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COOPERATIVIDADE

Cooperação que  
gera crescimento

União entre cooperativas fortalece os negócios, reduz custos  
e promove novas oportunidades de desenvolvimento das regiões
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QUEM SOMOS
Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil, e escolhemos trilhar um caminho 
coletivo para oferecer soluções inteligentes para o seu 
desenvolvimento financeiro, pois entendemos que as 
melhores escolhas são aquelas que trazem resultados 
para todos. Oferecemos mais de trezentos produtos e 
serviços financeiros de um jeito simples e próximo para 

você, para a sua empresa e para o seu agronegócio. Mas o 
que nos faz diferentes é que, ao se associar, você adquire 
uma pequena cota da sua cooperativa, passando a ser dono 
do Sicredi, tendo voz sobre as decisões do negócio e parti-
cipando dos resultados. Aqui todos têm a oportunidade de 
decidir e participar, assim criamos laços de confiança que 
nos permitem crescer. Juntos.

NOSSAS CAUSAS
Acreditamos que fazer juntos faz a diferença e que 
a força do coletivo é capaz de transformar o mundo. 
Como instituição financeira cooperativa, praticamos 
essa máxima todos os dias, quando nos unimos visan-

EDUCAÇÃO
Acreditamos que investir na educação 
no presente faz a diferença no futuro. 
Queremos apoiar as pessoas a serem 
protagonistas da sua própria história, 
tornando-se agentes transformadores 
nas suas comunidades por meio da 
educação de qualidade.

COOPERAÇÃO
Queremos aproximar as pes-
soas e valorizar o coletivo, 
respeitando a individualida-
de de cada um, em uma co-
munidade que se preocupa 
com o bem de todos.

DESENVOLVIMENTO LOCAL
Em mais de duzentos municípios so-
mos a única instituição, contribuindo 
para a inclusão financeira de milhões 
de pessoas. Apoiamos iniciativas que 
visam desenvolver cada localidade, 
seja com soluções que direcionem os 
recursos para investimentos na região 
ou apoiando negócios sustentáveis.

do o bem mútuo e considerando os interesses de todos. 
Isso é o que garante a sustentabilidade do nosso negócio 
e é o modelo que seguimos há mais de cem anos.

Nós temos muito orgulho em ser a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. Essa trajetória co-
meçou com um sonho: levar desenvolvimento aos as-
sociados e suas regiões. O cooperativismo de crédito 
chegou ao Brasil em 1902, com o padre suíço Theodor 
Amstad, que lançou as sementes de uma nova forma 

de organização. Foi pensando nisso que lançamos o 
site “A Trajetória do Sicredi”. O objetivo é resgatar e 
registrar a nossa história, além de mostrar a evolução 
e a essência cooperativista como diferencial em nosso 
modelo de atuação. 
www.sicredi.com.br/trajetoria/

Aponte a câmera 
do seu celular e 
assista ao vídeo da 
retrospectiva 2020

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse o Relatório 
Anual 2020

Aponte a câmera 
do seu celular e 
conheça a nossa 
história

118 ANOS DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO BRASIL
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Construir juntos uma sociedade mais próspera 
Por que estamos aqui? Por que somos quem somos? Por que fazemos o que fazemos?

Aqui no Sicredi, sempre tivemos algo que nos fez diferentes e nos ajuda a responder 
a essas dúvidas: o nosso propósito. Um propósito que move tudo o que fazemos em 
nosso trabalho e no dia a dia. Porque, para nós, o propósito é muito mais que uma 
frase bonita. Ele é a essência do que acreditamos e praticamos a todo momento, em  
cada local.

Foi assim que sempre crescemos com as pessoas, transmitindo a elas essa mesma 
ideia. Fortalecendo nossos valores, nossa cultura cooperativa, nosso jeito único e 
diverso de ser. Porque nosso propósito é vivo: ele preserva nosso legado e se renova 
com a gente.

Criando novas formas de trabalhar. De gerar impacto positivo nas comunidades. De 
fazer a diferença na vida do associado. Afinal, desde sempre acreditamos que existe 
alternativa – que é possível fazer diferente. Fazemos juntos, cooperando para fazer 
o dinheiro render não só novos recursos, mas um mundo melhor. Multiplicando o 
resultado, e dividindo esse resultado entre todos. Cuidando dos recursos financeiros, e 
também dos recursos não financeiros: cooperação, educação e desenvolvimento local.  

Alguém pode até se perguntar: mas por que fazemos assim, por que não somos como 
outras instituições financeiras? A gente responde com toda confiança: porque somos 
uma instituição de pessoas para pessoas, que pensa sempre no seu desenvolvimento 
e das comunidades.

