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PRESIDENTE
MENSAGEM DO

Ao elaborar o planejamento de 2020, não era este o ano 

dos nossos planos. Depois de março, o grande desafio, 

então, foi tomar decisões a partir do desconhecido para que 

alcançássemos os resultados projetados. Neste ponto, tivemos 

o êxito não apenas de atingir nossas metas, mas de superá-las. 

Em nosso dia a dia, buscamos não nos afastar dos nossos 

associados. Por isso, valorizamos ainda mais o quadro social 

e de colaboradores. Agradeço a cada um dos colaboradores e 

especialmente às equipes que ficaram na linha de frente em 

nossas agências, tomando os cuidados necessários para que o 

atendimento continuasse. O ano termina com um aumento no 

quadro de colaboradores e com a perspectiva de inauguração 

de 6 novas agências, 4 no Rio de Janeiro e 2 no Paraná. A 

segunda agência smart da cooperativa será inaugurada, 

consolidando o sucesso da primeira iniciativa. A Sicredi Centro 

Sul PR/SC/RJ chegará, em 2021, a 30 agências e a mais de 50 

mil associados. 

O aprendizado que fica é que nunca sentimos tanto a falta das 

pessoas. De ver os sorrisos, a expressão, de cumprimentar. 

O fim do período chegou ainda com a despedida de um 

grande colega, amigo, companheiro: João Oliveira de Souza. 

A cooperativa perde um vice-presidente, todos perdemos 

um professor e uma grande inspiração. Fica aqui minha 

homenagem, minha gratidão, meu reconhecimento.

2021 é, sem dúvidas, um ano que queremos realmente novo, com 

boas notícias para toda a comunidade e o retorno das pequenas 

coisas que são realmente valiosas: os nossos encontros, um dia a 

dia sem medo do desconhecido. O que permanece é a certeza de 

que, qualquer que seja o resultado de nossos planos, estaremos 

juntos no próximo dia para recomeçar na certeza dos bons frutos 

que virão. Em 2020, reafirmamos o valor do maior ativo de uma 

cooperativa: a união em prol de uma sociedade mais próspera.

Santo Cappellari
Presidente da Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ

Nós somos a Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ, uma das 108 cooperativas 

integrantes do Sistema Sicredi. Há 36 anos, escolhemos cooperar 

com a vida financeira das pessoas e com as regiões onde atuamos. 

Mais do que oferecer soluções financeiras apropriadas, com preços 

justos e que agreguem renda aos nossos associados, temos um 

grande compromisso com a experiência que proporcionamos. Fazer 

parte do Sicredi é mais do que abrir uma conta, é abrir-se para novas 

possibilidades e experimentar um jeito mais simples, personalizado 

e humano de lidar com o dinheiro.  

Em 2020, mesmo diante das dificuldades de estarmos próximos 

fisicamente, continuamos agregando mais pessoas, disponibilizando 

crédito, captando recursos e expandindo nossa área de atuação. E 

isso só é possível com o trabalho de mais de 400 colaborares.

Avançamos no estado do Rio de Janeiro com a inauguração de 

duas novas agências, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana 

e São Francisco de Itabapoana, e iniciamos a construção de mais 

uma, no município de Três Rios. Na região sul, estamos trabalhando 

na reestruturação de nossos espaços para levar mais tecnologia e 

conforto aos associados.

Tudo isso é representado em nossos resultados. Apesar do atípico 

ano, continuamos nos reinventando. 
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Patrimônio Líquido2

Recursos totais3

Associados

Poupança

Ativos1

Crédito total

Resultados (em milhões de R$)

(em milhões de R$) (em milhões de R$)

(em milhões de R$)

(em milhões de R$)

(em milhares de R$)

1 Ativos: São todos os bens, direitos e 
investimentos registrados na contabilidade 
da cooperativa (Ativo), mais os Recursos 
repassados do BNDES, recursos em LCA, 
Fundos de Investimentos, Saldo entre 
recursos captados e investidos de Poupança. 
2 Patrimônio Liquido: É a soma do Capital 
Social dos Associados da Cooperativa mais a 
Reserva Legal e Resultado do Exercício.
3 Recursos Totais: É a soma de todos os 
saldos dos associados em depósitos a vista, 
depósitos a prazo, poupança e fundos de 
investimento, mais o Patrimônio Líquido.

COOPERATIVA
NOSSA
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PARANÁ 
1. Bituruna 
2. Cândido de Abreu 
3. Cruz Machado 
4. Guamiranga 
5. Imbituva 
6. Inácio Martins 
7. Irati (2 agências) 
8. Mallet 
9. Paulo de Frontin 
10. Prudentópolis  
 (2 agências) 
11. Rebouças 
12. Reserva 
13. Rio Azul 
14. Teixeira Soares 
15. Telêmaco Borba 
16. União da Vitória 
17. Imbaú 
18. General Carneiro 
19. Fernandes Pinheiro 
20. Paula Freitas 
21. Porto Vitória

SANTA CATARINA 
1. Irineópolis 
2. Porto União 
3. Calmon 
4. Matos Costa 
5. Timbó Grande

RIO DE JANEIRO 
1. Campos dos  
           Goytacazes 
2. Itaperuna 
3. Bom Jesus do  
 Itabapoana 
4. São Francisco  
 de Itabapoana 
5. Três Rios 
6. Aperibé 
7. Araruama 

8. Areal 
9. Armação dos Búzios 
10. Arraial do Cabo 
11. Bom Jardim 
12. Cabo Frio 
13. Cambuci 
14. Cantagalo 
15. Carapebus 
16. Cardoso Moreira 
17. Carmo 
18. Casimiro de Abreu 
19. Comendador  
 Levy Gasparian 
20. Conceição de Macabu 
21. Cordeiro 
22. Duas Barras 
23. Iguaba Grande 
24. Italva 
25. Itaocara 
26. Laje do Muriaé 
27. Macaé 
28. Macuco 
29. Miracema 
30. Natividade 
31. Paraíba do Sul 
32. Porciúncula 
33. Quissamã 
34. Rio das Ostras 
35. Santa Maria Madalena 
36. Santo Antonio de Pádua 
37. São Fidelis 
38. São João da Barra 
39. São José de Ubá 
40. São José do Vale  
 do Rio Preto 
41. São Pedro da Aldeia 
42. São Sebastiao do Alto 
43. Sapucaia 
44. Saquarema 
45. Silva Jardim 
46. Sumidouro 
47. Trajano de Moraes 
48. Varre-Sai
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+ de 43 mil 
associados

24 agências

74 cidades na área  
de responsabilidade

3 estados  
(PR/SC/RJ)

400 colaboradores

SICREDI  
CENTRO SUL 
PR SC RJ

Cuidar das pessoas sempre foi um grande propósito, mas isso 

aumentou em 2020, quando precisamos nos distanciar fisicamente 

e implementar diversas medidas de saúde e segurança, como o 

uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento entre as mesas e 

higienização dos espaços. Também seguimos todas as orientações 

da OMS e das Secretarias de saúde, limitando a entrada de pessoas 

nas agências, cancelando viagens, treinamentos e encontros 

presenciais que reunissem um número de pessoas maior do que os 

recomendados.

Com relação aos colaboradores, redobramos ainda mais a 

preocupação com os colegas do grupo de risco e menores 

aprendizes, oportunizando o trabalho home office, e, em alguns 

momentos, fazendo o revezamento nas equipes.

