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Construir juntos
uma sociedade
mais próspera.

Essa é a nossa alternativa
de hoje para o futuro.

 Nós somos a Sicredi Vale do Jaguari e Zona da 
Mata  RS/MG, Cooperativa que atua há 39 anos nas 
comunidades das regiões do Vale do Jaguari, no 
estado do Rio Grande do Sul e Zona da Mata, estado 
de Minas Gerais.
 Somos uma das 108 cooperativas integrantes 
do Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil. 
 Fazemos parte de um sistema nacional, 
composto por mais de 4,9 milhões de associados que 
decidem, conjuntamente, os rumos do negócio e 
formam uma rede que apoia a sua prosperidade com 
soluções financeiras responsáveis.
 Para que você conheça e participe dessa 
transformação, iremos compartilhar,  neste 
relatório, as informações sobre como geramos valor 
ao longo de 2020, incluindo as principais conquistas 
da nossa cooperativa , os resultados financeiros e as 
soluções oferecidas.
 Fazer a diferença na vida das pessoas, gerando 
resultados sustentáveis é o que nos move e faz com 
que sigamos firmes em transformar a vida de nossos 
associados e comunidade.
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O Sicredi

Mais de

32 mil

Colaboradores

201
Mais de

238 milhões
em patrimônio líquido

Mais de

27,1 milhões
em resultados

Nossa Coop

Associados

4,9 milhões

Colaboradores

+ 30 mil

Saldo em carteira 
de crédito 

97,2 milhões

Mais de

20,4 bilhões
em patrimônio líquido

Mais de

3,3 bilhões
em resultados

Mais de 

1.990
pontos de atendimento

Associados

Saldo em carteira 
de crédito 

594 milhões12
pontos de atendimento

Agências
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 Espero que todos vocês estejam com perfeita saúde junto com seus familiares porque o Sicredi 

precisa de todos vocês.
 Este ano temos um grande desafio que é realizar nossas assembleias de maneira virtual e 
possam ficar tranquilos porque estamos preparados e nossas assembleias serão um sucesso.
 Neste ano de 2021 estaremos completando  40 anos da fundação de nossa cooperativa que na 
sua história,  sempre ajudou ,serviu e protegeu as pessoas  contribuindo para sua  melhoria de 
qualidade de vida. Sempre gerou resultados   positivos, onde estes resultados  voltaram  de maneira  
real  como benefícios a todos associados, e que neste ano, se aprovados nas assembleias de núcleo, irão 
ser creditado numa caderneta de poupança de cada associado, em anos anteriores eram creditados na 
conta capital  dos  associados.
 Nossa expansão para o estado de Minas Gerais é um sucesso pois em 2020 abrimos duas 
agências  sendo uma em Juiz de Fora com mais de 500 mil  habitantes  e outra em Barbacena com mais 
de 130 mil  e neste ano de 2021 abriremos mais três agências nas cidade de Santos Dumont,  São João de 
Nepomuceno e Carandaí.
 Nós tínhamos um grande sonho que era ficar autossuficiente em captação em poupança para 
financiar a agricultura e a pecuária,  pois se estas áreas  vão bem todos demais segmentos vão bem, e 
hoje não é mais um sonho e sim uma realidade , pois atingimos a autossuficiência em poupança .
 O Sicredi vai ser a maior Instituição Financeira do Brasil porque estamos no ciclo do 
conhecimento, já passamos pelo ciclo do ouro, do café, do couro e muitos outros ciclos  e neste ciclo do 
conhecimento  nós somos mais de quatro milhões e  novecentos mil associados todos donos do Sicredi, 
onde somamos  nossos conhecimentos, nossas experiências, nossas ideias e nossos recursos pois os 
bancos tem dinheiro e dinheiro não tem conhecimento.
 Segundo dados do Banco Central do Brasil nos últimos 10 anos, de 2009 a  2019, o Sistema Sicredi 
cresceu  em ativos 531,2% e em depósitos  totais cresceu 602,8%.
 Enquanto muitos bancos, em 2020, fecharam muitas agências e demitiram funcionários o 
Sistema Sicredi  abriu, no Brasil, 150 novas agências e contratou mais de 160 mil novos colaboradores e 
neste ano de 2021, abrirá mais de 250  pontos de atendimentos.
 Para finalizar, quero agradecer a todos vocês, associados e associadas, por estarem construindo 
uma Instituição Financeira humana, onde nosso propósito é um propósito vivo porque renovamos,  
todos os dias, ajudando as pessoas para crescerem e serem felizes.
   

