 

Durante a viagem, um grupo de colaboradores 
voluntários do Sicredi levou a metodologia do 
Programa A União Faz a Vida para os religiosos e 
professores da Institution Sacré Coeur de Jésus, 
em Porto Príncipe, capital do Haiti. A instituição 
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Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito realizou homenagem aos 
integrantes da ação transformadora de educação e solidariedade no país caribenho 

Sabrina Conde – Assessora Pedagógica do PUFV

“Foi emocionante participar da missão, 
ainda mais num país tão castigado pelas 
catástrofes naturais e pelas dificuldades 
financeiras. Uma das cenas que ficaram 
marcadas na minha memória foi quando uma 
mãe limpou o sapato de sua pequena filha, 
antes de ela entrar na escola. Esse respeito à 
educação e aos educadores é algo que 
precisa ser eternizado", ressaltou Sabrina 
Conde, assessora pedagógica do Programa e 
uma das participantes da missão. 

oferece ensino e refeições diárias para mais de 270 
crianças de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Na entidade, os haitianos 
ainda recebem apoio e acolhimento dentro de 
valores ligados a solidariedade e colaboração. 

 A Irmã Maria Zelinda Cardim, que recebeu os 
integrantes da missão no Haiti e representou a 
Institution Sacré Coeur de Jésus no evento 
promovido pelo WOCCU, agradeceu todo o apoio e 
destacou a importância da ação transformadora 
por meio da educação. "Foi muito importante para 
a nossa instituição receber esse suporte e 
aprender uma nova maneira colaborativa de 
ensinar. É um caminho certo e seguro para 
construirmos um Haiti melhor e um mundo mais 
justo e fraterno”, destacou. 

Além da metodologia de ensino baseada na 
colaboração, no empreendedorismo e na ética, o 
projeto levou para o Haiti uma técnica de plantio 
em bags. A iniciativa possibilitou a criação de uma 
horta na instituição para o cultivo de legumes e 
hortaliças, que são utilizadas na alimentação dos 
alunos e da comunidade do entorno da escola. Os 
voluntários do Sicredi ainda reuniram um grupo de 
mulheres, mães de alunos da escola, para 
explicarem um pouco mais sobre cooperativismo, 
visando o início da criação de um comitê formado 
por mulheres haitianas. A ação contou também 
com doações de 270 uniformes esportivos para as 
crianças da instituição.  
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Programa A União Faz a Vida

Em 2020, a educação passou por uma 
transformação. Os educadores precisaram se 
reinventar e os alunos a reaprender a 
aprender. O Programa A União Faz a Vida – 
PUFV  é a principal iniciativa de educação do 
Sicredi e tem por objetivo construir e vivenciar 
atitudes e valores de cooperação e cidadania.

O PUFV chegou aos municípios de Lagoinha 
e Igaratá em São Paulo, sendo os primeiros 
municípios a receberem o programa no 
estado dentro da área da atuação da Sicredi 
Vanguarda, e já na implantação, 87 
professores dos dois municípios passaram 
pela habilitação inicial para trabalhar com o 
programa.

No Paraná, onde o PUFV já acontece desde 
2008, foram realizadas sete formações 
continuadas presenciais no início do ano 
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*evento realizado antes da Pandemia.

*evento realizado antes da Pandemia.

totalizando a participação de 
mais de 590 professores.

Os assessores 
pedagógicos e assessores do 
Desenvolvimento do 
Cooperativismo participaram 
da formação continuada do 
PUFV em Maringá no início de 
março. Além disso, os 

assessores pedagógicos mantiveram a 
disponibilidade de assessorias on-line durante 
todo o ano.

Para os 60 professores de Serranópolis do 
Iguaçu que participam do programa, foi 
realizado um workshop com quatro módulos 
de duas horas cada sobre o PUFV, os encontros 
aconteceram on-line entre os dias 25 de maio 
e 12 de junho.

Com o objetivo de encerrar o ano letivo, foi 
organizada uma palestra motivacional on-line 
apresentada por Solange Limberger com o 
tema “O que todo mundo deveria saber sobre a 
educação em 2020 em três atos: A tragédia 
anunciada, o levante perfeito e a insurreição 
evidente”. Participaram no dia 11 de dezembro 
170 professores de Céu Azul e no dia 17 de 
dezembro 321 professores de Santa Helena.
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*evento realizado antes da Pandemia.

Em 2020, a Sicredi Vanguarda foi a primeira 
cooperativa do Sistema Sicredi a implantar o 
Comitê de Inclusão e Diversidade para o público 
interno. O grupo é formado por 27 
colaboradores e tem como objetivo promover a 
conscientização, educação, comprometimento 
e prática através de um ambiente seguro, 
saudável e com equidade, valorizando as 
características que tornam as pessoas únicas.

Queremos engajar todos os colaboradores 
na inserção da Inclusão e Diversidade na 
cultura organizacional, através do modo de ser, 
pensar, fazer e se relacionar da Sicredi 
Vanguarda.

Durante o ano realizamos encontros on-line 
com o Comitê e em um deles tivemos a 
presença do Sr. Manfred Dasenbrock, 
presidente da SicrediPar, da Central Sicredi 
PR/SP/RJ e membro do Conselho Mundial das 
Cooperativas de Crédito, falando sobre o tema 
no Sicredi. Além disso o Comitê trouxe uma live 
sobre Diversidade e Inclusão com Matheus 
Felipe Ferreira, líder de Inclusão de Diversidade 
do CAS para todos os colaboradores e fomos 
convidados para apresentar a iniciativa na 
reunião de Presidentes e Diretores da Central 
Sicredi PR/SP/RJ.

Representantes do Comitê no Paraná Representantes de São Paulo e Rio de Janeiro

Live com todos os colaboradores

*evento realizado antes da Pandemia. *evento realizado antes da Pandemia.
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Em 2020, o Comitê Mulher passou por uma 
renovação de 70% das participantes, o processo 
foi realizado através de votação nas 
Assembleias de Núcleo. Hoje o grupo é formado 
por 48 mulheres, sendo 34 representantes do 
Paraná e 14 de São Paulo.

Por conta da pandemia, os encontros 
presenciais não aconteceram, mas realizamos 
algumas ações através de encontros on-line, 
como a oficina de Educação Financeira e 
abordamos o tema do voluntariado com o grupo.

A Central proporcionou também o Curso 
Mulherar com a Duomo Treinamentos, onde 4 

Para celebrar o Dia Mundial do 
Empreendedorismo Feminino - data criada pela 
ONU – Visa e Sicredi realizaram o ‘Encontro 
Empreendedora’ em 19 de novembro, com 
conteúdo voltado ao empreendedorismo 
feminino das pequenas e médias empresas 
brasileiras. 

O evento virtual contou com a participação 
de Nina Silva e Márcia Piatti – associada e 
conselheira administrativa da Sicredi 
Vanguarda, onde abordaram sobre inovação e 
empreendedorismo. O objetivo do Encontro 
Empreendedora é apoiar e inspirar milhares de 
mulheres que precisam de capacitação para 
ampliar seus negócios e prosperar. 
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Sicredi e Visa promoveram debate para 
apoiar mulheres empreendedoras 

mulheres foram certificadas. Tivemos a 
participação no Congresso das 
Mulheres do Agronegócio, onde 
contamos com a participação de 27 
mulheres, colaboradoras e 
representantes do comitê. 

Além disso tivemos o 4° Summit 
Mulher realizado pela Central PR/SP/RJ 
e contamos com a participação de 70 

mulheres, entre colaboradoras e membros do 
Comitê da Sicredi Vanguarda. O Summit propôs 
uma reflexão sobre o poder da realização e o 
protagonismo feminino no ambiente 
corporativo. O evento aconteceu de forma 
100% on-line.

Essa é uma iniciativa que ajuda a repensar a 
construção cultural nos ambientes onde as 
mulheres estão inseridas e a importância de 
desenvolver soluções que impactem 
positivamente o cotidiano dessas mulheres. 
Juntos construímos um mundo mais justo e 
inclusivo.



JUNTOS PELO COOPERATIVISMO

20

O Comitê Jovem passou por uma renovação 
em 2020, 70% do grupo foi renovado através 
de votação nas Assembleias de Núcleo. Hoje 
temos 31 jovens participando do Comitê. 

Sendo um ano atípico, os encontros 
presenciais foram suspensos e o trabalho 
aconteceu virtualmente. Foram desenvolvidas 
oficinas sobre Educação Financeira e 

Para nós, sustentabilidade é a gestão do 
negócio com foco na ampliação do nosso 
impacto positivo econômico, social e ambiental, 
reduzindo os impactos adversos e gerando 
valor para os associados, colaboradores, 
comunidade e demais partes interessadas.