Apesar disso, nos mantivemos sempre próximos, dando suporte, 

orientando, acolhendo as angústias e dificuldades para que nossos 

colaboradores ficassem bem, tanto física quanto emocionalmente.

Mesmo com todo o trabalho preventivo, alguns dos nossos 

colaboradores positivaram para o Covid-19. Eles receberam apoio 

e acompanhamento diário da cooperativa para si e seus familiares, 

oportunizando que ficassem mais dias do que o recomendado em 

casa, para uma plena recuperação.

Em 2020, cuidamos 
ainda mais das pessoas
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Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Há 

118 anos, trilhamos um caminho coletivo para oferecer soluções 

inteligentes ao desenvolvimento financeiro dos nossos associados. 

Oferecemos a você, sua empresa e seu agronegócio, de um jeito 

simples e próximo, mais de 300 produtos e serviços financeiros. 

Trabalhamos com preços justos, é nossa forma de investir em você e 

contribuir com a sua renda. 

O que também nos faz diferentes é que, ao se associar, você adquire 

uma pequena cota da sua cooperativa. Você passa a ser dono 

do Sicredi, tem voz sobre as decisões do negócio e participa dos 

resultados. É por isso que o Sicredi é seu, meu, nosso. Aqui todos 

têm a oportunidade de decidir e de participar, assim criamos laços 

de confiança que nos permitem crescer. Juntos.

Quando todos participam, o impacto positivo é ampliado. No 

Sicredi, adotamos uma estratégia de sustentabilidade que é 

colocada em prática em nosso dia a dia. Isso começa com a 

difusão da cultura cooperativista e sua gestão transparente 

e colaborativa. Depois, passa pela responsabilidade com 

associados e fornecedores, incentivando a educação financeira 

e as melhores práticas sociais e ambientais. Por fim, nosso 

compromisso é com o desenvolvimento local, por meio da 

inclusão financeira de pessoas, empresas e produtores rurais e 

do investimento na economia das cidades em que estamos. É a 

certeza de que nossos recursos ficam na região e são utilizados 

para tornar melhor a vida de nossos associados, nossos 

colaboradores e da comunidade.

Estados com agências do Sicredi

Estados com projeto de expansão 
em andamento

Sicredi  Centro Sul PR/SC/ RJ
*Dados prévios, referentes à Dez/2020

Mais de  

4,9 milhões  
de associados

30 mil  
colaboradores

Presente em  

23 estados  
e Distrito Federal 

1.990 agências

R$ 155 
bilhões  
em ativos

R$ 20,4 
bilhões 
em património líquido

Saiba mais em:  
www.sicredi.com.br

O SICREDI
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E COOPERATIVISMO
RELACIONAMENTO

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA

GOVERNANÇA

Conheça nossos Conselheiros 
Fiscais, gestão 2019-2021:  
Da esq. para a dir.: Robert 
Willian Malucelli, Douglas Remi 
Buchholz, Cristian Mara Daldin, 
Gilmar Pagnoncelli, Juliano 
Becher e Leopoldo Fiori Nanuzz

Conheça nossa Diretoria: 
Da esq. para a dir.: Marcos 
Luis Conzatti (Diretor de 
Operações); Helton Cesar 
Kolecha (Diretor Executivo); 
Ataides Luiz Marconato 
(Diretor de Negócios)

Os conselheiros de 

administração reúnem-se 

mensalmente para discutir 

e deliberar acerca dos temas 

estratégicos da cooperativa, 

supervisionar a gestão e 

fortalecer os interesses dos 

associados. 

Nossos conselheiros de 
Administração, gestão 2019 – 
2022:  Da esq. para a dir.: Santo 
Cappellari, João Oliveira de 
Souza (em memória), Natalino 
Mascarello, Sergio Fumio Ouchi, 
Sonia Raifur Kos, Sandro Vinicius 
Fucilini, Vanderlei Stiegler, Mario 
Costa e Jonas Rafael Alflen

São responsáveis por monitorar 

o cumprimento dos deveres 

legais e estatutários da 

administração e também se 

reúnem mensalmente.

Os diretores são indicados 

pelo conselho de 

administração e são os 

responsáveis pela gestão 

executiva da cooperativa.

Como instituição financeira cooperativa, estimulamos nossos associados e 

associadas a fazerem parte das decisões. Assim, trazemos mais transparência 

e colocamos em prática o nosso modelo de gestão colaborativa, no qual os 

associados participam de reuniões, assembleias, dentre outros eventos, e também 

elegem os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da cooperativa.
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participação

6 mil
De fevereiro a março, foi realizado 

o ciclo assemblear, na qual foram 

realizadas 20 assembleias de 

núcleo que reuniram mais de 6 

mil participantes entre associados 

e convidados. As prestações de 

contas também foram impactadas 

e devido à pandemia e ao 

distanciamento social, os eventos 

de demonstração dos resultados 

referentes ao 1º semestre foram 

realizados, exclusivamente com a 

presença dos delegados em suas 

respectivas agências, no dia 24 

de julho. Esses são momentos 

de grande relevância, pois é 

hora de observar o crescimento 

anual da cooperativa, exercitar 

a transparência e decidir juntos 

sobre o  que é relevante para todos.

participantes

PARTICIPAÇÃO FEMININA 

A cooperativa tem buscado aumentar a 
participação das mulheres na cooperativa, 
em todos os âmbitos. Para isso, foi criado um 
evento especial no Outubro Rosa, estimulada a 
participação das mulheres no Programa Crescer 
e fundado o comitê Mulheres de Flor e Aço. E, 
assim, as mulheres estão mais presentes.

No quadro social nos últimos 3 anos o 
crescimento foi de 47%, chegando a 11.592 
mulheres, representando cerca de 34% das 
pessoas físicas, além disso já são 30% das 

participantes nas assembleias, 24% das 
lideranças de núcleos e já conquistaram dois 
postos no Conselho de Administração e Fiscal.

Esses números estão longe dos 49% 
de mulheres que atuam no quadro 
de colaboradores, mas indicam que a 
cooperativa está de portas abertas para todas.  
A Cristian Mara Daldin, conselheira fiscal, 
contou um pouco da sua trajetória num breve 
vídeo. Aponte a câmera do seu celular para o 
QR  Code e inspire-se.

Prudentópolis, Av. São João/PR

Irineópolis/SC

Prudentópolis, Rui Barbosa/PR

Imbituva/PR

COOPERATIVA

À esquerda, Paulo Frontin/PR. À 
direita, Inácio Martins/PR.PROGRAMA  

CRESCER

Com as limitações para reunir 
pessoas, foram realizadas 
apenas quatro turmas do 
programa Crescer, nos 
municípios de Inácio Martins, 
Paulo Frontin, São Francisco 
de Itabapoana e Bom Jesus do 
Itabapoana, com 31 associados 
interessados em conhecer o 
Sicredi um pouco mais a fundo. 
Nos últimos 4 anos, 853 pessoas 
participaram do programa e hoje 
sabem como o cooperativismo e 
o Sicredi fazem a diferença nas 
cidades em que estão presentes.  

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS

Nossos conselheiros e coordenadores de Núcleo participaram de oito encontros 

online para o Programa de Formação, promovidos pela Central Sicredi PR/SP/RJ, uma 

maneira de investir em um melhor desempenho das Cooperativas, alicerçado nos 

Princípios do Cooperativismo e na responsabilidade socioambiental contemporânea. 