Armindo Bochi
Presidente

Armindo Bochi

Mensagem do Presidente
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Nossa Cooperativa
 No ano de 1981, nossa cooperativa iniciou seu funcionamento juntamente com a 
Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda. Em 1997, após a fusão das 
cooperativas Credisan (Santiago) e Credijá (Jaguari), ingressamos no Sistema Sicredi 
através da nossa Cooperativa Vale do Jaguari. 
 Atualmente, nossa cooperativa é composta por mais de 32 mil associados 
presentes nos 11 municípios que atuamos, sendo eles 09 municípios na região Vale do 
Jaguari, estado do Rio Grande do Sul e 02 municípios que integraram nossa cooperativa 
em 2020, através de nosso projeto de expansão, na região da Zona da Mata, estado de 
Minas Gerais.
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 Nossa linha do tempo mostra o quanto somos uma instituição sólida e perene, 
trabalhamos com pessoas e para pessoas. 
 Proporcionar experiências positivas, realizar sonhos e promover o 
desenvolvimento de nossa comunidade faz com que, a cada dia, tenhamos mais 
vontade de  fazer a diferença na vida de todos vocês. 
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Atuação Regional

52 Municípios 

12 Agências

32.921 Associados

201 Colaboradores
• Capão do 
   Cipó

• Santiago

• Itacurubí

• Unistalda

• Mata• Jaguari
• São Francisco
   de Assis

• São Vicente 
   do Sul

• Nova Esperança
   do Sul

• Capela Nova

• 
Caranaíba

• 
Carandaí

• 
Ressaquinha

• 
Senhora dos

Remédios

Desterro de
Melo • 

Alfredo
Vasconcelos • 

• 
Barbacena

• 
Antônio 
Carlos

Santos Dumont
• 

Paiva
• 

•
Aracitaba 

Oliveira
Fortes • 

Sta. Bárbara •
do Tugúrio  

• 
Bias

Fortes

• 
Sta. Rita do

Ibitipoca

• 
Pedro Teixeira

Ewbank da •
Câmara

Lima Duarte
• 

•
Olaria 

Rio Preto
• Sta. Rita do

Jacutinga • 

Sta. Bárbara
do Monte Verde

• 

Belmiro  •
Braga 

Matias  •
Barbosa 

Simão
Pereira •

 

Juiz de Fora
• 

•
Pequeri 

• 
Chácara

• 
Bicas

Guarara
• Sen. Cortes

• 

•
Chiador

•
Mar de Espanha

Santana do Deserto
        •

•
Piau

•
Goianá

•
Rio Novo

Descoberto
•

São João    •
Nepomuceno    •

Cel. Pacheco
              •
Rochedo de Minas

• Maripá de Minas

Alfredo Vasconcelos/MG
Antônio Carlos/MG
Aracitaba/MG
Barbacena/MG
Belmiro Braga/MG
Bias Fortes/MG
Bicas/MG
Capão Do Cipo/RS
Capela Nova/MG
Caranaíba/MG
Carandaí/MG
Chácara/MG
Chiador/MG
Coronel Pacheco/MG
Descoberto/MG
Desterro Do Melo/MG
Ewbank da Câmara/MG
Goiana/MG

Guarara/MG
Itacurubi/RS
Jaguari/RS
Juiz De Fora/MG
Lima Duarte/MG
Mar De Espanha/MG
Maripá De Minas/MG
Mata/RS
Matias Barbosa/MG
Nova Esperanca Do Sul/RS
Olaria/MG
Oliveira Fortes/MG
Paiva/MG
Pedro Teixeira/MG
Pequeri/MG
Piau/MG
Ressaquinha/MG
Rio Novo/MG