Porque temos um propósito único, que nos direciona e evolui com todos nós: construir 
juntos uma sociedade mais próspera.
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Cooperação que  
gera crescimento

União entre cooperativas fortalece os negócios, reduz custos  
e promove novas oportunidades de desenvolvimento das regiões

heodor Amstad, idealizador da primeira coope-
rativa de crédito do Brasil, atual Sicredi Pioneira 
RS, sabiamente anunciou: “Se uma grande pe-

dra se atravessa no caminho e 20 pessoas querem 
passar, não o conseguirão se um por um a procuram 
remover individualmente. Mas se as 20 pessoas se 
unem e fazem força ao mesmo tempo, sob a orien-
tação de uma delas, conseguirão solidariamente 
afastar a pedra e abrir o caminho para todos”. Por 
meio dessa citação, o suíço resumiu dois dos valores 
centrais do cooperativismo: a solidariedade entre as 
pessoas e a responsabilidade que cada um deve ter 
com a comunidade. 

Mais de 118 anos depois, esses princípios seguem 
como norteadores para todos aqueles que acreditam 
nesse modelo de negócio tão humanizado e inclusivo. 
As 5.314 cooperativas brasileiras, segundo números 
divulgados pelo último Anuário do Cooperativismo 
Brasileiro, da OCB, têm esse compromisso, e são re-
gidas por sete princípios. Entre eles, o de número 6 
prevê a intercooperação. Quando criam alianças en-
tre elas, ganham mais força. 

“A cooperação está na essência da relação e to-
dos os lados ganham com essa parceria, especial-
mente os nossos associados, que são a razão das 
cooperativas existirem. Essas ações resultam em 
ganho de eficiência, tanto no caso das cooperativas 
do mesmo ramo de atuação, como entre aquelas de 
setores diferentes. Podemos, assim, ampliar a nossa 
força competitiva no mercado e oferecer tudo o que o 
associado necessita, sempre a preços justos. Ao mo-
vimentar a economia com a geração de empregos e 
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Matéria de capa

T

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL

renda, o cooperativismo leva progresso e qualidade 
de vida”, reflete Jaime Basso, presidente da Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd PR/SP.

Uma aliança de sucesso
O cooperativismo constrói bons resultados a par-

tir da soma de esforços. A parceria entre a Sicredi 
Vale do Piquiri Abcd PR/SP e a Unitá Cooperativa 
Central, de Ubiratã (PR), comprova como a união aju-
da a desenvolver ainda mais as regiões. Atualmente, 
a Unitá opera com duas linhas de produção e abate 
cerca de 380 mil aves por dia. O projeto foi possível 
com a liberação dos financiamentos de aviários reali-
zados aos associados. A Sicredi Vale do Piquiri Abcd 
PR/SP financiou cerca de 80% dos projetos. Agora, 
os associados das cooperativas Copacol e Coagru 
produzem o frango no campo, para posteriormente 
serem abatidos pela Unitá. 

Na entrevista a seguir, o diretor vice-presidente 
da Unitá Cooperativa Central, Cavalini Carvalho, re-
força a importância da intercooperação. 

A intercooperação é um dos princípios do coopera-
tivismo. Como você avalia a importância da parceria 
entre o Sicredi, Coagru, Copacol e Unitá para o de-
senvolvimento não somente das cooperativas, mas 
especialmente dos locais onde estão inseridas?

Falando em intercooperação, a Coagru, Copacol 
e Coperflora fizeram uma parceira inovadora entre 
cooperativas com a constituição da Unitá Cooperativa 
Central, para implementar um projeto de desenvolvi-
mento inédito que está sendo traduzido em empregos, 



 - 7

Fo
to

: d
iv

ul
g

a
çã

o 
Si

cr
ed

i

Cavalini Carvalho é diretor vice-presidente da Unitá 
Cooperativa Central, de Ubiratã (PR)

Com financiamento de aviários, Sicredi e 
Coagru fomentam a economia local, o que 
fortalece o ciclo  virtuoso do cooperativismo



Matéria de capa EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL

renda e crescimento. A Sicredi Vale do Piquiri Abcd 
PR/SP foi de fundamental importância neste processo. 
A Coagru precisava que seus integrados construíssem 
300 aviários para cumprir sua meta e, consequente-
mente, atingir a capacidade de abate de 380 mil aves 
por dia, quando o Sicredi financiou aviários para os 
cooperantes integrados à Coagru. A Coagru e o Sicre-
di fomentam a economia local e seus ativos são aplica-
dos e mantidos na comunidade de origem. Este ato de 
coragem da Coagru, apoiado pelo Sicredi, transformou 
a agricultura da região e favoreceu agricultores e seus 
familiares, ou seja, ambas as cooperativas têm um pa-
pel fundamental na economia regional.

Onde há cooperativas, o desenvolvimento da região é 
muito nítido. Como você avalia a geração de empre-
gos diretos e indiretos gerados pelas cooperativas?

As cooperativas têm um papel importante no com-
bate ao desemprego e no fomento do desenvolvimen-
to regional. Elas apoiam e financiam ações, contribuem 
para uma melhor distribuição de renda, promovem o 
desenvolvimento econômico e a justiça social. Soma-
das, a Unitá e a Coagru geram mais de 5.100 empre-
gos diretos e 15 mil indiretos, promovendo uma verda-
deira inclusão social.

Qual é o impacto das linhas de crédito oferecidas 
pelo Sicredi para os associados da Coagru? Qual o 
número total de operações feitas pela Coagru para 
seus associados que foi financiado pelo Sicredi?