Estes encontros têm como objetivo incrementar novas visões, promover a troca de 

conhecimentos com outros conselhos, contribuir para orientação e planejamento da 

gestão e governança das Sociedades Cooperativas. As lideranças têm a oportunidade 

de aprofundar os estudos e a vivência do cooperativismo, contribuindo para 

o desempenho das atividades da coordenação com ainda mais compromisso 

e conhecimento. No decorrer de três semanas, os temas desenvolvidos foram 

Organização Resiliente: Três qualidades para o Sucesso no mundo pós-Covid-19; 

Governança Corporativa e Governança Corporativa em tempos difíceis.

COOPERATIVA
EDUCAÇÃO
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O Dia C ou o Dia de Cooperar contou neste ano com mais de 

400 voluntários, em mais de 30 ações realizadas em nossas 

agências, impactando mais de 5 mil pessoas.

Devido à pandemia, os voluntários precisaram encontrar uma 

nova forma de ajudar o próximo. Por isso, algumas ações 

do Dia de Cooperar foram realizadas pelas redes sociais. As 

lives, por exemplo, levaram conhecimento aos espectadores 

e motivaram a arrecadação de valores doados para as 

instituições beneficentes cadastradas no Sicredi Conecta. 

Outras ações arrecadaram cobertores, alimentos, itens de 

higiene, roupas etc. em prol de diversas instituições.  Já nas 

agências de Campos dos Goytacazes e União da Vitória, com 

respeito a todas as normas de prevenção e combate ao vírus, 

foi feita uma campanha de conscientização para a doação de 

sangue, visto que, naquele momento, por causa da pandemia, 

as doações estavam em baixa.

DIA C 

E DA SUSTENTABILIDADE
DIFUSÃO DO COOPERATIVISMO

Cruz Machado/PR

Rebouças/PR

Itaperuna/RJ

Bituruna/PR

P
A

R
T

I
C

I
P

A
Ç

Ã
O

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
O Sicredi, em toda a sua trajetória, sempre desenvolveu 

projetos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), estabelecidos pela ONU. E, desde de fevereiro 

de 2020, firmou sua participação no Pacto Global, uma 

iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção 

do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de 

lideranças corporativas comprometidas e inovadoras. Com os 

objetivos propostos pela ONU como guia, foi constituído em 

nossa cooperativa o Comitê de Sustentabilidade, visando a 

observação com ainda mais profundidade de como podemos 

seguir desenvolvendo e reforçando os pilares sociais, 

ambientais e econômicos, resultando em impacto positivo 

na sociedade. Juntos, os membros do comitê, encabeçam 

a missão de fazer avançar os programas e as iniciativas que 

já fazem parte do dia a dia da cooperativa e visualizar novas 

possibilidades. É papel do comitê incentivar nossas soluções 

que prezam pela igualdade de gênero, incentivam a liderança 

dos jovens, despertam a essência da cooperação em crianças e 

adolescentes, levam educação financeira a todos e conduzem 

estratégias conscientes de proteção ao meio ambiente. 

COMITÊ JOVEM E MULHER
Aproximar o jovem do cooperativismo e lutar 

pela igualdade de gênero também são nortes 

da atuação do Sicredi. Ambos os comitês 

são integrados por 60 participantes de 20 

dos municípios onde estamos presentes. 

Possibilitar que os Comitês recebam 

informações e que possam ser protagonistas 

neste universo de crescimento, incentivando 

a liderança, no seu bairro, na sociedade e no 

Sicredi é nossa meta.

“Mesmo com a pandemia e a 
impossibilidade de encontros presenciais, 
não poderíamos deixar de incentivar o 
protagonismo dos comitês. Por isso, os 
estimulamos a organizar encontros de 
forma remota, que foram muito especiais, 
e também a participar de lives cujos 
temas foram sugeridos pelos próprios 
membros em encontros anteriores. Assim, 
continuamos incentivando a participação 
cada vez mais expressiva e atuante tanto 
do jovem quanto das mulheres na nossa 
cooperativa”, comenta Santo Cappellari, 
Presidente da Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ. 

Neste relatório você já pode acompanhar os 
principais ODSs envolvidos em cada ação.

Saiba mais sobre os ODS no site: brasil.un.org
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Em seus olhos azuis profundos, o conhecimento de quem 

ajudou a transformar o “banquinho da cooperativa” em uma 

grande instituição financeira. Foi o primeiro a gerenciar, de 

dentro da Camp, a cooperativa de crédito que se estabeleceu 

em 1984. A ata de número 1 da então Credicamp foi a da 

contratação de Walter Mehl, que nos deixou em 23 de fevereiro 

de 2020, ano em que a Sicredi Centro Sul completou 36 anos.

Foi o braço direito de Dionizio Opuchkevitch, presidente da 

cooperativa por 21 anos. E foi, além disso, um dos principais 

responsáveis por levar a palavra do cooperativismo à frente, 

tornando-se ele mesmo a face da credibilidade. Afinal, sem 

muito a oferecer, Seu Walter ofertava a própria palavra e a 

certeza de que trabalharia dia e noite para que a cooperativa 

rendesse frutos. Assim foi.

A humildade o fazia sempre conceder aos demais o crédito 

pelo avanço da cooperativa. Ele reconhecia limitações, mas 

também falava com orgulho das atitudes que tornaram um 

sonho concreto: o ato de copiar um talão de cheques que ele 

mesmo avisou aos comerciantes que podiam aceitar. No fim 

do dia, Seu Walter passava pagando os vales, construindo a 

credibilidade do cooperativismo de crédito com as próprias 

mãos. Assim, ocupou diversas posições no Sicredi até ser 

presidente, um caminho natural a uma figura altiva.

Para além das portas da cooperativa, casou-se com Maria de 

Lourdes Mehl, com quem teve 2 filhos, 4 netos, uma família 

unida em torno do amor que perdurou por 53 anos.

Em 2019, quando falou sobre a história da Centro Sul, 

emocionou-se. Comentou com orgulho sobre ir à agência e 

ver os avanços tecnológicos alcançados, mas fez questão de 

ressaltar aquilo que via como o grande diferencial do Sicredi: 

as pessoas.

Seu Walter ajudou a construir os primeiros capítulos de uma 

história que, a depender do trabalho de muitas pessoas que 

nele se inspiram, irá longe. E é assim que também ele será 

eterno: a semente que plantou lá atrás criou raízes firmes o 

bastante para sustentar o sonho dos muitos que virão.

AS RAÍZES DE

gratidão!IN MEMORIAM

WALTER

O LEGADO DE

JOÃO
Ele abriu a própria matrícula, em 1991. João Oliveira de Souza foi o 

associado de número 66, depois de quase oito anos de existência 

da cooperativa de crédito. Trabalhou por dois anos na Credicamp, 

mas logo depois passou em um concurso e atuou por cinco anos no 

banco do estado, onde fez escola antes de retornar à Centro Sul.

De início, não era um cooperativista de fato, mas certamente era 

alguém que fazia jus à ideia de trabalhar em prol do crescimento 

de todos. Ele era técnico, sabia do potencial de uma instituição 

financeira cooperativa. E que ali poderia expandir o conhecimento 

adquirido no sistema bancário. Ganhou carta branca de Walter Mehl, 

gerente à época, e fez das dificuldades da cooperativa os próprios 

desafios. Venceu um a um deles, desde levar o cofre para casa no 

fim do dia, ainda no começo, até administrar uma cooperativa de 

crédito presente em três estados, com mais de 44 mil associados e 

400 colaboradores.