Rio Preto/MG
Rochedo De Minas/MG
Santa Barbara Do Monte 
Verde/MG
Santa Barbara Do 
Tugúrio/MG
Santa Rita De Ibitipoca/MG
Santa Rita De Jacutinga/MG
Santana Do Deserto/MG
Santiago/RS
Santos Dumont/MG
São Francisco De Assis/RS
São João Nepomuceno/MG
São Vicente Do Sul/RS
Senador Cortes/MG
Senhora Dos Remédios/MG
Simão Pereira/MG
Unistalda/RS

Cidades Atendidas

 Em 2020 inauguramos duas agências, situadas nas cidades de Juiz de Fora e 
Barbacena. Para 2021 planejamos três novas agências: uma situada no município de 
Santos Dumond, São João do Nepomuceno e Carandaí. 
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Destaques 2020
 O ano de 2020 foi bastante atípico e mesmo com todos os desafios não deixamos 
de manter um relacionamento próximo e ativo com nosso associado, com os 
colaboradores e comunidade.
Confira alguns registros ao longo do ano:

Inauguração Agência de Juiz de Fora/MG
Evento realizado em Agosto/2020 de maneira virtual.

Inauguração Agência de Barbacena/MG
Evento realizado em Dezembro/2020 de maneira virtual.

Reinauguração Agência de Santiago Paineiras/RS
Evento realizado em Maio/2020, com todas as medidas de 
segurança contra o COVID-19. *Não houve abertura oficial presencial.

Convenção de Colaboradores - Nosso Propósito
Evento realizado em Março/2020, antes do COVID-19.

Integração de novos colaboradores com atuação em 
Minas Gerais
Recepção realizada em Janeiro/2020, antes do COVID -19

Planejamento estratégico para 2021
 Registro de um dos encontros sobre planejamento estratégico.
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Gestão Participativa
 No Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, nossos associados tem 
participação ativa na gestão do negócio. 

Reunião preparatória para as assembleias
 As assembleias são o momento em 
que você e outros associados se reúnem 
para debater e decidir o destino da 
cooperativa. Elas acontecem todos os 
anos, em todas as regiões onde estamos 
presentes e esta é uma ótima oportunidade 
para exercer seu papel de dono. Neste 
encontro, você fica por dentro de nossos 
números e ajuda a definir como os recursos 
serão invest idos e  d istr ibuídos na 
comunidade. Reunião preparatória para Assembleias 2020

Reunião realizada em Fevereiro/2020, juntamente com 
apresentação dos colegas mineiros.

Assembleias de Núcleos
 Mas afinal, por que participar das Assembleias de Núcleo?
 Este é o momento de saber o quanto você contribuiu para o desenvolvimento 
econômico e social da sua comunidade, sobre a saúde financeira da sua cooperativa, os 
resultados conquistados  e as perspectivas para o futuro. 

Assembleia de Núcleo 
Realizada no município de Capão do Cipó

*Evento realizado antes do COVID-19

Assembleia de Núcleo  
Realizada no município de Santiago

*Evento realizado antes do COVID-19

Assembleia de Núcleo
Realizada no município de

 São Vicente do Sul
*Evento realizado antes do COVID-19
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Assembleias de Núcleos