A estratégia de sustentabilidade nos ajuda a 
cumprir com a nossa missão, visão e valores, 
provendo direcionadores estratégicos que 
contribuem e orientam na prática o 
desenvolvimento sustentável do nosso 
negócio. Os direcionadores de sustentabilidade 
norteiam a nossa estratégia de 
desenvolvimento sustentável e nos auxiliam a 
colocar a nossa missão em prática. São eles: 

· Relacionamento e Cooperativismo;

· Soluções Responsáveis;

· Desenvolvimento Local.

Atribuições do comitê:
· Acompanhar a evolução da Cooperativa e 

definir a estratégia local, de acordo com as 
recomendações regionais e alinhada às 

Comitê de 
Sustentabilidade

voluntariado. Além disso tivemos a 
participação de 17 jovens, colaboradores e 
representantes do Comitê, no evento Jovens do 
Agronegócio (Yami 2020) e 3 membros 
participaram do Wycup, todos de forma on-line. 
Além disso a Central PR/SP/RJ proporcionou o 
Curso Jovens Líderes, onde 4 jovens foram 
certificados. 

 

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:

diretrizes sistêmicas;

· Avaliar, debater e recomendar estratégias 
de atuação da Cooperativa, levando em 
consideração o impacto positivo/negativo 
perante as partes interessadas no negócio; 

· Monitorar temas de sustentabilidade que 
possam trazer prejuízos financeiros, legais ou 
de reputação para a Cooperativa.
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Presença do Sicredi em São Paulo 
aumenta 235% em seis anos 
Diferente dos bancos, instituição financeira cooperativa segue investindo 
na ampliação da rede física, em contratações de pessoal e, também, na 
inovação dos canais digitais 

O Sicredi tem intensificado sua estratégia 
de expansão para a rede de atendimento no 
estado de São Paulo. Em 2014, eram 76 
agências no estado - um crescimento de 235% 
em seis anos.O plano de investimentos segue 
mesmo durante a pandemia do novo 
coronavírus, com agências em todos os 
municípios de médio e grande porte do estado, 
também  em municípios menores, ampliando a 
presença da instituição financeira cooperativa 
e gerando empregos. 

Nacionalmente, com a recente inauguração 
de uma unidade de atendimento em Manaus 
(AM), o Sicredi passou a estar presente em 23 
estados e no Distrito Federal. Em todo o país, 
são 1.954 agências, dados de setembro. O 
número representa uma alta de 16%, em 
comparação a dezembro de 2018, quando a 
instituição registrava 1.684 agências.  

Somente em 2020, o Sicredi já inaugurou 
149 novas agências em todo o Brasil. O 
movimento segue na contramão dos bancos 
tradicionais. De acordo com o Banco Central, 
1.895 agências bancárias fecharam em todo o 
país entre setembro de 2018 e o mesmo 
período de 2020

O impacto positivo do cooperativismo no 
desenvolvimento das áreas de atuação foi 
registrado em pesquisa divulgada em 2020 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). De acordo com o estudo, 
o cooperativismo incrementa o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios 
onde atua em 5,6%, cria 6,2% mais vagas de 
trabalho formal e aumenta o número de 
estabelecimentos comerciais em 15,7%. 

inaugurou 03 agências
Em 2020, a Sicredi Vanguarda

em São Paulo e Rio de Janeiro.

Os investimentos em relacionamento e nos 
diferenciais do cooperativismo vêm trazendo 
resultados expressivos nos últimos anos. 
Com 4,8 milhões de associados em todo o 
Brasil, o Sicredi registrou, em setembro de 
2020, R$ 152 bilhões de ativos totais e R$ 
19,5 bilhões de patrimônio líquido. 
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Agência Rio Grande do Sul – Cascavel – PR 
Inaugurada

24 de janeiro de 2020

Área total: 798,49 metros quadrados

Endereço: Rua Rio Grande do Sul nº 445 Centro

Agência Rio Grande do Sul – Cascavel – PR 

A Sicredi Vanguarda inaugurou em 24 de 
janeiro a sua nona agência em Cascavel – PR. 
Localizada na rua Rio Grande do Sul, região 
central, em um prédio novo com uma área total 
de 798,49 metros quadrados, contemplando 
acessibilidade, modernidade, segurança e 
conforto aos associados e comunidade. O 
evento de inauguração contou com a presença 
de 300 pessoas, entre diretoria, 
coordenadores, associados, autoridades e 
comunidade, que prestigiaram o momento 
marcante para a cooperativa.

Agência Catanduvas 
Reinaugurada

28 de fevereiro de 2020

Área total: 338,55 metros quadrados

Endereço: Avenida Paraná nº 331 Centro

Agência Catanduvas 
Em fevereiro foi a vez a agência de Catanduvas 
ser reinaugurada após uma reestruturação 
interna, oferecendo mais conforto para um 
atendimento próximo e que faz a diferença em 
sua vida financeira, da sua empresa e 
agronegócio. A agência conta com uma área de 
338,55 m².

Agência Centro – Foz do Iguaçu – PR 
Inaugurada em novo prédio

31 de janeiro de 2020

Área total: 3.497,35 metros quadrados

Endereço: Rua Almirante Barroso 

nº 1302 Centro

Agência Centro – Foz do Iguaçu – PR 

Confiança! Esse é o sentimento da Sicredi 
Vanguarda PR/SP/RJ com relação a Foz do 
Iguaçu. A cooperativa entrega para a 
comunidade a primeira agência em prédio 
próprio no município. Localizada no centro de 
Foz do Iguaçu, na rua Almirante Barroso, a 
agência muda de prédio, e passa a ocupar uma 
área de 1.632,02 metros quadrados, 
contemplando acessibilidade, 25 vagas de 
estacionamento, modernidade, segurança e 
conforto aos associados e comunidade, além de 
contar com uma área de 786 metros quadrados 
no segundo andar voltado para reuniões e 
treinamentos. 

INAUGURAÇÕES E REINAUGURAÇÕES
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Agência Matelândia 
Reinaugurada

Junho de 2020

Área total: 659,51 metros quadrados

Endereço: Avenida Duque de Caxias nº 894 Centro

Agência Serranópolis do Iguaçu 
Reinaugurada

Julho de 2020

Área total: 681,02 metros quadrados

Endereço: Avenida Independência nº 733 Bairro 

Flor da Serra

Agência São Miguel do Iguaçu 
Reinaugurada

23 de março de 2020

Área Total: 800,43 metros quadrados

Endereço: Avenida Willy Barth nº 344 Centro

Agência São João do Oeste 
Reinaugurada

Julho de 2020

Área total: 170 metros quarados

Endereço: Avenida das Palmeiras s/nº Distrito 

de São João do Oeste
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Agência Tremembé – SP 
Inaugurada
22 de setembro de 2020
Área total: 510 metros quadrados
Endereço: Rua Sete de Setembro nº 556 Centro

Agência Tremembé – SP 
Com foco na expansão e proximidade com a 
população local, Sicredi Vanguarda inaugurou 
em 22 de setembro uma agência moderna e 
acolhedora em Tremembé. Com um espaço de 
510 metros quadrados, oferecendo conforto, 
proximidade e interação com o público.

Agência Valença – RJ 
Inaugurada
21 de setembro de 2020
Área total: 425,75 metros quadrados
Endereço: Rua Raphael Jannuzzi nº 45 Centro

Agência Valença – RJ 
O Sicredi chegou ao município de Valença, no 
Rio de Janeiro. A inauguração da agência 
aconteceu em 21 de setembro, tem um espaço 
de 425,75 metros quadrados para atender com 
tranquilidade e segurança os associados e a 
comunidade, além de oferecer conforto, 
proximidade e interação com as pessoas e 
estacionamento exclusivo.
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Agência Santa Helena
Inaugurada em novo prédio
25 de setembro de 2020
Área total: 1.314 metros quadrados
Endereço: Avenida Brasil nº 1120 Centro

Agência Santa Helena
A agência Santa Helena está de casa nova 
desde o dia 25 de setembro, o prédio de 1.314 
metros quadrados e oferece conforto, 
proximidade e interação ao público. Logo na 
entrada, uma área de recepção foi criada para 
orientar sobre a melhor opção de atendimento. 
A agência também oferece um estacionamento 
amplo e exclusivo.
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Agência Cruzeiro – SP 
Reinaugurada
22 de julho de 2020
Área total: 278 metros quadrados
Endereço: Rua Coronel José de Castro 
nº 763 Centro

Agência Lídice – RJ 
Inaugurada
23 de novembro de 2020
Área total: 266 metros quadrados
Endereço: Rodovia Francisco Saturnino Braga 
nº 543 Centro - Distrito de Lídice - Rio Claro - RJ

Agência Lindoeste 
Inaugurada em novo prédio
21 de dezembro de 2020
Área total: 375 metros
Endereço: Avenida Souza Naves nº 596 Centro



Neste ano o evento on-line 
reuniu 2.500 mulheres 
durante a transmissão 

Um evento feito de mulheres, 
para mulheres! O EnvolVidas foi 
criado com o objetivo de 
aproximar o público feminino do 
cooperativismo, e na sua 
segunda edição foi preciso 
inovar. Com a pandemia, onde o ir 
e vir estão limitados, a 
cooperativa Sicredi Vanguarda 
realizou o evento de forma on-
line que teve 5.675 inscritas e 
reuniu 2.500 pessoas durante a 
transmissão. 