O sucesso da administração, para ele, vinha do fato de que 

presidente e vice já estiveram na linha de frente das agências. 

Para além disso, havia uma parceria. Santo Cappellari e João não 

eram apenas colegas de trabalho, eram amigos leais. Duas pessoas 

que fizeram um projeto de vida junto à cooperativa, em que a 

transparência seria a base de tudo. Em 20 anos de amizade, nunca 

brigaram, nunca foram para casa descontentes um com o outro. 

Conversar e, depois, tomar uma decisão. Assim era o tratamento 

com a diretoria, com os colaboradores, com os associados. 

Ele era o pai de todos na cooperativa, e também de dois filhos do 

casamento bem-sucedido com Vera Souza. Ele era a alegria dos 

lugares em que estava, a certeza do riso, o entusiasmo genuíno em 

ensinar, em dar oportunidades e em conviver. O sucesso da Centro 

Sul tem muito das opiniões, das ideias e do jeito de ser de João. Algo 

que nem mesmo sua ausência será capaz de apagar.

João disse que queria deixar um legado. Não era por orgulho, 

fez questão de frisar, é porque queria que se lembrassem de sua 

passagem por aqui como alguém que deu a sua contribuição para 

tornar o mundo um lugar melhor. Não queria, ele disse, ser só mais 

um que nasceu, morreu e ninguém sabe. Mal sabia ele (ou talvez 

bem soubesse, afinal, era alma ligeira, um observador sagaz) que 

seria impossível esquecê-lo. Seu legado já virou história, tal qual o 

cooperativismo que ele passou a representar de todo o coração e 

que, em grande parte por conta dele, prosperou para muito além 

dos limites de Prudentópolis.
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RESPONSÁVEIS
SOLUÇÕES

Quando nossos associados 

prosperam, todos prosperamos 

juntos. Por isso, mais do que 

ofertar soluções financeiras, 

buscamos as soluções mais 

apropriadas ao momento de vida 

aos projetos de cada associado, 

que impactem positivamente 

na sua saúde financeira e sejam 

capazes de agregar renda 

e promover o crescimento 

sustentável.

Um grande exemplo desse ciclo 

virtuoso está na captação de 

recursos, os recursos investidos 

no Sicredi financiam atividades 

de outros associados, geram 

renda, promovem maior oferta 

de produtos e serviços e até 

mesmo novas oportunidades de 

empregos. Tudo isso provoca um 

maior dinamismo na economia 

regional, beneficiando todos que 

fazem parte desse ciclo.

Nossas soluções são 

responsáveis, para com os 

associados e com o futuro. 

Conheça elas na página ao lado e 

saiba mais no nosso site:  

www.sicredi.com.br

PRODUTOS
E SERVIÇOS

PARA 
VOCÊ 

Conta corrente

Cartões Empresariais

Soluções de Pagamentos 
e Recebimentos

Folha de Pagamento

Cobrança

Custódia de Cheques

Máquina de Cartões

Domicílio Bancário

Crédito

Financiamentos

Crédito para 
Investimentos BNDES

Investimentos

Previdência Empresarial

Câmbio

Certificação Digital

Consórcios

Seguros

Câmbio

Cartões

Certificação Digital

Conta Corrente

Crédito Rural

Crédito investimento BNDES

Consórcios

Financiamentos

Investimentos

Pagamentos e Recebimentos

Seguros

Poupança

PARA SUA 
EMPRESA

PARA SEU 
AGRONEGÓCIO

Aplicativo Sicredi

Caixa Eletrônico

Internet Banking

Serviços por Telefone

CANAIS DE
ATENDIMENTO

Câmbio

Cartão de Crédito e Débito

Certificação Digital

Débito Automático

Débito Direto Autorizado

Conta Corrente

Crédito (Pessoal, veículos, 
imobiliário)

Consórcios

Investimentos

Previdência

Pagamentos e 
recebimentos

Poupanças

Seguros

PIX
A grande novidade 

que movimentou o 

mercado financeiro foi 

o PIX. O Pix é o novo 

meio de pagamentos 

instantâneos criado 

pelo Banco Central. 

Com ele, é possível 

transferir, pagar e 

receber valores a 

qualquer momento, 

trazendo ainda 

mais liberdade, 

segurança, agilidade 

e conveniência aos 

usuários. Você já tem a 

sua chave Sicredi?
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Crédito para energia solar: R$ 7,5 milhões

Crédito concedido a agricultura familiar: R$ 89,5 milhões;

Programa MODERAGRO: R$ 615 mil;

Programa INOVAGRO: R$ 1,3 milhão;

Pronaf Mais Alimentos: R$ 20,7 milhões;

Consórcio sustentável: 33 cotas vendidas em 2020, da 
quais três já estão com bem entregue. O total vendido em 
cartas de crédito é de R$ 1,4 milhão.

Um dos nossos direcionadores são as soluções 
responsáveis. Para colocá-las em prática, 
nosso olhar para a sustentabilidade – de nossas 
agências e do planeta –, é constante. Hoje, 
chamamos de Economia Verde o conjunto de 
ações que beneficiam diretamente o meio 
ambiente e a geração de renda com prevenção 
ou diminuição de impactos socioambientais. 
Em um futuro próximo, esperamos que essa 
seja a única forma de fazer negócios.

Alguns dos números da sustentabilidade 
de nossa cooperativa.VERDE

ECONOMIA

OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL 

Está em nosso sangue cooperativista apoiar também 

o movimento verde, com ações, iniciativas e estímulo 

a projetos que façam mais pelo nosso planeta e pela 

sociedade em que vivemos.  

A partir de um projeto de conservação florestal na Amazônia, 

nossa cooperativa neutralizou mais de 353,51 toneladas de 

Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidas em 2019. Esta medida 

integra a iniciativa nacional do Sistema Sicredi em apoiar o 

Projeto REDD+ Jari Pará, voltado para a geração de créditos 

de carbono de conservação florestal na Amazônia, que tem 

como objetivo neutralizar o total de 35.793 toneladas de 

GEE emitidos no ano passado pelas instituições financeiras 

cooperativas que fazem parte do Sistema. 

A associada Goreti T. Dal Santos 
Antonio, acabou de instalar placas 
fotovoltaicas no seu empreendimento. 
Aponte a câmera do seu celular para o 
QR Code e assista o vídeo.

17

Essa atitude abriu caminhos para novas ideias e projetos 

voltados à sustentabilidade em nossa cooperativa. Nossas 

futuras agências construídas, por exemplo, estão sendo 

projetadas para aproveitar o máximo dos recursos verdes 

disponíveis, como utilização de painéis solares para a 

produção de energia limpa, captação das águas das chuvas, 

uso de materiais de limpeza biodegradáveis, melhor 

aproveitamento da luminosidade natural, utilização de 

assinatura digital para reduzir o número de impressões/

consumo de papel. Outras iniciativas que já são colocadas 

em práticas serão ainda mais difundidas. Incentivamos o 

consumo consciente de energia, água e papel em todas as 

nossas agências e sede regional, além da separação do lixo e 

do descarte adequado dos nossos resíduos/reciclagem.

financeiraE D U C A Ç Ã O

Dentre as ações de educação financeira, a 7ª Semana Nacional 

de Educação Financeira foi realizada de 23 a 29 de novembro de 

2020 e contou com grande participação. Através do Programa 

Cooperação na Ponta do Lápis, que tem por objetivo cooperar 

para uma vida financeira mais sustentável, foram feitas reuniões 

online, bate-papos virtuais, envio de vídeos para grupos de 

WhatsApp, com o propósito de ampliar conhecimentos sobre 

finanças comportamentais, ou seja, como nossas emoções e 

comportamentos influenciam a forma como nos relacionamos 

com o dinheiro. Ao todo, foram realizadas 25 ações, que contaram 

com a participação de mais de 50 colaboradores voluntários/

multiplicadores do tema para mais de 3.600 pessoas.  