O impacto foi grande e de extrema importância 
para o impulso da atividade avícola. A construção de 
um aviário ou sua ampliação e modernização gera em-
pregos na construção civil, aumenta a venda de equi-
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O associado poupador 
Rafael investe 
seus recursos na 
cooperativa.1

A cooperativa 
destina os recursos 
para crédito na 
mesma região.

2

A associada Aline busca 
recursos na cooperativa 
para investir em sua 
empresa.

3

Rafael e Aline 
incrementam sua renda por 
operar com taxas justas e 
distribuição de resultados 
da cooperativa.

4

A permanência dos 
recursos na região 

impacta positivamente a 
comunidade com maior 

oferta de empregos, 
produtos locais e 

geração de renda.

5

O ciclo também reflete no 
Sicredi, pois o aumento 

da qualidade de vida das 
pessoas e da comunidade 

resulta em aumento de 
recursos investidos na 

cooperativa.

6



pamentos, aquece o comércio local e eleva a renda 
dos produtores. O Sicredi financiou cerca de 80% dos 
aviários de integrados da Coagru.

Os projetos de responsabilidade social desenvolvi-
dos pelas cooperativas vão além daquilo a que elas 
se destinam. Conte para nós quais são os projetos 
que a Coagru tem nesse sentido e como eles im-
pactam e desenvolvem os associados e as comu-
nidades.

A Coagru possui 11 projetos, porém, destacamos 

o Coopermulher, que visa desenvolver ações junto ao 
público feminino cooperativo com o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento pessoal e social da mulher 
vinculada à Coagru. Já o Cooperjovem desenvolve 
ações junto à juventude rural para promover o desen-
volvimento pessoal e social do jovem agricultor, além 
da difusão da filosofia cooperativista na participação 
ativa na sucessão familiar. Com certeza, essas inicia-
tivas promovem o desenvolvimento pessoal e social 
do cooperante e seus familiares para a melhoria da 
sua qualidade de vida.    

 - 9
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Histórias que fazem a diferença

Fios que se entrelaçam
Associado fabrica redes para diferentes setores e aposta no 

desenvolvimento da economia local para fazer uma sociedade mais próspera

paixão pelos fios passa de geração em geração. 
Filho de empresário do ramo têxtil, Gerardo Sau-
ter, de 54 anos, seguiu os passos do pai, mas sem 

deixar de traçar a sua própria história de sucesso. Há 
mais de 25 anos no setor, atualmente é proprietário 
de uma fábrica de redes em Ribeirão Pires, no ABCD 
Paulista, e emprega mais de 50 pessoas. Associado da 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP e ex-presidente da 
Associação Comercial da cidade, ele acredita na força 
do cooperativismo e do associativismo como forma de 
unir esforços para uma sociedade melhor.

O empreendedorismo sempre fez parte da vida de 
Gerardo. Por incentivo do pai, desde jovem se envolveu 
na fabricação de cortinas, mas, na década de 1990, 
partiu para a diversificação. Atualmente, sua fábrica, a 
Têxtil Sauter, é uma das líderes de mercado no Brasil 
no segmento de redes para piscicultura e construção 
civil. Durante a pandemia do coronavírus, no início de 
2020, começou a construção do novo prédio da em-
presa, o que comprova a coragem e a ousadia, frutos 
de muita avaliação de mercado e espírito empreende-
dor. O resultado foi positivo. 

“Nos reinventamos durante a pandemia e aumen-
tamos as nossas vendas, especialmente das redes de 
proteção de janela. As pessoas passaram a ficar mais 
tempo em casa, mudaram o comportamento e come-
çaram a olhar para o lar de uma maneira diferente. Isso 
culminou com o nosso crescimento. É possível mudar 
uma situação adversa quando somos profissionais dis-
ruptivos”, ensina.

Durante nove anos, Gerardo foi presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires 
(Aciarp), quando fortaleceu seu relacionamento com o 
Sicredi. “Adoro o associativismo. Não teria sido presi-
dente de uma associação se eu não acreditasse na união 
entre as pessoas. Por apostar nisso, sou defensor do 
cooperativismo, um sistema fantástico, onde ninguém é 
tratado apenas como número. Muito pelo contrário, to-
dos nós somos donos do empreendimento”, relata.

Integrante ativo das assembleias, Gerardo refor-
ça que a cooperativa tem o talento necessário para 
agregar e trazer as pessoas para perto. “Precisamos 
mesmo daqueles que acreditem e fazem acontecer”, 
reforça. Assim como o Sicredi, o empresário também 

A
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bate na tecla da importância de desenvolver a econo-
mia local. “Faço questão de comprar na cidade e gerar 
negócios localmente, o que vai desde a compra de um 
prego até a contratação de mão de obra.”

Com tantos anos de estrada, Gerardo já entrela-
çou muitos tipos de fios para formar as mais variadas 

redes. Ao lado da mulher, do filho e da filha, espera ver 
a empresa crescer cada vez mais para que as linhas e 
tramas possam seguir conectando histórias.    