0

A palestrante da noite, Denise Fraga, 
realizou a palestra “Conexões humanas em 
tempos digitais” e abordou sobre as urgências 
nos tempos digitais, do esquecimento da 
gentileza, lembrou que o encontro on-line 
também é uma presença. A internet é veloz e 
isso está transformando a vida de todos. É 
necessário praticar o exercício de escutar e de 
dar afeto para melhorar o dia do outro, mas 
acima da própria vida.

O ano de 2020 mudou a forma do 
relacionamento, de estar perto das pessoas 
mesmo estando longe e isso trouxe novas 
experiências. “A segunda edição do EnvolVidas 
nos mostra que é possível estarmos próximos, 
realizarmos eventos importantes de forma on-

line e levar informação e conhecimento para 
nossos associados e comunidade. O tema 
abordado pela Denise Fraga é atual e traz a 
urgência que temos no dia a dia, no trabalho, na 
vida pessoal e que é necessário valorizarmos o 
ser humano”, comenta o presidente da Sicredi 
Vanguarda, Aldo Dagostim. 

Para participar do evento, as convidadas 
foram chamadas a ajudar com a doação de um 
quilo de alimento não perecível ou itens de 
higiene, que chegou a 2,5 toneladas para 
atender as necessidades das entidades 
beneficiadas nos municípios da área de 
atuação da Sicredi Vanguarda. A cooperativa 
doou a mesma quantidade das arrecadações, 
totalizando 5 toneladas. 



PREVENÇÃO

90 dias de 

autocuidado
A Sicredi Vanguarda desenvolveu em 2020 a 

ação “90 dias de autocuidado”, com o objetivo 
de sensibilizar as pessoas sobre a importância 
da saúde mental, feminina e masculina, 
trabalhando com o Setembro Amarelo, Outubro 
Rosa e Novembro Azul.

No Setembro Amarelo, foram 30 dias 
trabalhando para sensibilizar as pessoas sobre 
a prevenção ao suicídio e a importância dos 

cuidados com a saúde mental. As 
ações foram pensadas e 
trabalhadas para atenderem os 
colaboradores e associados. 

Para enfatizar os cuidados do 
Outubro Rosa e Novembro Azul, 
as cooperativas do Sistema 
Sicredi, Vanguarda PR/SP/RJ, 
Aliança PR/SP, Nossa Terra 
PR/SP, Vale do Piquiri ADCD 
PR/SP e Progresso PR/SP, 
realizaram no dia 1º de outubro a 
live Hora da Prevenção com o 
médico Drauzio Varella.

Em outubro, a cor da vez foi a rosa, para 
tratar o tema da prevenção ao câncer de mama, 
sensibilizando e dando enfoque a importância 
do cuidado com a saúde feminina.

Azul foi a cor de novembro, onde a 
sensibilização e o foco foi o cuidado com a 
saúde masculina, trabalhando sobre a 
prevenção ao câncer de próstata.

Durante os 3 meses, algumas agências 
foram coloridas com as luzes amarelas, rosa e 
azul para reforçar a importância das ações. As 
redes sociais da Vanguarda também adotaram 
as cores e semanalmente eram divulgadas 
ações de prevenção e cuidado. 
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#HoradaPrevenção: 

Cooperativas do Sicredi promoveram live com
Dr. Drauzio Varella sobre prevenção do câncer
Transmissão aconteceu dia 1º de outubro como ação de incentivo a prevenção 
da doença entre mulheres e homens

O Brasil deverá registrar 625 mil novos 
casos de câncer para cada ano do triênio 
2020/2022, segundo o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). Por isso, entender e incentivar 
práticas de prevenção à doença é papel de 
todos.

Para iniciar as ações preventivas contra 
câncer em mulheres e homens, em 
reconhecimento as campanhas internacionais 
Outubro Rosa e Novembro Azul, as 
cooperativas do Sistema Sicredi, Aliança, Nossa 
Terra, Progresso, Vale do Piquiri e Vanguarda, 
promoveram no dia 1º de outubro a live Hora da 
Prevenção, com o médico cancerologista 
Drauzio Varella. A transmissão aconteceu pelo 
Youtube e Facebook e foi aberta para toda a 
população. 
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A ação, que aconteceu em 
referência ao Outubro Rosa e 

Novembro Azul, foi estendida por 
60 dias com incentivo para que as 

pessoas tirem, ao menos, uma hora em 
seu dia, para cuidar da sua saúde e daqueles 
que fazem parte do seu meio de 
relacionamento. Exames de rotina, 
alimentação saudável e exercícios físicos, são 
algumas das práticas que garantem mais 
qualidade de vida, ajudam a prevenir doenças 
e foram abordadas pelo especialista.



SHOW RURAL

Sicredi registra R$ 188 milhões 
em volume de negócios
Instituição financeira cooperativa contabilizou 760 propostas de financiamento 
durante os cinco dias de feira realizada antes da Pandemia da Covid-19

Com público de 300 mil pessoas e volume de 
negócios de R$2,5 bilhões, a 32ª edição do 
Show Rural Coopavel, realizada em fevereiro no 
município de Cascavel (PR) confirmou a força 
do agronegócio na economia brasileira. Os 
números positivos também foram sentidos 
pelo Sicredi, que durante a feira registrou mais 
de 760 propostas de financiamento 
protocoladas e um volume de negócios de R$ 
188 milhões.

De acordo com o gerente de 
Desenvolvimento de Negócios da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias, a feira é uma 
oportunidade para estar próximo do associado 
oferecendo as melhores soluções financeiras. 
“O Show Rural é o local onde o nosso associado 
está para buscar melhorias para sua 
propriedade e para a sua vida. Por isso sempre 
nos preparamos para o atendimento mais 
eficiente, apresentando novidades que 
melhoram o relacionamento”, afirma.

Esse ano o Sicredi implementou melhorias 
no atendimento das demandas de crédito, 
operando de maneira 100% on-line. Com o novo 
sistema, o pedido de financiamento era feito do 
estande ou mesmo da revenda de maquinário. 
O aplicativo era acessado pelo colaborador 
Sicredi que estava em contato direto com 
produtores rurais e vendedores de maquinário 
agrícola, veículos e demais tecnologias, 
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Os benefícios gerados pelo 
cooperativismo na economia brasileira foi 
tema do Encontro com Jornalistas 
realizado pelo Sicredi durante o Show 
Rural Coopavel. Durante o evento, o 
presidente nacional do Sicredi e da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, 
repercutiu a recente pesquisa divulgada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). O estudo destacou que 
1,4 mil municípios de todo o país, que 
passaram a contar com uma ou mais 
cooperativas, entre 1994 e 2017, 
registraram um impacto agregado de 
mais de R$ 48 bilhões em um ano.

Impacto do  
cooperativismo

agilizado a solicitação. “A cada ano procuramos 
trazer mais agilidade pensando sempre na 
experiência do nosso associado. Com o sistema 
online, todo o fluxo se torna mais rápido e fácil 
para o interessado no crédito, engrossando o 
volume de negócios da instituição”, explica 
Farias.