Também foram lançadas 6 novas edições em vídeo e em gibis da 

Turma da Monica infantil e mais 2 edições da Turma da Mônica 

Jovem, reforçando a parceria entre Sicredi e Maurício de Souza 

Produções e dando continuidade aos ensinamentos de educação 

financeira para crianças e jovens. Distribuímos mais de 15 mil gibis 

nas agências, nas escolas, hospitais e instituições parceiras.

Continua na página 24.

Imbituva/PR



ESSA CHAMADA
É PARA VOCÊ,

colaborador!
Abra as páginas para atender

COOPERAR.
Do latim “cooperare”, que significa trabalhar junto, 

colaborar em prol do mesmo objetivo.

Mesmo que cooperar esteja na essência do Sicredi 

há mais de 100 anos, em 2020, tivemos que nos 

reinventar para continuarmos cooperando com 

a vida das pessoas. Sem abraçar, sem apertar as 

mãos, conversando de longe ou virtualmente, sem 

que isso nos fizesse perder o que mais valorizamos: 

nosso relacionamento próximo. Saiba que mesmo 

com uma máscara nos protegendo o sorriso no 

rosto sempre esteve lá!

Sim, 2020 nos fez cooperar ainda mais, nos fez 

cuidar uns dos outros e do amanhã de todos nós. 

Seja trabalhando de casa, na agência, na sede 

regional, cada um dos colaboradores da Sicredi 

Centro Sul PR/SC/RJ foram determinados e fizeram 

o seu melhor para superar os percalços e continuar 

levando boas oportunidades aos associados, para 

que ninguém deixasse de acreditar na realização 

dos seus sonhos.

Por isso, só temos a agradecer toda a cooperação 

e o apoio de nossos 400 colaboradores. Juntos 

aprendemos que toda dificuldade é recompensada 

com o poder transformador da cooperação.

Obrigada por atender nossa chamada. 

Hoje, todos poderão ver o seu sorriso.
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Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ
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Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ
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INVESTIMENTOS
ESPECIALISTAS PARA OTIMIZAR

Em agosto de 2020, conquistamos a marca de R$ 1 bilhão de 

recursos administrados, que é a soma dos recursos investidos 

em poupança, depósitos a prazo, LCA (Letra de Crédito do 

Agronegócio), fundos de investimentos, previdência e recursos 

depositados em conta corrente. Embora a cooperativa invista 

constantemente em campanhas de poupança como forma 

de incentivar o hábito de poupar, entendemos que o melhor 

investimento é aquele em que o associado se sente confortável e 

estimulado a investir. 

E como o assunto investimentos ganhou grande relevância nas 

mídias, recentemente, especialmente no ambiente virtual, com 

informações muitas vezes tendenciosas, percebemos nosso 

papel em esclarecer o que é dito de forma simples, profissional e 

principalmente consultiva. Com ofertas baseadas nos objetivos 

individuais, na necessidade de liquidez e na otimização da 

rentabilidade, colocamos à disposição dos associados um time 

de gerentes de negócios especialistas em investimentos. 

Os especialistas atuam de forma regionalizada e os associados 

interessados podem agendar um contato, uma visita ou uma 

reunião virtual, através do seu gerente de conta.

Aponte a câmera 
do celular e confira 
o depoimento do 
associado Vitor A. 
Ferreira.
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A proximidade, mesmo quando precisávamos estar fisicamente 

distantes, continuou sendo nosso maior diferencial em 2020. 

Nossos associados têm total direito de escolha sobre que canal 

de atendimento utilizar, mas também sabemos que nunca foi 

tão importante evitar contatos físicos e exposições para o bem 

de todos. Foi nesse cenário que nossos canais digitais entraram 

em ação e nos aproximaram ainda mais. 

Em 2020, crescemos de 10 mil para 14 mil associados utilizando 

os canais digitais todos os meses. Com esse movimento, fizemos 

uma campanha de inibição de faturas impressas. As faturas digitais 

renderam à cooperativa uma economia de R$ 220 mil. Além disso, o 

equivalente a 40 árvores em papel deixou de ser utilizado.

Nesse mesmo tempo, nossos associados empreendedores 

receberam mais de R$ 900 milhões em vendas através de 

boleto ou cartão de forma eletrônica e segura, com maior 

garantia de recebimento, facilitando a gestão financeira da 

empresa e reduzindo a circulação de dinheiro em espécie. 

Outra novidade foi o PIX. No primeiro mês de operação do 

novo sistema de pagamentos, foram cadastradas 8.892 chaves 

na cooperativa. Juntas, elas geraram 16 mil transações, sendo 

8 mil recebimentos, 7 mil pagamentos e mil transferências. O 

movimento total correspondeu a R$ 20 milhões, sendo R$ 15 

milhões de recebimentos e R$ 5 milhões de pagamentos.

ASSOCIADOS 
RELACIONAMENTO COM OS A Lucélia é empresária e conta 

com as soluções do Sicredi para 
impulsionar seus negócios
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Matheus encontrou no Sicredi a parceria 
para o seu agronegócio prosperar

R$ 197  
MILHÕES EM 

FINANCIAMENTOS 
AGRÍCOLAS

R$ 120 
MILHÕES 

EM CRÉDITO 
PARA MICRO 
E PEQUENAS 
EMPRESAS

LOCAL
DENVOLVIMENTO 

O depoimento 
sobre como o 
Sicredi apoia o 
desenvolvimento 
local é do Sr. 
Joadyr de Oliveira 
Teixeira de 
Itaperuna/RJ.

Com a pandemia e a necessidade de 

distanciamento social, cresceram muito os 

negócios realizados pela internet. Nesse 

contexto, lançamos a campanha “Eu Coopero 

com a Economia Local”, um movimento para 

engajar todas as pessoas em prol da economia 

regional, valorizando os negócios que geram 

emprego, renda e promovem a prosperidade de 

quem está próximo.

Para dar visibilidade ao movimento, foram 

desenvolvidos diversos materiais, como adesivos 

para as vitrines dos comércios apoiadores e 

materiais para redes sociais de incentivo à 

campanha. Também estimulamos essa pauta em 

todos os meios de comunicação, envolvendo a 

comunidade no debate desse tema. Como forma 

de apoiar os pequenos empreendedores, o Sicredi 

lançou um hotsite com dicas e informações sobre 

como atuar nos meios digitais e um aplicativo 

de e-comerce gratuito. Só na nossa cooperativa, 

foram emprestados R$ 120 milhões para micro 

e pequenas empresas.

No crédito rural foram liberados R$ 197 

milhões, que beneficiaram 2.652 associados/

famílias. Esses recursos foram destinados 

para linhas de custeio, financiamentos, 

comercialização e também no incentivo a 

inovação tecnológica.