Têxtil Sauter
www.textilsauter.com.br

Gerardo Sauter, de Ribeirão Pires (SP), considera o cooperativismo como um sistema mais humanizado 
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Histórias que fazem a diferença

Sabor tipicamente japonês no  
interior do Paraná

Apaixonada por gastronomia, associada leva os segredos  
da família a cada vez mais pessoas

arie Miyamoto enxerga no comer um momento de 
comunhão com o sabor e bem viver. Filha de japo-
neses, a paranaense acumulou vasta experiência 

ao longo de sua trajetória, que incluiu uma temporada 
morando no Japão. Atualmente, é empreendedora e 
comanda seu próprio espaço gastronômico em Campo 
Mourão (PR).   

Os 50 anos recém-completados trouxeram de pre-
sente, além da maturidade, o melhor momento de seu 
restaurante, o Sushi Bar Marie Miyamoto. Multitarefas, 
Marie se denomina como “empresária, cozinheira e 
sushi woman”, e garante que a ideia de abrir o espaço 
surgiu pela paixão por cozinhar e servir. “Tudo começou 

porque eu gostava de cozinhar para meus amigos. Eles 
me incentivaram a comercializar e fui me aprimorando 
ao longo do tempo. No início, eu tirava fotos dos pratos 
e as publicava nas redes sociais. Fui ficando conhecida 
na cidade e montei meu restaurante aos poucos, com 
muita força de vontade”, lembra.

No caminho, Marie encontrou percalços, mas tam-
bém muita colaboração de pessoas amigas e de um par-
ceiro que a ajudou a seguir firme com seu sonho.  “Des-
de o início, o Sicredi acreditou em mim e no meu projeto. 
A cooperativa me concedeu crédito e ainda me deu um 
bom limite no cartão para que eu pudesse investir na 
cozinha, além de consórcios e placas de energia solar. 

Marie Miyamoto, de Campo Mourão (PR), herdou do pai o talento para a culinária japonesa 
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Os gerentes da agência sempre lembram de mim e me 
auxiliam no que preciso. Eles não olham para o que você 
tem, mas sim o que você é. Assim também trato meus 
clientes, todos de maneira especial”, menciona. 

Associada da agência da Rua São José de Campo 
Mourão (PR) e integrante do Comitê Mulher do Sicredi, 
Marie acredita na força do cooperativismo para trans-
formar a realidade das pessoas, assim como aconteceu 
com ela. “Indico o Sicredi para todos. Sou fiel a esse 
modelo de negócios e grata, pois foi por meio dele que 
eu cresci.” 

O olhar atento e sempre à frente foi um dos seus 

diferenciais durante a pandemia do coronavírus. Com 
horário reduzido de funcionamento do restaurante e 
isolamento social, Marie faz sucesso com menu diver-
sificado a preços baixos, com entrega em domicílio. Em 
meio à crise, o espírito empreendedor mais uma vez fa-
lou mais alto. “Nos adaptamos ao que o momento pedia 
e deu certo. Acredito que temos que nos ajeitar a tudo 
o que aparece e não nos desesperar. Com promoções, 
ganhamos na quantidade. Temos que estar abertos ao 
novo e a pandemia veio para nos renovar. Não podemos 
ter medo da mudança, por isso temos que abrir a mente 
e estar de olho no que acontece. Pequenas coisas me 
fizeram crescer, inclusive as críticas construtivas”, relata 
a associada.

Mesmo de olho no futuro, Marie não se esquece do 
passado e do que ele representa. O tempero tipicamen-
te japonês é herança do pai, Shichiro Miyamoto, falecido 
há quatro anos. Foi com ele que Marie aprendeu a cozi-
nhar. “O tempero é do meu pai. Pena que ele não pôde 
ficar conosco muito tempo para ver o crescimento do 
restaurante.” Para ela, homenagear o pai e fazer o que 
ama é uma forma de dar o seu melhor para o outro e 
priorizar o que realmente faz sentido na vida.    

Sushi Bar Marie Miyamoto
 sushibarmarie 
 @miyamotomarie



A nova relação com o dinheiro
Pix é o sistema instantâneo do Banco Central que vem para facilitar 

o pagamento e o recebimento

14 – 

Soluções responsáveis

Omundo está mudando, assim como as relações 
e a forma de consumo da população. A maneira 
de gerenciar a vida financeira deve acompanhar 

essa tendência. O Pix chegou com esse viés inova-
dor, simples e seguro, para pessoas físicas e jurídicas, 
com economia de tempo para pagar e receber. Com 

transferências eletrônicas, há redução 
na circulação do dinheiro físico, o 

que dificulta a falsificação 
da moeda e o roubo. 
Essa plataforma vem 
para somar a série de 

iniciativas do Sicredi 
em seu processo de 
transformação digital. 

As cooperativas, 
sempre próximas dos as-

sociados, possibilitam as 
melhores experiências às 

comunidades. Além disso, sua capilaridade e o po-
tencial de gerar maior inclusão financeira prometem 
levar as novas tecnologias a cada vez mais pessoas, 
com soluções digitais completas. Um importante 
passo rumo à democratização financeira, totalmente 
alinhado aos pilares do Sicredi de facilitar a todos  as 
operações bancárias. 