Sicredi é destaque 
em 13 categorias 
do anuário Melhores 
& Maiores 2020 

produtos
cambio

produtos
cartão de crédito

produtos
cartões adicionais

produtos
cartões POS

produtos>cartões 
prog. recompensa

produtos>cartões
compras online

produtos
cartões cliente vip

produtos>cartões
parcelamento

produtos
cartões prazo

produtos
cartões localização

produtos>cartões
seguro compras

produtos>cartões
seguro viagem

produtos
certicado digital

produtos
consorcio

produtos
consorcio sustentavel

produtos
consorcio automovel

produtos
consorcio imovel

produtos
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produtos
consorcio caminhao

produtos
consorcio motocicleta

produtos
consorcio servicos

produtos
consorcio mobiliario

produtos
conta corrente

produtos
credenciamento

produtos
credito

produtos
investimento

produtos
poupança

produtos
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produtos
pagamento

produtos
recebimento

produtos
seguros

produtos
seguro de vida

produtos
seguro residencial

produtos
seguro patrimonial

produtos
seguro automovel

produtos
seguro rural

produtos
seguro resp. civil

produtos
seguro agrícola
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pessoa sica
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canais
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canais
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canais
serv. por telefone

canais
SAC

canais
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canais
website

canais
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pessoas
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pessoas
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pessoas
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pessoas
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pessoas
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pessoas
pessoa juridica

nancas
dinheiro

nancas
pilha de dinheiro

nancas
dinheiro + moedas

nancas
carteira

nancas
calculadora

nancas
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gracos
pessoa - graco

gracos
graco

gracos
graco pizza

gracos
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gracos
graf. barras cresc.

gracos
graf. barras queda

gracos
graf. linha cresc.

gracos
graf. linha queda

conceitos e objetos
missao

conceitos e objetos
visao

conceitos e objetos
valores

conceitos e objetos
ideia

conceitos e objetos
estrategia / direcao

conceitos e objetos
objetivos/metas

conceitos e objetos
seguranca

conceitos e objetos
risco

conceitos e objetos

trofeu
conceitos e objetos

negocios
conceitos e objetos

cooperativismo
conceitos e objetos

uxograma
conceitos e objetos

conguração
conceitos e objetos

natureza
conceitos e objetos

lapis
conceitos e objetos

tarefas

conceitos e objetos
documento

conceitos e objetos
documento + check

conceitos e objetos
documento + cifrao

conceitos e objetos
documento adicionar

conceitos e objetos
cafe

conceitos e objetos
viagem

conceitos e objetos
estudos

conceitos e objetos
festas

conceitos e objetos
serviços

conceitos e objetos
serviços medicos

comun. web
favoritos

comun. web
comentario

comun. web
balao informacao

comun. web
balao atencao

comun. web
balao pergunta

comun. web
menu

comun. web
ltro

comun. web
som

comun. web
microfone

comun. web
noticação

comun. web
busca

comun. web
play

comun. web
globo

comun. web
seta esquerda

comun. web
seta direita

comun. web
check

comun. web
pin

comun. web
aplicativos

comun. web
email

comun. web
nuvem

comun. web
wi

comun. web
calendario

comun. web
like

comun. web
dislike

comun. web
relogio

comun. web
livro

comun. web
feliz

comun. web
neutro

comun. web
triste

arroba

camera cartao de credito maquininha cartões saque sem cartao recarga de celular alerta informacao erro compartilhar

transferencia exibir ocultar agendamento biometria avatar cartao entrando cartao saindo celular pessoa com deciencia

Instituição figura em posições 
relevantes do guia pelo nono ano 
consecutivo 

O Sicredi figura novamente entre as 
Melhores & Maiores, da revista Exame. O guia, 
que traz as mil maiores empresas do Brasil com 
base na avaliação de balanços e indicadores 
financeiros das companhias no ano passado, 
foi veiculado no dia 20 de novembro e é feito 
em parceria com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 
(FIPECAFI), ligada ao Departamento de 
Contabilidade da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade 
de São Paulo (FEA-USP). 

O Banco Cooperativo Sicredi, instrumento de 
acesso das cooperativas de crédito ao mercado 
financeiro, se classificou no 43º lugar entre os 
Maiores Bancos que fazem parte do guia. Além 
disso, se destacou com a 2ª colocação no 
ranking de Crédito Rural, mantendo a mesma 
posição do ano passado nesse indicador. No 
setor, o Banco Cooperativo também figurou em 
5º lugar de Crédito para Médias Empresas, 
subindo uma posição em relação ao ranking do 
ano passado, 6º lugar em Depósitos em 
Poupança, 8º em Emissores de Cartões de 
Crédito, 9º em Crédito Para Pessoal Jurídica 
Total, além do 10º em Crédito Pessoal e em 
Crédito Imobiliário. 

A instituição financeira cooperativa ainda 
conquistou posições nos indicadores de Total 
de Ativo Ajustado (12º, duas posições acima em 
relação ao ranking do guia no ano passado), 
Correntistas (14º), Empréstimos e 
Financiamentos (14º), Agências (15º) e Receita 
de Intermediação Financeira e Serviços (18º). 
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Nosso melhor 
resultado
é o seu 
crescimento.

Conte com a gente. 

Conte com a gente. 



INVESTIMENTO CONFIÁVEL

Em setembro, Sicredi superou marca 
de mais de R$ 100 bilhões em depósitos 
e fundos de investimento 

Mesmo com um cenário econômico 
desafiador, em setembro o Sicredi superou a 
marca de mais de R$ 100 bilhões em depósitos 
e fundos de investimento, o que representa 
um crescimento de 43% na comparação com o 
montante verificado em dezembro de 2019. A 
alta foi puxada por depósitos a prazo, que 
somou um valor total de aproximadamente R$ 
54 bilhões, seguido por depósito de poupança 
(R$ 20,7 bilhões), depósito à vista (R$ 20,7 
bilhões), carteira de fundos de varejo (R$ 3,8 
bilhões) e Letras de Crédito do Agronegócio 

(LCA, R$ 2,2 bilhões). Ainda na comparação 
com o desempenho verificado em dezembro 
de 2019, destaca-se o crescimento de 115% 
nos investimentos em LCA e o aumento de 
29% na quantidade de investidores 
vinculados à instituição. O resultado expressa 
a confiança que os associados têm nas 
cooperativas do Sicredi, na sua solidez e 
também é um reflexo de seu empenho em 
melhorar a saúde financeira deste público, 
com orientações e ofertas seguras em 
investimentos. 
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Poupador de 9 anos
da Vanguarda ganha 

meio milhão 
de reais em campanha 
de incentivo à poupança

A premiação especial da ação 
“Poupar e Ganhar sem Parar” 
celebrou em outubro o mês da 
modalidade de investimento mais 
tradicional entre os brasileiros.
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Com objetivo de incentivar o planejamento 
financeiro dos associados, a campanha 
“Poupar e Ganhar sem Parar”, promovida pelo 
Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro, contemplou o jovem Vinicius Poli, de 
9 anos, do município de Medianeira – PR, com 
R$ 500 mil. O sorteio especial, realizado no dia 
31 de outubro, celebrou o Dia Mundial da 
Poupança e foi divulgado no dia 5 de 
novembro, após o parecer da auditoria externa, 
que realiza a validação do sorteio.

Ao todo, a ação distribuiu R$ 2,5 milhões em 
prêmios, em sorteios semanais de R$ 5 mil, 
além do grande sorteio de R$ 1 milhão no fim 
da ação, em dezembro. O ganhador da Sicredi 
Vanguarda recebeu a premiação especial de R$ 
500 mil na agência Medianeira Centro e 
celebrou a conquista. “Eu gosto de poupar, 
porque no Sicredi eu ganhei quinhentos mil 
reais poupando!”, comemora o ganhador, 
Vinicius Poli.

O ganhador do meio 
milhão de reais da 
Sicredi Vanguarda, 
Vinicius Poli

PROMOÇÃO POUPAR E GANHAR SEM PARAR

A família Poli com o presidente Aldo Dagostim 
comemorando

Presidente e vice-presidente da Sicredi Vanguarda, conselheiros de Administração e Fiscal, diretores da 
Vanguarda, gerente de captação da cooperativa, gerente da agência Medianeira e família Poli

A família Poli é adepta a poupança. Pai, mãe 
e os dois filhos tem poupança no Sicredi, sendo 
uma tradição na família. “Quando recebemos a 
ligação de que havíamos ganhado um prêmio e 
eles não quiseram falar por telefone, ficamos 
muito curiosos. Minha esposa e meu filho 
foram a agência e recebemos a notícia de que 
o Vinicius foi sorteado com meio milhão de 
reais e quando eles chegaram em casa ele 
chegou em casa dizendo que tinha ganhado 
500, pedimos se era reais e ele disse que era 
mil, ficamos na dúvida se era 500 ou mil, ele 
gritou que era 500 mil. Foi muita emoção, 
muita festa. Vamos esperar um pouco e ver 
para investir de forma consciente esse 
dinheiro, pensando no futuro dos meninos”, 
explica Valdir Poli, produtor rural, associado, 
poupador e pai do ganhador.

