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Algumas páginas possuem o ícone do 
Youtube. Clique e confira o conteúdo na 
hora. 





https://www.youtube.com/watch?v=7spcaj3_0P8




Mensagem 
do Conselho de 

Administracão 
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Em 2020 reformulamos a maneira de viver nossas vidas e de fazer tudo o que 

fazíamos antes. Na Cooperativa também tivemos que pensar num jeito diferente de 

seguir fazendo as mesmas coisas e outras tantas coisas novas que surgiram. 

Muitos foram os desafios, as dificuldades, os medos. Mas a vontade de superar 

prevaleceu. Nos reinventamos. Mudamos. Aprendemos. Provamos nossa capacidade 

técnica intelectual e de relacionamento. Crescemos! 

O foco em progredir nos negócios e protagonizar novos cenários ganhou espaço entre 

os colaboradores e eles se destacaram provando que o céu não é o limite para quem 

ousa sonhar e acreditar. Como o objetivo de proporcionar as melhores experiências 

para nossos associados, numa relação de transparência e simplicidade seguimos 

construindo relações genuínas e duradouras, que nos trouxeram até aqui e que nos 

guiam para as próximas décadas. 

Apesar do cenário desfavorável, lutamos incansavelmente para sermos a cada dia 

melhor em nossas ofertas, em nosso atendimento e em nosso relacionamento com os 

associados e a comunidade. Cooperar nunca foi tão importante. 

E após tudo isso, chegamos em 2021. Um ano histórico e muito especial para a Sicredi 

Progresso PR/SP: completamos 40 Anos de atuação regional. É um orgulho poder 

comemorar esse marco, fruto de uma jornada tão especial. Mas como toda a história, 

cheia de imperfeições, com idas e vindas, caminhadas em linha reta e zigue-zague, 

como escrevemos em nosso Manifesto dos 40 Anos. Porém e acima de tudo, 

momentos que nos trouxeram muito aprendizado e amadurecimento para que 

pudéssemos seguir crescendo, projetando um futuro ainda mais próspero. 

Por isso, nosso agradecimento a todos que fizeram de 2020 um ano muito especial e 

que certamente seguirão conosco em nossos próximos desafios: associados, 

colaboradores, diretorias, conselhos, coordenadores de núcleo, membros dos 

comitês jovem e mulher, empresas e entidades parceiras, imprensa, comunidades ... 

Nosso desejo é de seguirmos sempre juntos nessa jornada, em busca de soluções 

financeiras adequadas e justas, desenvolvimento econômico e social, prosperidade, 

progresso e ainda mais cooperação. E que venham os próximos 40 pois, de fato, 

estamos apenas começando ... 

Confira o vídeo 
do Relatório 
Anual 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=pl53L3r9YtM&t=32s
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Premiações
     do Sicredi
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https://www.youtube.com/watch?v=ZC3yIEj6lB0


Nossas
     Conquistas de 2020

* Recursos Totais = Ativos, (-) Crédito Poupança, (-) Crédito LCA, (+) Provisão, (+) Volume de Poupança, (+) Volume LCA, (+) Recursos Direcionados e 
(+) Volume de Fundos e Previdência.
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https://www.youtube.com/watch?v=oFBFAsE7G1k
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https://www.youtube.com/watch?v=0EB2g3f85Dg


















https://www.sicredi.com.br/coop/progresso-prsp/desenvolvimento-do-cooperativismo/cooperacao-na-ponta-do-lapis/


https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDVgTMvlY-076OGKlCj0XiUuq990KWCc








https://www.sicredi.com.br/conecta/


https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDVgTMvlY-3HkZ077SKj8KxUoPbgp_1T


https://www.sicredi.com.br/coop/progresso-prsp/pix/


https://www.sicredi.com.br/coop/progresso-prsp/tag-de-passagem/




Aqui o associado
    é o centro

Confira os
vídeos de algumas
entregas realizadas.

50

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDVgTMvlY-1APAksCF6Sz_w7iuwFZ_79
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Poupança:  Campanha Poupar e Ganhar sem parar

Confira os
ganhadores

da Campanha.
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https://www.sicredi.com.br/promocao/poupareganharsemparar/campanha/vencedores


Seguro:  Premiações Seguro de Vida
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Resultados
    da Cooperativa
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Fonte: Sistema Sicredi



Planejamento
    de 2020 a 2022
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https://www.sicredi.com.br/coop/progresso-prsp/
https://www.youtube.com/c/SicrediProgressoPRSP
https://www.facebook.com/sicrediprogresso