Vantagens de escolher o Pix no Sicredi
No modelo de negócio cooperativista, o ciclo vir-

tuoso possibilita que os recursos financeiros gera-
dos na área de atuação da cooperativa permaneçam 
nela, o que aumenta as ofertas de empregos, ren-
da, produtos e serviços, com crescimento sustentá-
vel. O que é captado é emprestado aos associados 
das mesmas regiões, com taxas justas e distribui-
ção dos resultados alcançados pela cooperativa. O 
ciclo também reflete no Sicredi, pois a melhoria na 
qualidade de vida das pessoas resulta em aumento 
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dos recursos investidos na cooperativa. Ao utilizar 
as soluções oferecidas pelo Sicredi, como Pix, o as-
sociado está contribuindo para uma sociedade mais 
próspera.  

Portabilidade das chaves Pix
Uma chave Pix pode ser o CPF, CNPJ, número 

de telefone, e-mail ou chave aleatória gerada pelo 
sistema. É possível solicitar a portabilidade das cha-
ves e, assim, transferi-la de uma instituição finan-
ceira para outra, já que uma mesma chave não pode 
ser registrada em contas diferentes. Para realizar a 
ação, a pessoa deve solicitar a mudança diretamente 
na instituição para onde deseja migrar suas chaves. 
Depois, o sistema do Banco Central, gerenciador do 
cadastro das chaves Pix e responsável por conectar 
as duas instituições, vai garantir que a portabilidade 
seja feita.

Para o usuário Pix, essa é uma oportunidade 

para escolher a instituição com a qual ele tem melhor 
relacionamento e que atenda a todas as suas neces-
sidades.    

Quer saber mais sobre o Pix no Sicredi?

www.sicredi.com.br/site/pix/

www.sicredi.com.br/site/pixpj/
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A era do  

Open Banking
Novo modelo promete revolucionar o sistema financeiro brasileiro

Inovação   
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Sicredi está sempre acompanhando todos os mo-
vimentos de inovação e transformação digital. 
Uma das novidades que chegará em breve aos 

associados é o Open Banking – na tradução literal sig-
nifica banco aberto ou sistema financeiro aberto –, que 
irá mudar a forma como as instituições financeiras e as 
pessoas se relacionam. Esse conceito de compartilha-
mento de informações entre as instituições faz parte 
da agenda BC# do Banco Central, que visa modernizar 
o sistema financeiro e estimular a competição.

Como o Open Banking irá funcionar? 
No Brasil, ele funcionará sob regulação do Banco 

Central. O serviço propõe que todo o mercado finan-
ceiro tenha APIs (Application Programming Interface) 
abertas, parte de um sistema que funciona justamente 
como uma interface para falar com outros sistemas.

Qual será a vantagem para o consumidor?
O Open Banking vai permitir que os usuários so-

licitem, mediante autorização, o compartilhamento de 
seus dados pessoais e bancários com terceiros, de for-
ma digital e segura. 

Com essa tecnologia, as pessoas terão mais li-
berdade para levar suas informações financeiras para 
onde quiserem, além de usarem o seu histórico já exis-
tente. Isso possibilitará que o consumidor possa, por 
exemplo, comparar produtos e serviços de diferentes 
instituições e, assim, decidir qual a melhor delas para 
se relacionar. O Open Banking parte do princípio de 
que os dados pertencem aos consumidores e não às 
instituições financeiras.

E para as instituições financeiras?
Do outro lado, as instituições poderão ofere-

O cer produtos e serviços personalizados. Com maior 
transparência entre elas, a ideia é que a concorrên-
cia aumente, além de proporcionar grandes oportu-
nidades para que conheçam melhor o seu público e 
entreguem experiências cada vez mais aderentes às 
necessidades de cada um.

Quais serão as fases do Open Banking no Brasil?
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Fe-

braban), a infraestrutura de funcionamento do Open 
Banking será implementada em quatro fases.

Primeira fase (atual): as instituições financeiras 
participantes deverão divulgar informações e carac-
terísticas de seus produtos e serviços, como o núme-
ro de agências, endereços, telefones e tarifas. 

Segunda fase (prevista para 15 de julho): po-
derão ser compartilhados entre as instituições finan-
ceiras os dados dos usuários, como informações de 
cadastro, contas e operações de crédito. O compar-
tilhamento das informações só poderá ocorrer com a 
autorização expressa do cliente. Essa troca permitirá 
que o consumidor receba propostas financeiras de 
outras instituições, o que irá ampliar suas opções de 
escolha. 

Terceira fase (prevista para 30 de agosto): iní-
cio dos serviços de transação de pagamentos. Nes-
ta etapa, deverão surgir serviços que possibilitem ao 
cliente fazer uma transferência ou um pagamento 
fora do aplicativo bancário ou do internet banking.