O presidente da cooperativa Sicredi que 
teve o associado ganhador, Aldo Dagostim 
ressaltou a importância de campanhas como 
essa, que ajudam na conscientização sobre o 
hábito de formar uma reserva financeira e 
poupar para realização de projetos pessoais 
dos associados. “Pra nós da Vanguarda é uma 
honra entregar o prêmio de meio milhão de 
reais, ainda mais para uma criança de 9 anos e 
que tem uma vida toda pela frente. 
Percebemos que a educação financeira é 

0

Até agora, 
a Sicredi Vanguarda teve 

de

até o mês de novembro. 

36 prêmios 

R$ 5 mil 

importante e os exemplos fazem a diferença. 
Queremos continuar incentivando as pessoas a 
pouparem para ter uma reserva para o futuro para 
eventuais necessidades, mas também para 
realizarem seus sonhos”, analisa Dagostim.



PROMOÇÃO POUPAR E GANHAR SEM PARAR

Presidente e vice-presidente da Sicredi Vanguarda, conselheiros de Administração e Fiscal, diretores da 
Vanguarda, gerente de captação da cooperativa, gerente da agência Medianeira e família Poli

A família Poli é adepta a poupança. Pai, 
mãe e os dois filhos tem poupança no 
Sicredi, sendo uma tradição na família. 
“Quando recebemos a ligação de que 
havíamos ganhado um prêmio e eles não 
quiseram falar por telefone, ficamos muito 
curiosos. Minha esposa e meu filho foram a 
agência e recebemos a notícia de que o 
Vinicius foi sorteado com meio milhão de 
reais e quando eles chegaram em casa ele 
chegou em casa dizendo que tinha ganhado 
500, pedimos se era reais e ele disse que era 
mil, ficamos na dúvida se era 500 ou mil, ele 
gritou que era 500 mil. Foi muita emoção, 
muita festa. Vamos esperar um pouco e ver 
para investir de forma consciente esse 
dinheiro, pensando no futuro dos meninos”, 
explica Valdir Poli, produtor rural, associado, 
poupador e pai do ganhador.

O presidente da cooperativa Sicredi que 
teve o associado ganhador, Aldo Dagostim 
ressaltou a importância de campanhas 
como essa, que ajudam na conscientização 
sobre o hábito de formar uma reserva 
financeira e poupar para realização de 
projetos pessoais dos associados. 
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A Sicredi Vanguarda teve 

de

durante a campanha.

37 prêmios 

R$ 5 mil 

“Pra nós da Vanguarda é uma honra entregar o 
prêmio de meio milhão de reais, ainda mais para 
uma criança de 9 anos e que tem uma vida toda 
pela frente. Percebemos que a educação financeira 
é importante e os exemplos fazem a diferença. 
Queremos continuar incentivando as pessoas a 
pouparem para ter uma reserva para o futuro para 
eventuais necessidades, mas também para 
realizarem seus sonhos”, analisa Dagostim.



PRODUTOS E SERVIÇOS

Controle da vida financeira 
no isolamento social: 
a importância dos canais digitais 
Sávio Susin* 

Dia 13/04, mais de 842 mil associados 
acessaram o aplicativo do Sicredi 
transacionando mais de R$ 2,2 bilhões  

Em tempos de isolamento social como 
medida para conter a propagação do novo 
Coronavírus, uma das principais preocupações 
é o controle das finanças. Mas como manter as 
finanças em dia sabendo que o acesso a 
agência física está limitado? O cenário atual, 
mesmo que desafiador, tem ajudado 
instituições financeiras a impulsionar seus 
canais digitais e estimulado a população a usar 
cada vez mais aplicativos e o Internet Banking 
como alternativas. 

Neste momento muita gente que ainda não 
tinha o hábito de acessar a sua conta em uma 
cooperativa de crédito ou banco pelo celular, 
computador ou tablet está descobrindo as 
vantagens dessas plataformas, tendo 
experiências positivas e entrando de uma vez 
por todas na nova era do sistema financeiro. 

A alta na procura por serviços digitais, além 
de levar mais praticidade para o dia a dia do 
consumidor, certamente impactará 
positivamente na revolução do mercado. No 
Sicredi, por exemplo, os canais digitais 
registraram alguns recordes na primeira 
quinzena de abril, período que coincide com a 
recomendação de distanciamento social.  
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Pelos canais digitais da instituição 
financeira cooperativa já é possível ter acesso a 
uma série de serviços digitais, dos mais 
simples, como pagar uma conta, contratar 
crédito, receber e transferir valores e consultar 
saldos e extratos, aos mais robustos, como 
aplicações em fundos de investimento, por 
exemplo. 

Além de evitar aglomeração de pessoas e 
diminuir a circulação de moeda em espécie, 
esse tipo de experiência digital, neste 
momento, contribui para que os consumidores 
compreendam a relevância dos canais digitais 
e, ao mesmo tempo, desafia as instituições a 
investirem cada vez mais em ferramentas que 
possam “descomplicar” a nossa relação com as 
finanças, além de nos proporcionar segurança, 
praticidade e agilidade. 

É importante ressaltar que essa 
nova era do sistema financeiro, onde 
cada vez mais as operações bancárias 
são feitas sem sair de casa, não 
eliminará o contato físico. O que 
vemos como tendência são as 
agências cada vez mais como um 
espaço de relacionamento, mas a 
proximidade que só o contato humano 
permite nunca será substituída. As 
ferramentas tecnológicas servem 
para complementar a experiência, 
dando opções ao associado, gerando 
mais conveniência para quem utiliza. 

*Sávio Susin é Superintendente de Fluxo de 
Caixa e Canais de Atendimento do Sicredi 

Dia 13 de abril, mais de

acessaram o aplicativo do Sicredi
transacionando mais de

Um recorde nos dois indicadores.  

842 mil associados

R$ 2,2 bilhões 



PRODUTOS E SERVIÇOS

Associados do Sicredi 
já podem utilizar o Pix 

Máquinas de cartões do Sicredi 
contam com Pix para receber pagamentos 

Pagar, receber e transferir agora pode ser 
feito pelo Pix a qualquer momento no 
aplicativo do Sicredi por associados de todo o 
Brasil. O Pix é um sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Central do Brasil que 
traz mais conveniência aos brasileiros. 

O Sicredi ampliou o Pix, para suas máquinas 
de cartões como mais uma opção de 
recebimentos para os seus associados. As 
máquinas de cartões do Sicredi já são 
utilizadas por mais de 180 mil associados 
microempreendedores individuais (MEI), 
pessoas jurídicas (PJ) e pessoas físicas (PF) e 
ajudam a desenvolver economicamente as 
regiões onde a instituição está presente. 

O Pix permite pagar, receber e transferir 
valores a qualquer hora do dia, inclusive nos 
fins de semana. “A solução reforça nosso 
compromisso de oferecer mais facilidade, 
controle e organização financeira para o 
associado, que passa a contar com mais uma 
alternativa de recebimento, tornando nossa 
máquina de cartões ainda mais completa”, diz 
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O Pix não é um novo aplicativo e sim uma 
solução que está disponível dentro do 
aplicativo do Sicredi e Woop Sicredi, conta 100% 
digital da instituição. De forma simples e 
prática, os consumidores podem transferir, 
pagar ou receber valores imediatamente. As 
movimentações financeiras podem ser feitas 
por pessoas físicas e jurídicas utilizando uma 
chave Pix cadastrada, via QR Code, via Pix Copia 
e Cola ou ainda usando os dados bancários, 
como já é feito atualmente. 

Mesmo com a nova opção, os associados 
Sicredi contam com os meios de pagamento já 
conhecidos e podem escolher qual deles melhor 
atende suas necessidades. Para ter acesso à 
novidade, basta atualizar o aplicativo Sicredi ou 
Woop Sicredi disponíveis para os sistemas 
operacionais Android e IOS. 

odiretor executivo de Produtos e Negócios do 
Banco Cooperativo Sicredi, Cidmar Sto�el. 

Novidade beneficia associados e ajuda no desenvolvimento da economia local 



PRODUTOS E SERVIÇOS

Sicredi amplia parceria com MAPFRE 
Seguros para oferta de Seguro de Vida 

Desde junho de 2020, o Sicredi também conta 
com o Grupo MAPFRE na oferta de Seguros de 
Vida. Com a abertura da parceria no segmento, o 
Sicredi pretende aumentar a flexibilidade na 
contratação de coberturas de Seguro de Vida aos 
seus mais de 4,5 milhões de associados. Agora, o 
associado poderá escolher coberturas de acordo 
com a sua necessidade, modulando o seguro da 
forma mais aderente às suas expectativas. 