A
G
O

Assembleias Digitais de Núcleos e Assembleia Geral Ordinária 2021

Assembleias
de Núcleo

07
Assembleias

Geral

01
Convocados
22.780

Presentes
1.807

Panorama de participação 2020

Segunda - Feira

15
 Terça- Feira

16
Quarta - Feira

17
Sexta - Feira

19
Quinta - Feira

18

Assembleia
On-line

22
Assembleia

On-line

23
Assembleia

On-line

24
Assembleia

On-line

26
Assembleia

On-line

25

Assembleia
On-line

29
Assembleia

On-line

30
Assembleia

On-line

31

Março - 2021
Segunda - Feira  Terça- Feira Quarta - Feira Sexta - Feira

02
Quinta - Feira

01

05 06 07
Assembleia

Geral
On-line

0908

12 13 14

Abril - 2021

15 16

Assembleia de Núcleo 
Realizada no município de Jaguari

*Evento realizado antes do COVID-19

Assembleia de Núcleo  
Realizada no município de Unistalda

*Evento realizado antes do COVID-19

Assembleia de Núcleo
Realizada no município de

 São Francisco de Assis
*Evento realizado antes do COVID-19

Assembleia Geral Ordinária 
Registro da cidade de Mata  da Assembleia Geral Ordinária  do ano de 2020.

Assembleia de Núcleo 
Realizada no município de Nova Esperança do Sul

*Evento realizado antes do COVID-19
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Programa Pertencer
 O Programa Pertencer aproxima o associado do dia a dia da cooperativa, 
incentivando-o a participar das decisões e acompanhar a implantação do que foi 
planejado.
 Este Programa chega aos associados e coordenadores de núcleo através de 
reuniões, assembleias e outros eventos promovidos e organizados pela cooperativa, 
além do relacionamento diário na agência. 

Reunião de Coordenadores de Núcleo  
Município de Nova Esperança do Sul

Reunião de Coordenadores de Núcleo
Município de Mata

Reunião de Coordenadores de Núcleo 
Município de Itacurubi

Reunião de Coordenadores de Núcleo
Município de Capão do Cipó

Núcleos
25

Coordenadores
de núcleo

25

Atuação nos núcleos

Reunião

01

14

Programa Crescer

 Por meio do Programa, buscamos 
difundir a cultura do cooperativismo, onde 
oferecemos uma formação que amplia a 
compreensão do associado sobre o 
funcionamento de uma sociedade mais 
igualitária, reconhecendo seu papel na 
governança do negócio, com o objetivo de 
formar  futuras lideranças da Cooperativa. 
 Devido a pandemia, a maioria de 
nossas formações do Programa Crescer 
foram realizadas de maneira online ou 
individual, respeitando todas as medidas 
de segurança contra o COVID-19.

Turmas
164

Associados
formados

640

Formações 2020

Jaguari

Nova Esperança do Sul Santiago Paineiras

Mata São Francisco de Assis
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Santiago Centro
Barbacena

Juiz de Fora
Unistalda

Itacurubi
Capão do Cipó

São Vicente do Sul

15 16

Sicredi Vale do Jaguari Zona da Mata RS/MG

Programa A União Faz a Vida

Programa A União Faz a Vida
crianças e

adolescentes

educadores

escolas

projetos

600

55

250

9.725

municípios
09

Panorama

 O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de 
educação do Sicredi e objetiva construir e vivenciar atitudes e 
valores de cooperação e cidadania. Porque gente que pergunta, 
cresce!
 Para chegar ao nosso objetivo de educar as crianças e 
adolescentes dentro dos conceitos que acreditamos no Sicredi, o 
Programa A União Faz A Vida tem dois princípios básicos: 
cooperação e cidadania.
 A educação cooperativa age de forma a educar os jovens 
para que eles aprendam, no ambiente escolar, a desenvolver 
projetos e iniciativas capazes de transformar a sociedade e atender 
aos desejos e anseios das comunidades.
 O Programa A União Faz A Vida possui uma metodologia de 
ensino baseada em uma ‘’Pergunta Exploratória’’, onde o interesse 
do assunto a ser estudado parte do aluno. Para descobrir mais 
sobre o assunto escolhido, os alunos fazem suas expedições 
investigativas e vivenciam experiências únicas ao ingressar no 
mundo de novos conhecimentos.

 Assinatura do Termo de Convênio 2020
 Em fevereiro de 2020, reuniram na Superintendência Regional a Diretoria e Colaboradores do Sicredi, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretárias(o) da Educação, Coordenadoras Locais do PUFV dos 09 municípios em que 
atuamos, para realizar a assinatura do Termo de Convênio. Após a assinatura, os municípios deram inicio nas 
atividades, mas a partir de março de 2020, devido a pandemia, o planejamento precisou ser revisto, e o Programa 
A União Faz A Vida aconteceu de maneira online. A experiência superou nossas expectativas, pois a educação 
entrou nas casas dos alunos e suas família, reinventando a todos. 