Quarta fase (prevista para 15 de dezembro): 
ainda em debate entre as instituições financeiras, 
esta etapa se refere ao compartilhamento dos demais 
dados de produtos e serviços e de transações feitas 
pelos consumidores, como os de operações de câm-
bio, investimentos e seguros.   
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Lei Geral de Proteção de Dados: 

o que você precisa saber
Lei regula o tratamento de informações pessoais para  

preservar os direitos à liberdade e à privacidade

a era da internet e da comunica-
ção em tempo real, todo o cuidado 
é pouco no que diz respeito às in-
formações. O aumento dos casos 

de vazamento fez com que governos, 
empresas e sociedade se preocupassem 
em criar mecanismos para evitar a inva-
são de privacidade. Foi a partir disso que 
entrou em vigor no Brasil a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), norma fede-
ral que estabelece regras para a coleta, 
uso e armazenamento de informações 
dos consumidores por empresas públicas  
e privadas. 

A LGPD tem como objetivo assegu-
rar o direito à privacidade e à proteção 
de dados pessoais dos usuários, por 
meio de práticas transparentes e se-
guras, assim como estabelecer regras 
claras sobre o tratamento dessas infor-
mações. Com a legislação, o consumidor 
tem direito de consultar quais dos seus 
dados as empresas têm, como armaze-
nam e até pedir a retirada do sistema. 
Isso inclui desde números de documen-
tos e endereço, até as informações mais 
sensíveis, ou seja, aquelas que podem 
ser usadas para discriminar alguém e 
que merecem maior nível de proteção e 
cuidado, como origem racial ou étnica, 
orientação sexual, filiação a organiza-

ções políticas ou religiosas e informa-
ções genéticas e de biometria. 

A partir de agora, todas as empresas, 
independentemente do porte, terão que 
atender a essas exigências. Uma das mu-
danças mais significativas é que a LGPD 
prevê o consentimento expresso dos 
clientes para o uso das informações. Isso 
significa que as companhias precisam 
deixar claro o motivo de os dados se-
rem usados, com termos transparentes, 
sendo proibida a utilização para outras 
finalidades que não sejam as que foram 
acordadas. Vale ressaltar que as novas 
medidas englobam documentos impres-
sos e digitais. A fiscalização das normas 
é realizada pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), órgão fede-
ral criado em 2019.    

LGPD e Sicredi
O Sicredi está totalmente alinhado à 

LGPD. Na instituição financeira coopera-
tiva, já existem áreas e processos dedica-
dos à melhoria do tratamento dos dados 
e atendimento à legislação. Esse proces-
so de mudança é realizado por meio de 
treinamentos on-line aos colaboradores, 
workshops, ações de endomarketing e 
melhorias nos controles de segurança.   

    Segurança   

N
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Educação financeira   

Educação financeira  
pode ser divertida

Sicredi disponibiliza conteúdo com personagens da  
Turma da Mônica para conversar com as crianças

educação financeira deve ser aprendida e assi-
milada desde a infância. Por isso, em parceria 
com a Maurício de Sousa Produções, o Sicredi 

criou conteúdos com personagens da Turma da Mô-
nica para conversar sobre dinheiro com as crianças, 
com linguagem adequada para esse público e de ma-
neira lúdica.

Por meio de vídeos disponíveis no canal do Sicre-
di no YouTube e de um site especial  que reúne brin-
cadeiras on-line, os pequenos aprendem brincando 
em situações corriqueiras do dia a dia dos adultos, 
que foram traduzidas para o universo infantil, Dessa 
forma, ao enfatizar bons hábitos nas finanças pes-
soais em uma fase de formação de comportamento, 

A o Sicredi busca a formação de adultos familiarizados 
com conceitos fundamentais para a saúde financeira, 
como orçamento doméstico, cultura de investimento 
e planejamento de longo prazo, dicas de economia 
em situações práticas como consumo consciente, a 
diferença entre barato e caro, entre outros aspectos.

“Acreditamos que aprender sobre educação fi-
nanceira na infância faz toda a diferença, pois ajuda 
a formar adultos mais conscientes com o uso do di-
nheiro. Assuntos como empoderamento financeiro e 
importância de ter uma relação aberta e transparente 
sobre dinheiro devem ser tratados desde cedo. Por 
isso, é fundamental explicar de forma didática quan-
to é necessário economizar por mês para atingir de-



 - 21

terminado objetivo, além da importância de fazer um 
acompanhamento constante sobre a evolução dos 
gastos e o quanto guardar para alcançar a meta dese-
jada”, recomenda Márcia Silva, gerente de desenvol-
vimento de negócios e investimentos na Sicredi Vale 
do Piquiri Abcd PR/SP.

O conteúdo faz parte do Programa Cooperação 
na Ponta do Lápis, iniciativa que coopera para uma 
vida financeira sustentável e que impulsiona o cresci-
mento dos associados e das comunidades. As lições 
da Turma da Mônica também foram transformadas 
em gibis, utilizados em oficinas promovidas pelo Si-
credi nas comunidades onde atua em todo o Brasil e 
distribuídos nas agências.   