O gerente de Desenvolvimento de Negócios 
da Central Sicredi PR/SP/RJ, Devanir Brisola, 
reforça que o seguro de vida é um dos pilares do 
planejamento financeiro. “A modalidade garante 
proteção financeira a quem o contratou ou aos 
seus herdeiros e deve ser considerada como uma 
ferramenta de gerenciamento de riscos de todos 
os envolvidos. Oferecer essa tranquilidade aos 
nossos associados, que podem ir trabalhar e 
seguir os seus objetivos com segurança é o que 

36

nos motiva a sempre melhorar a oferta no 
portfólio de seguros em nossas mais de 1,9 mil 
agências em todo o país”, explica. 

Os novos produtos que passaram a ser 
oferecidos em parceria com a MAPFRE Seguros 
também são voltados para associados na 
condição de Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica 
(PJ) e ainda permitem a contratação entre 2 e 
900 vidas, beneficiando, assim, associados que 
atuam como microempreendedores individuais 
(MEI). 

Outra vantagem anunciada é que a 
contratação pode ser feita por meio de 
assinatura eletrônica, não sendo mais 
necessário o envio de documentação física. E a 
contratação também pode ser realizada à 
distância pelos associados, via SMS, sem a 
necessidade de ir até uma agência física. 

MAPFRE é uma das maiores seguradoras do país e já é parceira do Sicredi na 
comercialização de seguro para automóveis desde 1997. Parceria trará novas 
possibilidades para proteção dos associados 



PROTEÇÃO

Associado de Itaipulândia 
é premiado em sorteio do Seguro de Vida

Segurança! Esse é o sentimento que os Seguros 
de Vida do Sicredi têm como finalidade promover 
nas pessoas, trazendo soluções que oferecem 
tranquilidade para o dia a dia. Os seguros de vida 
contam com as principais coberturas, além de 
sorteios de prêmios.

Para o farmacêutico e associado Ricardo 
Ghellere de Itaipulândia, agilidade é a definição 
para o seguro de vida do Sicredi. Em janeiro de 
2016, Ricardo sofreu um acidente que o deixou com 
danos permanentes e o seguro de vida da ICATU 
feito na cooperativa trouxe conforto, com um 

Soluções que oferecem tranquilidade 
e segurança para você e sua família.

· Seguro Acidentes Pessoais: Proteção em 
caso de morte acidental ou invalidez 
permanente total ou parcial por acidente para 
Associados com idade entre 14 e 70 anos.

· Seguro Mais em Vida: Serviços e 
assistências que podem ser utilizados sempre 
que necessário e com coberturas que podem ser 
estendidas aos familiares.

· Seguro Vida Mais Premiada: Proteção em 
casos de morte ou invalidez para Associados 
com idade entre 14 e 65 anos. Cônjuges podem 
ser incluídos no plano com as mesmas 
coberturas.

· Seguro Vida Mulher: Mulheres com idade 
entre 16 e 65 anos tem apoio para cuidar da 
saúde e proteger a família. O Seguro conta ainda 
com uma série especial de serviços de 
assistência.

· Seguro Vida Personalizado: Com planos de 
acordo com suas necessidades, você oferece 
segurança para quem você ama em casos de 
morte ou invalidez permanente total por 
acidente.

· Seguro Vida Premiada Master: Segurança e 
a proteção oferecidas para Associados com 
idade entre 66 e 80 anos.

Seguro Vida Mais Flex: Um produto com 
várias opções de coberturas que podem ser 
combinadas para oferecer mais flexibilidade e 
suprir as diferentes necessidades de cada 
associado. Para pessoas com idade entre 14 e 70 
anos, com Assistência Funeral, Seguro Viagem, 
Assistência Domiciliar e Desconto Farmácia. 
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Parceria entre Sicredi Vanguarda e ICATU já distribuiu R$ 1,5 milhão em prêmios

Entrega do cheque simbólico ao associado Ricardo 
Ghellere, associado de Itaipulândia, acompanhado do 
gerente da agência, Thiago Maciel da Matos Souza, o 
assessor de Seguros da Sicredi Vanguarda, Hélio João 
Bernartt Junior e o assessor comercial da ICATU 
Seguros, Diego Iuchimui

atendimento rápido e ágil. O valor da apólice foi 
liberado em um mês e isso ajudou nas despesas 
que vieram.

“Eu pago seguro pra não usar, porque a gente 
nunca sabe quando precisará. Com o meu acidente, 
percebi que o investimento feito adquirindo o 
seguro de vida foi a melhor opção. Tive um bom 
atendimento, conforto e agilidade, com a apólice 
sendo liberada em poucos dias”, enfatiza o 
farmacêutico.

Um dos diferencias dos Seguros de Vidas da 
Icatu oferecidos pelo Sicredi, além de contar com 
um amplo portfólio, são os sorteios semanais que 
podem chegar até R$ 100 mil. “São 21 anos de 
parceria com a ICATU e mais de R$ 1,9 milhão 
distribuídos em sorteios para associados da Sicredi 
Vanguarda. 

Na agência Sicredi de Itaipulândia, o associado 
Ricardo foi sorteado com um prêmio no valor de R$ 
42.951,50 pelo Seguro de Vida. 

Em 2020, a Sicredi Vanguarda entregou 10 
prêmios do seguro de vida para associados da 
cooperativa, totalizando R$ 400 mil reais.



CRÉDITO AGRO

Sicredi libera R$ 22,9 bilhões 
para Plano Safra 2020/2021

Para reforçar sua forte atuação junto ao 
agronegócio brasileiro, consolidando a posição 
entre os principais financiadores do setor, o Sicredi 
disponibilizou mais de R$ 22,9 bilhões em crédito 
rural no Plano Safra 2020/2021, o que representa 
um aumento de 10% em relação ao ano-safra 
anterior. A projeção é que os recursos sejam 
disponibilizados para aproximadamente 227 mil 
operações.

Desse total, a expectativa é disponibilizar R$ 
10,4 bilhões para operações de custeio, 
comercialização, industrialização e investimento, 
R$ 5,2 bilhões via Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pronamp) e R$ 4,3 bilhões 
via Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), além de R$ 3 bilhões 
com recursos direcionados, oriundos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).

Para produtores rurais associados dos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, a instituição 
prevê a liberação de mais de R$ 6,9 bilhões em 
crédito rural, entre custeio e investimento. A 
expectativa da instituição é gerar mais de 100 mil 
operações de crédito, nos três estados.
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Conheça as melhores opções de crédito:

Custeios:
Custeio Agropecuário

Custeio PRONAF

Custeio PRONAMP

Custeio Demais Produtores

Aquisição de Insumos para Fornecimento a 
Cooperados

Custeio Pecuário Integradoras

Investimento - BNDES
ABC - Programa para Redução da Emissão 

de Gases de Efeito Estufa na Agricultura

BNDES Projeto de Investimento – 
Agropecuário

INOVAGRO - Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária

MODERAGRO - Programa de Modernização 
da Agricultura e Conservação dos Recursos 
Naturais

MODERFROTA - Programa de Modernização 
da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras

MODERINFRA - Programa de Incentivo à 
Irrigação e à Produção em Ambiente Protegido

PCA - Programa para Construção e 
Ampliação de Armazéns

PRONAF Investimento – Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar

PRONAMP Investimento - Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural

Investimento Agropecuário
CPR - Cédula de Produto Rural

Comercialização

FGPP - Financiamento para Garantia de 
Preço ao Produtor



CRÉDITO PARA EMPRESA

Crédito para Empresa
O Sicredi conta com linhas de crédito 

especificas para atender aos associados PJ, com 
prazos e taxas adequados à realidade do seu 
negócio. Vamos construir juntos o futuro da sua 
empresa.

2020 foi um ano de desafios, que transformou 
a realidade de muitas empresas e empresários. 
Pensando nisso, o Sicredi trouxe linhas de crédito 
emergenciais, para atender as demandas que 
surgiram durante o período de pandemia.

Linhas de Crédito:

BNDES Projeto de Investimento

Cartão BNDES

FINAME - BK Aquisição e Comercialização

Construção e Reforma

Crédito Rotativo/Conta Garantida

Capital de Giro

Giro Fácil

Antecipação de Produção

Antecipação de Recebíveis

Crédito com Garantia de Aplicação Financeira

Crédito com Garantia de Imóvel

Carta Fiança

Cheque Empresarial

Financiamento de Veículos

Financiamento para Energia Solar

Empréstimo em Moeda Estrangeira

Investimento Empresarial

Máquinas e Equipamentos

Microcrédito Microempreendedor

Procapsicredi - Programa de Capitalização das 
Cooperativas de Crédito

39

Linhas de Crédito emergenciais:

FNO Emergencial: Linha de crédito 
destinada aos beneficiários dos setores 
industrial, comercial e de serviço, dos Municípios 
com estado de calamidade pública reconhecido 
por ato do Poder Executivo Federal decorrente 
da Covid-19. Promover a recuperação ou a 
preservação das atividades produtivas das 
empresas afetadas pela Covid-19.