Totalizando os créditos concedidos em todas 

as linhas disponíveis para pessoas físicas e 

jurídicas, em 2020, ultrapassamos a marca dos 

R$ 700 milhões, quase R$ 65 milhões a mais 

que em 2019.
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Para o Diretor executivo da cooperativa, Helton César Kolecha, 

fomentar a economia local e agregar renda aos associados fazem 

parte da razão de existir do Sicredi. “Fazemos isso através de 

financiamentos com taxas justas, que possibilitam ao associado 

aumentar sua produtividade e consequentemente a receita; 

otimizando os custos proporcionamos economia, e, ofertando as 

soluções adequadas a cada perfil, conseguimos mais rentabilidade 

nas aplicações financeiras. Tudo isso gera um ciclo virtuoso que faz o 

dinheiro girar na região.” Tão importante quanto, são as participações 

nos resultados da cooperativa “parte do resultado econômico gerado 

durante o ano retorna aos associados através do pagamento de juros 

ao capital social e pela distribuição dos resultados, a qual é decidido 

em assembleia pelos próprios associados” complementa Kolecha.

Nos últimos 5 anos, R$ 17,9 milhões de reais voltaram para os 

associados em forma de participação e juros pagos ao capital. Dos 

valores que não são rateados, uma parte é investida nos programas 

de responsabilidade social da cooperativa e em treinamentos 

para o quadro de colaboradores e a maior parte é integrada ao 

patrimônio da cooperativa e ajuda a fomentar a concessão de crédito, 

impulsionando ainda mais a economia. 

Além desses, temos outros números que nos ajudam a entender esse 

impacto positivo.

Embora essa já seja uma política da cooperativa, acentuamos a 

contratação de fornecedores locais. No total, foram usados R$ 9,3 

NOS ÚLTIMOS 
5 ANOS,  
R$ 17,9 
MILHÕES 
VOLTARAM PARA 
OS ASSOCIADOS 
EM FORMA DE 
PARTICIPAÇÃO 
NOS 
RESULTADOS 
E JUROS 
PAGOS AO 
CAPITAL

milhões nessas contratações. Além disso, foram investidos mais R$ 

150 mil em patrocínios e doações para mais de 300 iniciativas locais 

cujos objetivos eram a arrecadação de recursos para instituições, 

ações solidárias ou de enfrentamento à Covid-19.

Durante o ano, mais de 450 associados receberam indenizações 

de seguros, num montante de aproximadamente R$ 4,4 milhões. 

O seguro preserva a renda da família nos momentos em que ela 

mais necessita: na perda ou dano de algum bem de valor relevante 

ou no falecimento de um familiar. A indenização contribui para 

a recuperação e a manutenção financeira da família, mas, para 

garantir essa segurança, é preciso que o associado contrate seus 

seguros com as coberturas adequadas às suas necessidades. Assim, a 

assessoria dos colaboradores do Sicredi no momento da contratação 

é essencial. Como o Sicredi possui parcerias com várias companhias 

seguradores, consegue garantir qualidade e bons preços.

Além de todos os benefícios, alguns seguros proporcionam a 

participação e apoio a mais de 300 iniciativas locais. Em 2020, três 

associados foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil: Anderson 

Seling, de Imbituva; Keyla Sabrina Bilibiu, de Teixeira Soares; e 

Laercio Muzeka, de Irati.

Há também aquele impacto que não podemos medir em valores. 

Através das nossas ações voltadas a educação financeira, 

cooperação, cidadania, saúde e qualidade de vida, impactamos 

aproximadamente 50 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos.

OS SEGUROS 
CUMPRIRAM 
SEU PAPEL E 

DEVOLVERAM 
R$ 4,4 MILHÕES 

EM INDENIZAÇÕES 
AOS SEGURADOS

PATICIPAÇÃO 
E APOIO A 

MAIS DE 300 
INICIATIVAS 

LOCAIS

Associada Keila, de 
Teixeira Soares/ PR, 
recebendo o prêmio
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Agência
Smart

OPERAÇÃO INTELIGENTE 
E PRÓXIMA NOS 
MUNICÍPIOS MENORES

O associado 
Paulo falou 
sobre a 
importância da 
agência Smart

O cooperativismo renova sua essência ao marcar presença nos 

pequenos municípios, que muitas vezes não recebem a atenção 

necessária das agências bancárias tradicionais. A agência 

smart vem para suprir todas as necessidades de demandas 

de crédito, investimentos, consórcios, seguros e cartões, 

sem a movimentação de dinheiro em espécie. É viabilidade e 

segurança para todos os envolvidos.

A primeira agência smart da Sicredi Centro Sul foi inaugurada 

em 21 de outubro 2019, no município de Inácio Martins, depois 

de muito planejamento, reuniões com lideranças locais e com a 

comunidade. O resultado foi expressivo: em novembro de 2020, 

a agência já contava com mais de 550 associados e mais de 200 

poupadores, cerca de R$ 8 milhões na carteira de crédito e R$ 

14,5 milhões em recursos administrados.

O resultado, segundo o gerente da agência, Norton Sar, 

é a proximidade. “Com as facilidades tecnológicas para 

pagamentos e recebimentos, nossa equipe está voltada em 

atender as outras demandas da população como o crédito, por 

exemplo, valorizando sempre a qualidade no atendimento e o 

relacionamento próximo com a comunidade”.

Para o diretor de negócios, Ataides Luiz Marconato a confiança 

construída entre o Sicredi e o município de Inácio Martins 

demonstra a força do cooperativismo. “Nas primeiras reuniões 

realizadas para apresentar o diferente modelo de atuação, 

houve receio por parte da comunidade, já que uma ‘agência 

sem dinheiro’ era um conceito novo. Depois, quando o projeto 

começou a tomar forma com uma excelente estrutura física e um 

quadro de colaboradores altamente preparados, a percepção 

mudou rapidamente e o município abraçou e acolheu o Sicredi e 

hoje está se beneficiando de inúmeras formas”.  

EXPANSÃO
A próxima agência smart da cooperativa já tem local: o 

município de Imbaú, no Paraná “É uma proposta inovadora e 

atual, mas que preserva o grande propósito da cooperativa, o 

atendimento das necessidades dos associados e da comunidade 

com qualidade, eficiência e a construção de uma sociedade 

mais próspera”, finaliza Marconato.

Vantagens 
Smart Consultoria 

próxima, igual 
às agências 
convencionais

Isenção de 
anuidade 
dos cartões

Isenção da 
mensalidade 
de aquirência

Acesso a todas as linhas 
de crédito para servidores 
públicos, empresas ou 
agronegócio

Agilidade 
e taxas 
justas
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correlação dos temas com as nossas práticas e com o compromisso 

que temos de valorizar o relacionamento com os nossos 

associados. O segundo módulo foi com o trabalho voluntário do 

sr. Valdecir Soranzo, que falou sobre paixão e propósito. Ainda 

em 2020, 34 colaboradores usufruíram do auxílio Educação, que 

custeia até 50% dos valores investidos pelos colaboradores em 

cursos de especialização. 

O destaque vai ainda para o Projeto Lei-Tura, que estimulou 

e engajou os colaboradores no estudo do Estatuto Social da 

cooperativa. O projeto, que era de livre adesão, uma grande 

aceitação entre os colaboradores, com 264 participantes – o que 

corresponde a mais de 90% do quadro total. Além de relembrarem 

pontos importantes do nosso negócio, os participantes também 

concorreram a diversos prêmios.