Aponte a câmera do 
seu celular e aprenda 
brincando com a Turma 
da Mônica

Aponte a câmera do seu 
celular e assista à série do 
Sicredi com a Turma  
da Mônica
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Educação financeira   

Horóscopo do dinheiro
O comportamento financeiro pode estar ligado a diversos fatores, 

como a data de nascimento

queles que acreditam em horóscopo afirmam que 
os signos dizem muito sobre o comportamento das 
pessoas, inclusive no que diz respeito ao dinheiro. 

Foi pensando nisso que o Sicredi criou o horóscopo do 
dinheiro, um guia que mostra como o associado de cada 
signo costuma lidar com a sua vida financeira.

A Vale lembrar que o Sicredi é especialista em di-
nheiro e educação financeira, não em astros. Por isso, 
leve as respostas na brincadeira, mas, caso precise 
de algum conselho financeiro, não deixe de contar 
com a assessoria de quem entende do assunto.   
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A
Whatsapp

MAIS PRATICIDADE PARA VOCÊ.  
Conte com o nosso novo canal de atendimento: o WhatsApp.  

Para começar a usar, é muito simples. Envie uma mensagem para  
WhatsApp ou use o QR Code para adicionar esse contato. 

(51) 3358-4770(51) 3358-4770

Fique tranquilo(a), o seu atendimento será feito pela nossa 
equipe aqui na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP.

Display _ WhatsApp Entrerprise.indd   1Display _ WhatsApp Entrerprise.indd   1 06/10/20   11:1406/10/20   11:14
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A

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP  
inicia Assembleia de Núcleo

Eventos cumprem distanciamento social e os decretos  
municipais referentes à concentração de pessoas

Destaques

segurança necessárias para preservarmos a saúde 
dos envolvidos. Mesmo frente a um ano desafiador, 
acreditamos que é possível fazer um mundo melhor 
quando somos mais humanos, responsáveis e sus-
tentáveis. Queremos, junto aos nossos associados, 
construir um futuro mais próspero”, completa.

Durante as assembleias, os associados podem 
exercer seu protagonismo e votar sobre questões 
relacionadas à gestão e ao desenvolvimento da coo-
perativa, além de acompanharem os resultados e as 
conquistas do ano anterior.

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP está sem-
pre ao lado dos mais de 163 mil associados. 

Para realizar a Assembleia de Núcleo, como já é tra-
dição no início de cada ano, a cooperativa optou por 
eventos com menor número de pessoas, seguindo as 
orientações sanitárias dos municípios para manter a 
saúde dos envolvidos. A programação teve início em 
1.º de fevereiro e seguirá até abril. 

Nas reuniões, estão sendo tomadas todas as 
medidas de segurança necessárias como forma de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus, com uso 
obrigatório de máscara, álcool em gel e respeito ao 
distanciamento mínimo entre as pessoas. 

“Cuidar da saúde dos colaboradores e dos as-
sociados está em primeiro lugar para nós”, afirma o 
presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, 
Jaime Basso. “Entendemos que nada substitui o con-
tato humano, o olho no olho. Desta forma, optamos 
por eventos presenciais, com todas as medidas de 

Aponte a câmera do 
seu celular e saiba mais 
sobre a Assembleia 
2021

MAIS PRATICIDADE PARA VOCÊ.  
Conte com o nosso novo canal de atendimento: o WhatsApp.  

Para começar a usar, é muito simples. Envie uma mensagem para  
WhatsApp ou use o QR Code para adicionar esse contato. 

(51) 3358-4770(51) 3358-4770

Fique tranquilo(a), o seu atendimento será feito pela nossa 
equipe aqui na Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP.

Display _ WhatsApp Entrerprise.indd   1Display _ WhatsApp Entrerprise.indd   1 06/10/20   11:1406/10/20   11:14
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Destaques

Sicredi recupera áreas de mata nativa 
Iniciativa compensou mais de 27 mil toneladas de gases  

de efeito estufa lançados entre 2015 e 2018

Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP foi uma das 
cooperativas da Central Sicredi PR/SP/RJ par-

ticipante da neutralização de 27.272 toneladas de 
gases de efeito estufa (GEE) emitidos entre 2015 
e 2018. A ação foi efetuada por meio de diferentes 
iniciativas, como a conservação de floresta nativa de 
Mata Atlântica, localizada em Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), em Bocaiúva do Sul (PR). 
O trabalho, feito em parceria com a Sociedade Chauá 
em uma área de 85,5 hectares, compensou 7.227 
toneladas de gás carbônico emitidos entre 2015  
e 2018. 

O projeto está diretamente conectado aos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pro-
postos pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
especialmente os que tratam das ações contra a mu-
dança global do clima e preservação da vida terrestre. 
O Sicredi entende que é fundamental minimizar o im-

A pacto que a sua atuação gera no meio ambiente. 
Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Ja-

neiro, o Sicredi desenvolve iniciativas de ecoeficiência 
há cinco anos e, desde 2017, mantém, com o apoio da 
Ecofinance Negócios, o selo prata do Programa GHG 
Protocol. A metodologia GHG Protocol é amplamen-
te utilizada por empresas e governos do mundo todo 
para entender, gerenciar e quantificar emissões de 
gases de efeito estufa.