FCO Emergencial: Linha de crédito destinada 
aos beneficiários dos setores industrial, 
comercial e de serviço, dos Municípios com 
estado de calamidade pública reconhecido por 
ato do Poder Executivo Federal decorrente da 
Covid-19. Promover a recuperação ou a 
preservação das atividades produtivas das 
empresas afetadas pela Covid-19.

BNDES Crédito Pequenas Empresas (Mais 
Capital de Giro _MPMEs): O BNDES Pequenas 
Empresas é destinado a concessão de 
empréstimo visando a manutenção e/ou 
geração de empregos.

PEAC FGI – Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito: O Programa tem como 
objetivo facilitar o acesso ao crédito na 
obtenção de empréstimo através de garantia às 
operações. Esta garantia está disponível para 
utilização na contratação do produto de Capital 
de Giro.



PRODUTOS E SERVIÇOS

Cartões
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Para você:
Temos o cartão ideal para realizar seus 

planos, compras e levar mais praticidade e 
segurança ao seu dia a dia. 

Cartão Sicredi Mastercard Black 
Ideal para quem valoriza experiências 

únicas, quem já alcançou seus objetivos de 
carreira e deseja um cartão para ir além. Com o 
Sicredi Mastercard Black, você dispõe de 
benefícios incríveis para deixar suas viagens 
mais seguras e tranquilas. Além disso, conta 
com a tecnologia de pagamento por 
aproximação (Contactless). 

Cartão Sicredi Platinum 
Quem já conquistou seu espaço profissional 

merece um cartão que facilite as compras no 
Brasil e no exterior. Com o Sicredi Platinum 
levamos isso para você. Através de benefícios e 
diferenciais, suas viagens, saques e compras 
são feitas com facilidade e segurança onde você 
estiver. 

Cartão Sicredi Gold 
Para quem gosta de ir às compras, o Sicredi 

Gold oferece benefícios e assistências especiais, 
além de diferentes opções de datas para o 
vencimento da fatura, parcelamento de 
compras, entre outras vantagens. 

 Cartão Sicredi Internacional 
Um cartão para quem preza pela facilidade 

nas compras à vista ou parceladas do dia a dia. 
Aceito no Brasil e no exterior, o Sicredi 
Internacional torna suas compras e 
movimentações na conta corrente mais 
práticas. 

Cartão Sicredi Touch 
A gente sabe que os jovens buscam 

praticidade. Por isso, criamos o Siredi Touch, o 
cartão que coopera com o crescimento pessoal 
e profissional dos associados entre 18 e 25 
anos. Com as funções crédito e débito, o cartão 
é aceito no Brasil e no exterior. 

Cartão Sicredi Débito 
Praticidade e segurança nas movimentações 

do dia a dia. Com o Sicredi Débito, você realiza 
compras e saques a débito, no Brasil e no 
exterior. 

Cartão Sicredi Poupança 
É ideal para você, poupador, que valoriza 

praticidade, agilidade e segurança para suas 
compras diárias. 

Cartão Virtual:
O Cartão Sicredi Virtual é um modo prático e 

seguro de fazer compras na internet, em 
aplicativos ou serviços online, tanto em 
transações únicas, como naquelas recorrentes, 
de assinatura, que são cobradas todos os meses.

Pelo aplicativo do Sicredi, você gera, 
virtualmente, um cartão com numeração, 
validade e código de segurança diferentes 
daqueles do seu cartão físico, oferecendo, 
inclusive, um CVV temporário. Basta usar essas 
informações no momento de preencher os dados.

Para sua empresa:
Sicredi Empresarial Internacional 
Com o Sicredi Empresarial Internacional é 

possível separar os seus gastos e os da sua 
empresa, ajudado a organizar os negócios. Aceito 
no Brasil e exterior com as funções de débito e 
crédito, o Sicredi Empresarial Internacional ainda 
fomenta o desenvolvimento da sua região. 

Sicredi Empresarial Débito 
O Sicredi Empresarial Débito ajuda a 

desenvolver e organizar sua empresa, levando 
mais comodidade às movimentações rotineiras, 
como pagamentos e saques, no Brasil e no 
exterior. 

Cartão BNDES Sicredi 
Com o Cartão BNDES Sicredi, pequenas e 

médias empresas podem investir no 
desenvolvimento e modernização do negócio. 



PRODUTOS E SERVIÇOS

Consórcios Sicredi
Com o apoio do Sicredi você realiza seus 

projetos de forma cooperativada e segura. 
Programe seu futuro com o plano que mais se 
adapta às suas necessidades e faça parte de 
uma cadeia de valor que beneficia o associado, a 
cooperativa e a comunidade local.

Com o consórcio você pode adquirir bens ou 
fazer reformas sem comprometer o seu 
planejamento financeiro, com planos de acordo 
com seus rendimentos.

Conte com a gente para realizar seus sonhos

Consórcio Sustentável – é um sistema de 
compra cooperativada em que você contribui 
mensalmente através de um sistema de 
autofinanciamento.

Consórcio de Imóveis – com ele você pode 
escolher o imóvel que deseja adquirir em 
qualquer local do país, novos ou usados, na 
planta, terrenos, construir, reformar ou ampliar 
imóveis, além de quitar financiamentos.
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Consórcio Náutico – pra você que planeja a 
aquisição do seu bem náutico, como uma 
poupança programada.

Consórcio de Caminhões, Tratores e 
Utilitários - oferece planos de consórcio sob 
medida para você que sonha em investir em um 
novo caminhão, utilitário, trator, equipamento 
agrícola e rodoviário.

Consórcio de Serviços – permite que você 
realize sonhos como a organização de festas, 
cursos e até mesmo a reforma da casa com as 
menores taxas e custos do mercado.

Consórcio de Motocicletas – motocicletas 
novas e motocicletas, ciclomotores e motonetas 
seminovas com planos de consórcio de 60 meses.

Consórcio Móveis Planejados - Juntos a gente 
faz o ambiente dos seus sonhos.
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EM 2020

CONHEÇA

que fizeram

inspiradoras



HISTÓRIAS

Lucirda e Mário Sérgio de Andrade
(Empresários)
Escola Saber e Berçário Saber Baby

Agência São João do Oeste
Cascavel/PR

O Sicredi chegou na nossa vida no ano de 
2018, quando nos tornamos associados 
através das nossas empresas e também da 
nossa conta pessoal. O atendimento da 
equipe de colaboradores é surpreendente, 
sempre à disposição para melhor atender a 
gente, sem falar da afetividade e ajudar em 
todos os momentos, o que nos passa 
credibilidade e segurança. Além de toda a 
preocupação com a pandemia e as 
dificuldades que chegaram até as escolas que 
somos proprietários, vivemos um momento 
difícil em julho de 2020, a descoberta de um 
câncer no Sérgio. Nesse momento de aflição, o 
nosso gerente nos lembrou do seguro de vida 
que havíamos feito em janeiro e que ele cobria 
algumas doenças, caso precisássemos 
tínhamos esse recurso. Foi com um seguro e 
mais um crédito que nos amparamos nesse 
momento, mesmo contando com plano de 
saúde, utilizamos esses recursos para pagar a 
cirurgia que aconteceu em dezembro, a 
primeira a ser realizada em Cascavel com 
equipes vindas de Porto Alegre e São Paulo. 
Até agora Sérgio vem evoluindo bem ao 
tratamento e isso é motivo de alegria e 
gratidão.
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2018, quando nos tornamos associados 
através das nossas empresas e também da 
nossa conta pessoal. O atendimento da 
equipe de colaboradores é surpreendente, 
sempre à disposição para melhor atender a 
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todos os momentos, o que nos passa 
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dificuldades que chegaram até as escolas que 
somos proprietários, vivemos um momento 
difícil em julho de 2020, a descoberta de um 
câncer no Sérgio. Nesse momento de aflição, o 
nosso gerente nos lembrou do seguro de vida 
que havíamos feito em janeiro e que ele cobria 
algumas doenças, caso precisássemos 
tínhamos esse recurso. Foi com um seguro e 
mais um crédito que nos amparamos nesse 
momento, mesmo contando com plano de 
saúde, utilizamos esses recursos para pagar a 
cirurgia que aconteceu em dezembro, a 
primeira a ser realizada em Cascavel com 
equipes vindas de Porto Alegre e São Paulo. 
Até agora Sérgio vem evoluindo bem ao 
tratamento e isso é motivo de alegria e 
gratidão.