Encerramos reunindo os 400 colaboradores da cooperativa em uma 

live emocionante com o ex-esportista Jackson Folmann, falando de 

sonhos, resiliência, adaptação, sobre apreciar as coisas simples da 

vida e, acima de tudo, sobre ter esperança. 

No início do ano, tivemos a tradicional convenção de colaboradores, 

um momento de alinhamento de estratégias, reconhecimentos das 

equipes e dos profissionais que se destacaram em 2019, e também 

de motivação. Um mês depois, começou a pandemia, e tivemos que 

nos reinventar para continuar com os treinamentos e formações 

online. Foram quase 400 horas de treinamentos na ferramenta 

Sicredi Aprende, além dos proporcionados pelas próprias 

assessorias da cooperativa. A realização de treinamentos online 

também ampliou o número de vagas nos treinamentos. Com isso, 

24 colaboradores participaram do programa de desenvolvimento 

de gerentes, de um total de 393 participações em treinamentos 

promovidos pela Central Sicredi PR/SP/RJ.

Em 2020, 65 pessoas que acreditam na força do fazer juntos 

passaram a trabalhar conosco, nas mais diversas áreas da 

cooperativa. Foi pensando nelas e na necessidade de retomarmos 

constantemente nossa missão, visão, valores e propósito que 

nasceu mais um projeto. Dessa vez, os colaboradores participaram 

de dois módulos online: o primeiro com o Presidente Santo 

Cappellari e o Diretor Helton Cesar Kolecha, que fizeram uma 

COLABORADORES
DESENVOLVIMENTO DOS

Guamiranga/PR

Em 2020, o Programa A União Faz a Vida celebrou 25 anos de 

existência. Em nossa cooperativa, o programa existe desde 2012 

e atualmente está implantado em 7 municípios da nossa área de 

ação, presente em 17 escolas, com a participação de mais de 400 

professores e mais de 2.600 crianças e adolescentes. O programa 

tem como objetivo a educação colaborativa, com destaque para o 

protagonismo do aluno no processo de aprendizagem a partir de 

dois princípios básicos: a cooperação e a cidadania, colocados em 

prática com apoio da rede de compromisso formada pelo Sicredi, 

prefeituras, secretarias de educação, assessorias pedagógicas, 

apoiadores e pela comunidade, e a educação repensada por meio 

do acolhimento e da afetividade. Para fortalecer o primeiro ponto, 

o programa promoveu o projeto Abelhuda, formação continuada 

dos educadores via Mobile Learning (WhatsApp). O projeto teve 

o objetivo de manter, por 15 semanas, de forma online, a troca 

de experiências, a aprendizagem e a atualização dos professores, 

mesmo com as medidas de distanciamento social impostas pela 

pandemia. Para dar continuidade ao segundo princípio, destacando 

a importância do professor para a promoção do conhecimento 

e para a transformação de vidas, foi utilizada uma metodologia 

que valoriza a boa pergunta e as descobertas fora da sala de aula, 

propondo a vivência de atitudes e valores.

Neste ano, foram desenvolvidas 26 ações voltadas para a educação 

e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para os colaboradores 

ligados ao Programa, assessores pedagógicos e professores, 

oportunizando atualização e novos aprendizados.

Os projetos foram readaptados e continuaram a ser feitos mesmo 

com as limitações impostas. O Projeto Sementes do Futuro, que 

existe há mais de 7 anos, por exemplo, foi reformulado seguindo um 

modelo de drive-thru. As famílias passavam na escola para pegar 

seus balões biodegradáveis com sementes dentro, e, em data e hora 

marcada, todas as crianças e famílias soltavam os balões de suas 

casas, para que assim as sementes encontrassem um solo fértil.

Também foram mantidas ações de incentivo à leitura e à educação 

financeira, além do projeto Cuidado das Nascentes, em que cada 

família adotou uma nascente e passou a cuidar dela.
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destaquesOUTROS

OUTUBRO ROSA  
& NOVEMBRO AZUL

Neste ano, não foi possível realizar os nossos já 

tradicionais eventos Outubro Rosa e Novembro 

Azul, nos quais levamos informações sobre 

saúde e bem-estar para centenas de homens 

e mulheres que participam dos encontros. 

Apesar disso, continuamos com esta tradição, 

nos adaptando ao novo dia a dia, e desta vez 

realizamos campanhas nas nossas redes sociais 

com vídeos protagonizados pela colaboradora 

Mary Nortok, que compartilhou sua história de 

luta contra o câncer de mama, inspirando um 

novo olhar sobre a importância dos cuidados 

preventivos e sobre a doença. 

Onde era possível, realizamos pequenos 

encontros, com segurança, dentro dos 

protocolos de prevenção à Covid-19. 

Profissionais de saúde locais apresentaram 

alguns assuntos importantes sobre a saúde 

do homem e da mulher para colabores e 

alguns membros de comitês. Como forma de 

evidenciar ainda mais nosso comprometimento 

com estas inciativas, as agências iluminaram 

suas fachadas com as cores rosa e azul.

Reserva/PR

União da Vitória/PR

Campos dos Goytacazes/RJ

Emocione-se com 
o depoimento 
da colaboradora 
Mary Nortok.

promoções
POUPANÇA PREMIADA E 
POUPAR E GANHAR SEM PARAR

Ansiosamente aguardadas por nossos 

associados, nossas campanhas de 

poupança, como forma de incentivar 

a reserva financeira e dar o primeiro 

acesso ao mundo dos investimentos, 

não podem faltar! Na campanha 

Poupança Premiada, a cada R$ 200 

investidos, associados e poupadores 

ganharam raspinhas para concorrer aos 

5 mil prêmios instantâneos. No total, 

foram quase R$ 200 mil em premiações 

distribuídos na nossa cooperativa entre 

os meses de fevereiro e julho.

Tivemos também a campanha Poupar 

e Ganhar Sem Parar, com prêmio 

total de R$ 2,5 milhões, divididos em 

prêmios semanais de R$ 5 mil, um 

prêmio de R$ 500 mil em outubro, mês 

da poupança, e o prêmio final de R$ 

1 milhão, com sorteio realizado em 

dezembro. Em nossa cooperativa, 6 

associados foram contemplados com 

os prêmios semanais de R$ 5 mil. Os 

grandes prêmios ficaram para as regiões 

de Medianeira-PR, com o de R$ 500 mil, 

e Presidente Venceslau/SP, com o de R$ 

1 milhão.

Porto União/SC

Irati/PR

Bom Jesus do Itabapoana/RJ

Telêmaco Borba/PR

Rio Azul/PR
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2020 marcou nossa expansão no estado do Rio de Janeiro, com 

duas agências já estabelecidas em Campos dos Goytacazes e 

Itaperuna, e a inauguração de mais duas, uma na cidade de Bom 

Jesus do Itabapoana e outra em São Francisco de Itabapoana, 

ambas na região norte do estado do Rio de Janeiro. 

As inaugurações ocorreram no mesmo dia, 19 de maio, mas, por 

conta da pandemia, foi realizada uma cerimônia diferente. Dessa 

vez, por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. Com a 

nova equipe de colaboradores nas novas agências e os membros 

do conselho de administração da cooperativa na Sede Regional, 

em Prudentópolis-PR, o evento fez esta aproximação virtual entre 

os estados, e trouxe o sentimento de gratidão e conquista, como é 

habitual em nossos eventos presenciais.