Município de 
Nova Esperança do Sul

Assinatura dos Termos de 
Convênio para 2020

Município de 
Jaguari

Município de 
Mata

Município de 
São Francisco de Assis

Município de 
São Vicente do Sul

Município de 
Itacurubi

Município de 
Unistalda

Município de 
Capão do Cipó

Município de 
Santiago

17 18

Live Dia do Professor: 
Juntos, podemos escrever muitas histórias. 

Com Professor Max Haetinger - Maxcriar

Nova Esperança do Sul 
Cuidado com o Professor em tempos 

de pandemia.

 No ano de 2020, o Programa A União Faz a Vida aconteceu de maneira diferente.    
Devido o atendimento remoto, alguns projetos foram desenvolvidos a distância, com o 
apoio da tecnologia, webinários com professores e momentos de escuta e apoio 
emocional.

Quer saber mais sobre o Programa A União Faz A Vida?

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e 
fique por dentro de todos os projetos que foram realizados em 2020.

Jaguari 
Releitura de personagens.

(Imagens autorizadas)

Encontro com Coordenadoras 
Regionais do PUFV e 

Assessoria Pedagógica

São Vicente do Sul 
Projeto: Criar e comunicar em parceria 

com os correios 
(imagens autorizadas)

Unistalda 
Projeto: Afetividade, Lições de carinho
 e proximidade (imagens autorizadas)

Santiago 
Diversas lives e encontros para um 

olhar especial aos professores

Nossa Rede de Compromisso

Entidades
integrantes

do Sicredi

Universidades ou 
outras instituições 

especializadas

Comunidade
Secretarias de 

Educação e
Instituições 

Educacionais

Crianças e 
Adolescentes

Pa
rc

ei
ro

s

Gestores

Asses soriaPedag ó gica

Apoiadores

Públicos

EducadoresOrganizações Educacionais



Desafio: Pandemia x educar e amar à distância.

No início foi um pouco difícil, mas a união da família e a escola 
fez toda a diferença. No momento em que tudo mudou e o mundo 
parou, com a escola não foi diferente. Tivemos que parar pelo 
bem e saúde da população. Com as aulas remotas tivemos que 
reaprender a dar aula e reaprender a lidar com nossos 
sentimentos. Contar com Programa União faz a Vida foi de 
grande importância, através da assessoria se mostraram 
interessadas em nos ajudar, nos propiciaram lives com temáticas 
muito pertinentes ao momento, tudo para contribuir no 
desenvolvimento de atividades, mas também nos dar um apoio 
com conversas e dinâmicas, tudo de forma muito leve e nos 
proporcionando momentos prazerosos de trocas.

‘‘

‘‘Em tempos difíceis é difícil mensurar a aprendizagem 
fora da escola, principalmente de crianças pequenas. 
Precisamos contar com a parceria das famílias para a 
manutenção desse vínculo. E para isso contamos com 
o suporte desse maravilhoso programa A União Faz a 
Vida que através dos princípios de cooperação e 
cidadania nos norteia e nos apoia, fortalecendo assim 
o elo entre escola e família. Além disso, o PUFV 
preocupa-se com a saúde do professor promovendo 
escutas tão necessárias. Agradeço ao PUFV pelo apoio 
pedagógico e psicológico nesse tempo de incerteza. 