HISTÓRIAS

Luiz Carlos Leite
Aposentado

Associado Agência Igaratá – SP

Quando o Sicredi chegou em Igaratá, uma 
cidade de 9 mil habitantes, decidi prestigiar e 
abrir uma conta na agência, para onde trouxe 
minha vida financeira, pois antes eu tinha que 
ir para outra cidade, a 25 quilômetros, para 
resolver minhas coisas. O relacionamento que 
o Sicredi tem é um diferencial. Os 
colaboradores são prestativos e dão o suporte 
que preciso para resolver minhas coisas. 
Nesse tempo como associado já solicitei 
crédito para compra de gado, construção civil, 
manutenção da minha propriedade rural e 
tudo isso com taxas atrativas e justas, além de 
um processo rápido. Com certeza vale a pena 
fazer parte do Sicredi.
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DEPOIMENTOS

Vilmar Melgarejo
Avicultor

Associado Agência Santa Rosa
São Miguel do Iguaçu

O Sicredi fez uma diferença muito grande 
numa época que estava em construção de 
quatro barracões. Até então eu não tinha 
trabalhado com o Sicredi, tinha outra 
instituição financeira onde fiz um 
financiamento e quando chegou no final da 
obra, o dinheiro não foi suficiente e pedi mais 
um valor que não foi aprovado. Então conheci 
o Sicredi, foi na minha dificuldade que recebi o 
apoio da cooperativa e até hoje temos um 
relacionamento muito bom, com menos 
burocracia. O gerente da agência visita a 
minha propriedade e conhece a minha 
realidade, sendo um parceiro. Eu sou 
investidor na avicultura e sou associado ao 
Sicredi em Santa Rosa do Ocoy, um distrito de 
São Miguel do Iguaçu, com isso não preciso 

45

me deslocar até a cidade para resolver as 
questões voltadas às soluções financeiras, 
porque estou perto da minha agência. O Sicredi 
tem uma parte importante na nossa história. 
Hoje somos uma das maiores propriedades do 

oeste do Paraná, temos 15 aviários que alojam 

de 420 a 450 mil aves. Isso era um sonho que 
foi desenhado anos atrás e que hoje é uma 
realidade que está sendo finalizada com o 
apoio do Sicredi.



HISTÓRIAS

Minha história com o Sicredi é recente. Sou 
associada PJ desde o mês de julho de 2020 e 
nossa aproximação foi num período 
importante para manter a empresa aberta 
durante a pandemia. A empresa já tem mais 
de 20 anos e eu trabalho nela há 10, assumi a 
direção da empesa junto com a minha mãe há 
três anos, depois que perdi meu pai. Senti que 
a cooperativa trabalha sempre pensando em 
seus associados, suas preocupações e suas 
necessidades, que aumentaram durante a 
pandemia. Foi através do Sicredi que consegui 
acesso ao PRONAMPE, uma linha de crédito
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 para auxiliar os empresários nesse período, 
ajudando a manter o negócio ativo e gerando 
empregos. Com certeza vale a pena fazer parte 
do Sicredi, pois a cooperativa me ajudou da 
melhor forma possível em um momento tão 
delicado e diferente.

Priscila Scarpat
Empresária
Twitter Comércio de Peças e Acessórios Ltda

Associada Agência Rio Grande do Sul 
Cascavel/PR



DEPOIMENTOS

Ivan de Oliveira Geraidine Filho
Engenheiro Eletrônico e Produtor Rural

Associado da Agência de Resende

Hoje sou aposentado e me dedico a 
produção de cogumelos. Conheci o Sicredi 
através de um amigo, que já era associado e 
também produtor rural. A forma de trabalho 
da cooperativa é excepcional, pois meu 
gerente veio até minha propriedade, conheceu 
como é feito o cultivo, entendeu as minhas 
necessidades e propôs linhas de crédito 
adequadas para o meu perfil. Quando precisei 
do Sicredi, tive respostas rápidas e processos 
sem burocracias. Fiz duas operações de 
custeio, financiei um baú refrigerado para o 
caminhão e obras para melhoria da produção. 
O grande diferencial do Sicredi é o 
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relacionamento e o atendimento, com 
produtos e serviços com taxas justas e 
competitivas, além de que a gente se sente 
parte realmente da família e sem contar o 
excelente cafezinho na agência, comenta 
sorrindo Ivan.



O QUE SÃO OS OBJETIVOS DE

Os ODS - Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, são o resultado de um processo 

transparente, inclusivo e participativo. Eles 

representam um acordo em torno das 

prioridades de desenvolvimento sustentável 

entre os países-membros da ONU e têm 

recebido apoio global de sociedade civil, setor 

privado e outros. O Sicredi atende à 14 do total 

de 17 ODS, algumas destas ações estão 

presentes nesse relatório.
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Desenvolvimento
Sustentável?

Em 2015 os 193 países-membros das Nações Unidas adotaram oficialmente a 
nova agenda de desenvolvimento sustentável - A Agenda 2030 realizada na 
sede da ONU em Nova York. Essa agenda contém 17 Objetivos e 169 metas.



 

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

143.236

155.153

3.542.827

4.732.207

4.439.433

6.614.202

511.572

73.594

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

NOSSOS NÚMEROS
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A Sicredi Vanguarda encerrou o ano de 2020 com 
mais de 155.153 mil associados fazendo parte do 
quadro social da cooperativa. 

A cooperativa registrou no ano de 2020 na sua 
carteira de crédito mais de R$  bilhões 3.542.827
em recursos disponibilizados aos associados. 

Ao longo do ano de 2020, a cooperativa teve um 
aumento de aproximadamente R$ 1.585.182 
milhões, encerrando o ano administrando mais 
de R$  bilhões. 4.732.207

Ao longo do ano de 2020, a cooperativa teve um 
aumento de aproximadamente R$ 2.174.769 
milhões, encerrando o ano administrando mais 
de R$  bilhões. 6.614.202

O Patrimônio Líquido da Sicredi Vanguarda 
encerrou o ano de 2020 com mais de R$  511.572
milhões. Esse resultado é devido às sobras 
decorrentes das atividades da cooperativa e ao 
Capital Integralizado pelos associados. 

A Sicredi Vanguarda encerrou 2020 com um 
resultado líquido superior aos R$ 73.594 
milhões. Apresentando assim, um crescimento 
acima do esperado, frente ao cenário nacional. 
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ATIVO

R$ MIL

R$ MIL

R$ MIL

PASSIVO

RECURSOS TOTAIS ADMINISTRADOS

SOBRAS E DESTINAÇÕES

31/12/2019 31/12/2020 %
Disponibilidades 35.746 56.798 58,89%

Aplicações Merc. Financ. 956.619 1.430.495 49,54%

Operações de Crédito 2.015.689 2.925.702 45,15%
Outros Creditos 135.786 175.401 29,17%
Outros Valores e Bens 11.784 10.258 -12,95%

(-) Provisões Op. de Crédito -89.312 -115.816 29,68%

Permanente 178.054 184.623 3,69%

Total 3.244.366 4.667.461 43,86%

31/12/2019 31/12/2020 %

Depósitos 2.095.204 3.030.307 44,63%

Relações Interfinanceiras 530.445 904.885 70,59%

Outras Obrigações 176.031 220.697 25,37%

Patrimônio Líquido 442.686 511.572 15,56%

Capital Social 148.635 173.645 16,83%

Reservas 272.222 314.825 15,65%

Sobras Acumuladas 21.829 23.102 5,83%

Total 3.244.366 4.667.461 43,86%

31/12/2019 31/12/2020 %
Ativos de Balanço 3.244.366 4.667.461 43,86%
Coobrigações 1.195.067 1.946.741 62,90%

Recursos do BNDES 453.060 617.125 36,21%
Poupança, FIF e Prev. 706.802 1.177.049 66,53%
LCA 35.205 152.567 333,37%

Total 4.439.433 6.614.202 48,99%

Juros ao Capital 8.241 4.588 -44,33%
Fates 3.118 3.300 5,84%
Reserva Legal Est. + Rec.Prej 39.904 42.604 6,77%
Valor a disposição da AGO (resultado + rec. Prej) 21.829 23.102 5,83%
Total Destinações 73.092 73.594 0,69%

31/12/2019 31/12/2020 %
Receitas totais 601.887 627.032 4,18%
Despesas totais 528.795 553.438 4,66%
Resultado / Sobras 73.092 73.594 0,69%
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