“Com o apoio da tecnologia e de forma dinâmica e ativa, 
estivemos juntos virtualmente apresentando as novas agências e 
nossas equipes de colaboradores, afinal, somos uma instituição 
financeira que atua de forma simples e próxima”, explica a 
gerente regional da cooperativa, Maria Joceli Kovalski.

E para consolidar ainda mais nossa marca no estado, criamos uma 

ação especial no Shopping Boulevard em Campos dos Goytacazes. 

Durante todo o mês de dezembro, foi montado uma estrutura logo 

na entrada do shopping, toda idealizada para oferecer um espaço 

aconchegante e que possibilitasse a população a conhecer mais 

sobre o Sistema Sicredi, a nossa cooperativa, nossas soluções e 

ainda ter a oportunidade de se tornar um associado. 

RIO DE JANEIRO
EXPANSÃO

Que tal fazer um tour virtual pela 
agência Três Rios/RJ que será 
inaugurada ainda no primeiro semestre?

Maria Joceli Kovalski, Gerente 
Regional de Desenvolvimento 
para o estado do Rio de 
Janeiro

Sicredi no Shopping 
Boulevard

Equipe de Bom Jesus 
do Itabapoana

Equipe de São Francisco 
de Itabapoana

O evento de 
inauguração 
foi restrito a 
colaboradores 
e algumas 
lideranças. 
Confira!

Prudentópolis/PR

Mallet/PR

Cândido de Abreu/PRNO SUL
ESPAÇOS REESTRUTURADOS

A Sicredi Centro Sul está sempre atenta às necessidades 

dos seus associados e buscando levar as soluções 

financeiras e todos os benefícios de uma cooperativa de 

crédito às cidades onde está presente. Assim, está sempre 

repensando seus espaços para que sejam ideais tanto para 

o atendimento, quanto para os associados realizarem seus 

negócios, com espaços mais amplos, mais confortáveis 

e com atendimento próximo, o que sempre foi uma das 

marcas da cooperativa.

Em 2020as agências de Mallet(PR) e Cândido de Abreu(PR) 

tiveram seus espaços reestruturados. A de Mallet foi 

totalmente reformada e em Candido de Abreu foi 

inaugurada uma nova estrutura. Ambas seguindo os novos 

padrões do Sicredi. Para o diretor de operações, Marcos 

Luiz Conzatti, manter a padronização das instalações é 

fundamental para que a instituição proporcione uma 

experiência única para os associados. “Além disso as 

pessoas estão se identificando cada vez mais com o Sicredi, 

por ser uma instituição financeira próxima, acolhedora 

e acessível, que oferta aos associados as soluções que 

realmente fazem sentido para elas, de acordo com as 

necessidades e planos de cada uma”, ressalta. 

Ainda está em curso a reestruturação do prédio onde está 

localizada a sede regional. Nela trabalham 60 profissionais 

ligados a presidência e a diretoria executiva, diretoria de 

negócios e diretoria operacional.

A cooperativa está em constante movimento para manter 

as agências atualizadas e em 2021 mais agências passarão 

por reformas, são elas: Imbituva, União da Vitória, Bituruna 

e Cruz Machado. Em Irineópolis/SC uma nova estrutura 

será construída.   Durante as obras a cooperativa e os 

terceiros contratados também tomam todos os cuidados 

na prevenção à disseminação do Covid-19.
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         Nossa missão
Como sistema cooperativo, valorizar 

o relacionamento, oferecer soluções 

financeiras para agregar renda e 

contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos associados e da sociedade.

              Nossa visão
Ser reconhecido pela sociedade como 

instituição financeira cooperativa, 

comprometida com o desenvolvimento 

econômico e social dos associados e 

das comunidades, com crescimento 

sustentável das cooperativas integradas 

em um sistema sólido e eficaz.

         Nossos valores
• Preservação irrestrita da natureza 
cooperativa do negócio.

• Respeito à individualidade do associado.

• Valorização e desenvolvimento das 
pessoas.

• Preservação da instituição como sistema.

• Respeito às normas oficiais e internas.

• Eficácia e transparência na gestão.

         Propósito
Construir juntos  
uma sociedade  
mais próspera.

SICREDI
INSPIRACIONAL

Quer saber a razão pela qual estamos sempre evoluindo? Queremos ser 
relevantes para as pessoas e para a sociedade, proporcionando a melhor 
experiência financeira e cooperativa. Ter habilidade  para inovar, nos 
reinventar e empreender para gerar desenvolvimento e felicidade.  Por isso 
tudo o futuro nos inspira a sermos ainda mais próximos e a unir cada vez 
mais pessoas em torno da nossa missão, visão, valores e do nosso propósito.  

2021NOSSO 
PLANO 
PARA
Em 2021, nós seremos ainda mais próximos. Isso pode 

parecer contraditório diante de todas as medidas 

necessárias para enfrentarmos a pandemia com a qual 

tivemos que aprender a conviver, mas certamente é 

o que mais se destaca em nosso planejamento. Em 

momentos assim, reafirmamos nossa vocação de estar 

onde outros não estão.

O ano também será marcado por uma grande expansão 

geográfica de nossa área de atuação. A cooperativa 

planeja inaugurar 6 novas agências, sendo 4 delas 

no Rio de Janeiro e 2 no Paraná. Duas delas já estão 

definidas: Imbaú, no Paraná, e Três Rio, no Rio de 

Janeiro. No total, a previsão de investimento para essas 

ações é de R$ 21 milhões.

Esse crescimento também é visto na previsão de 19% de 

aumento nos recursos administrados, o que corresponde 

a R$ 182 milhões. Já na carteira de crédito, a expectativa 

é uma ampliação de 17%, um montante de R$ 120 

milhões, previsão que encontra base na campanha de 

poupança capitaneada pela Central.

Os principais responsáveis por assegurar esses avanços 

são nossos colaboradores. Por isso, a capacitação 

continuada deles segue sendo prioridade por meio 

da plataforma Sicrediaprende, que possibilitou a 

adesão de mais colaboradores aos treinamentos, e das 

certificações profissionais. Esse investimento se traduz 

em um atendimento cada vez mais especializado, 

fortalecendo nosso compromisso com o associado.

Esse compromisso com o associado, centro do negócio 

cooperativista, também é fortalecido em mais ações, 

como os programas Crescer e Pertencer, o Comitê 

Jovem e o Flor e Aço, voltado às mulheres. Atividades 

do Outubro Rosa e do Novembro Azul também ganham 

força, representando nossa responsabilidade com todos 

os âmbitos do bem-estar daqueles que estão conosco.

O impacto positivo de nosso negócio vai do discurso à 

prática também em nossas ações de sustentabilidade, 

questão estratégica para a cooperativa. A otimização 

de recursos tem relação ainda com o gerenciamento de 

custos e de uma entrega mais ágil ao associado, como 

no avanço do serviço de assinatura digitalizada e no uso 

da plataforma digital, sem nunca perder a proximidade 

com aqueles que preferem o atendimento presencial.

No ano em que pretendemos chegar à marca histórica 

de 50 mil associados, a Sicredi Centro Sul renova com a 

comunidade o compromisso cooperativista, apoiando 

iniciativas locais com patrocínios, doações e com 

fortalecimento do Dia C, já aguardado pelos locais em que 

atuamos, com a perspectiva de avanço em novos municípios.

Em mais um ano, reforçamos o projeto de fazer mais, com 

todas as adaptações necessárias, mas sempre juntos.
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