Já em âmbito nacional, os gases de efeito estu-
fa (GEE) emitidos em operações realizadas no ano de 
2019 por todas as agências do Sicredi no Brasil foram 
neutralizados por meio do apoio ao Projeto REDD+ 
Jari Pará – iniciativa que gera créditos de carbono de 
conservação florestal na Amazônia e tem o apoio da 
Biofílica, empresa focada em conservação florestal. A 
ação neutralizou 35.793 toneladas de gases de efeito 
estufa emitidos em todo o território nacional. 
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A

Investir, Cooperar e Ganhar  
entra na fase final

Campanha segue até o dia 17 de março  
e vai sortear mais duas motos e três carros

campanha Investir, Cooperar e Ganhar, exclusiva da 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, está na reta final. 

A promoção continua até o dia 17 de março e vai distribuir 
mais duas motos BMW G310, duas Fiat Toro e uma Amarok  
zero quilômetro. 

A cada R$ 100 depositados em conta capital, o associado 
recebe um cupom para participar. Vale destacar que o capi-
tal social compõe o patrimônio de referência da cooperativa, 
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Quinto contemplado com uma moto zero quilômetro foi da cidade de Maripá (PR)

Aponte a câmera 
do seu celular 
e conheça 
os primeiros 
ganhadores  
da promoção

permite o atendimento dos associados e, consequentemente, 
o crescimento e fortalecimento da cooperativa e das regiões 
em que atua. Para os associados, oferece uma excelente ren-
tabilidade.

De agosto de 2020 a janeiro de 2021, a campanha já sor-
teou seis motos. Os contemplados foram associados de São 
Bernardo do Campo (SP), Boa Esperança (PR), São Paulo 
(SP), Umuarama (PR), Maripá (PR) e Engenheiro Beltrão (PR).

Associado da agência Avenida Brasil, em Umuarama (PR), foi o quarto sorteado 



Estudantes desenvolvem iniciativa para 
contribuir com reflorestamento

Com apoio do Sicredi, jovens de Palotina (PR)  
criaram protótipo de minifoguete

ntre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Organização das Nações Unidas 

(ONU) estão ações contra a mudança global do clima 
e a proteção da vida terrestre, assuntos de extrema 
importância para três estudantes do Colégio Agríco-
la Estadual Adroaldo Augusto Colombo, de Palotina 
(PR). Juntas, as jovens do primeiro ano do ensino médio 
desenvolveram o projeto “Reflorestamento utilizando 
minifoguetes: pitanga e ipês”, o único da região Sul do 
Brasil a chegar à final da 7.ª edição do Prêmio Respos-
tas para o Amanhã, iniciativa global da Samsung que 
desafia alunos e professores da rede pública a desen-
volverem soluções para problemas locais. 

Com o apoio da Sicredi Vale do Piquiri Abcd 
PR/SP, o projeto das estudantes Estephany Cristi-
ne da Silva Alves, Kawany Caroline Duarte da Rocha 
e Marina Grokorriski visa desenvolver um protótipo 
de minifoguete como forma de contribuir para o re-
florestamento de áreas de difícil acesso. O objetivo 
é reduzir o impacto ambiental e os problemas nacio-
nais relacionados ao desmatamento. Os minifogue-

tes, construídos com papel reciclado, são utilizados 
para disparar as sementes no Parque Nacional de Ilha 
Grande, unidade de conservação brasileira de pro-
teção integral à natureza localizada na região Oeste  
do Paraná.

Para Glauco Torino, diretor da escola, essa ativi-
dade extracurricular reforça as boas práticas e ensina 
por meio do exemplo. “As meninas têm percepção da 
necessidade da preservação da natureza e que cada 
um deve fazer a sua parte para um mundo melhor. 
Queremos mostrar como ainda é possível revertermos 
a situação do desmatamento e conscientizar a popu-
lação”, garante. “Para aperfeiçoarmos as pesquisas, o 
apoio do Sicredi foi fundamental. A 
cooperativa agregou e deu maior 
credibilidade ao nosso trabalho. A 
educação pode transformar a so-
ciedade, e o Sicredi nos possibilitou 
esse importante passo de motiva-
ção extra aos nossos alunos”, co-
memorou.

Aponte a câmera do 
seu celular e saiba 
mais sobre o projeto 
das estudantes de 
Palotina (PR) 

Destaques
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Sicredi
Conecta
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Editar anúncio

Pausar anúncio

Excluir anúncio

12

Moletom Nike Rosa
R$ 80

12:30

Detalhe do anúncio

P, M e G
42 unidades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Fusce ut posuere odio, vitae
porta ex.



Pronto para aproveitar as férias? Conte com o Sicredi
e com os serviços que cooperam para facilitar sua vida.

Ainda não é associado Sicredi? 
Descubra uma instituição financeira cooperativa que está sempre ao seu lado. Abra já a sua conta.

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

• Cartão
   de Débito
   e Crédito

• Pix • Agende o pagamento 
de suas contas pelo 
débito em conta

• Tag de 
Passagem

Nas suas 
férias, a 
gente vai 
com você. 
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