‘‘ ‘‘

Bianca Bitencorte 
Educação infantil da EMEF 
Júlio Biasi - Capão do Cipó/RS

Etiane Fortes Soares  
EMEI Mariuza Silva e EEEM
Vicente Goulart -Itacurubi/RS

Ana Silveira Barbosa 
Educação infantil da EMEF 
Álvaro Martins - Unistalda/RS

‘‘ ‘‘
2020 foi sem sombra de dúvida um ano jamais sonhado; Um ano 
histórico e desafiador para educação, porém nunca estivemos só, 
contamos com muito apoio e auxílio e o PUFV se mostrou sempre 
presente e de forma humanitária através de suas coordenadoras 
e supervisoras. Não buscando por projetos, mas sim, buscando 
proporcionar segurança, incentivo e encorajamento a todos 
nós que estávamos com sede de consolo. 

‘‘ ‘‘

Vera Gorski Salbego
Diretora Colégio Benincá - 
Nova Esperança do Sul

O programa União Faz a Vida está em nosso município há mais de 
10 anos e a cada ano os resultados são mais positivos. Este ano, 
não seria diferente. Em meio a esta pandemia, a qual nos colocou 
numa situação vulnerável e totalmente nova, em que fomos 
forçados a nos reinventar, o programa esteve junto, através das 
assessorias, se fez presente, nos escutando, apoiando e 
acreditando em nossa capacidade para enfrentar mais um desafio 
em nossa profissão. Sou imensamente grata por fazer parte 
deste programa! 
 

A nossa homenagem para aqueles que 
transformam a realidade através da 
educação.

 Em 2020, o Sistema Sicredi lançou o primeiro 
Programa de Educação Financeira, o ‘’Cooperação na 
Ponta do Lápis’’, este possui uma metodologia própria e 
embasamento científico, o qual propõe que nosso cérebro 
é comandado por dois sistemas: Sistema 1, rápido e 
Sistema 2, lento, ou seja, possuímos duas formas de 
pensar e agir: impulsivo e consciente. 

20

Educação Financeira
Programa Cooperação na Ponta do Lápis

 Um dos parceiros para realização do 
Programa Cooperação na Ponta do Lápis é o 
Maurício de Souza Produções, criador da 
‘’Turma da Mônica’’.
 Para 2020 trouxemos uma novidade, 
mais três vídeos sobre educação financeira 
com os seguintes temas: Formas de 
Economizar, Aprendendo a Economizar e 
Prevenção e Proteção.
Ficou interessado em conhecer os vídeos?
Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code e divirta-se! 

Cidades impactadas 
11

Pessoas atingidas 
20.000

Ações realizadas 
115



21 Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira 
 Nossa Semana ENEF aconteceu de 23 a 27 de Novembro de 2020, onde realizamos 
diversas ações de educação financeira através de QR Code com vídeos, dinâmicas, vídeos 
nas redes sociais e interações com associados, crianças, adolescentes e colaboradores 
do Sicredi, totalizando mais de 20 mil pessoas impactadas pelas ações promovidas pela 
nossa Cooperativa.

Confira abaixo algumas ações que ocorreram em nossos municípios:

22

Dia C de Cooperar

 O Dia de Cooperar (Dia C), comemorado em 
j u l h o ,  é  u m a  i n i c i a t i v a  n a c i o n a l  d a s 
Organizações das Cooperativas Brasileiras, que 
expressa a força do Cooperativismo em prol da 
transformação social. São promovidas ações de 
diversos tipos como arrecadação de alimentos, 
roupas, brinquedos, todas alinhadas aos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
proposto pela Organização das Nações Unidas 
(ONU).
 Em nossa cooperativa foram realizadas 13 
ações, todas elas com foco na arrecadação de 
alimentos (cestas básicas) e produtos de 
higiene/limpeza para doar às famílias de 
bairros carentes.  No total, contamos com o 
apoio de 217 voluntários nos 11 municípios que 
atuamos.

Município de Nova Esperança do Sul Município de Jaguari

Município de São Francisco de Assis Município de São Vicente do Sul Município de Itacurubi 

Município de Mata
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Dia C de Cooperar

Município de Capão do Cipó Município de Santiago
Agência Centro

Município de Santiago
Agência Paineiras

Município de Juiz de Fora Município de Barbacena

Sistema Sicredi

+ de 1.080 ações

+ de 637 municípios

+ de 4 milhões 
de pessoas beneficiadas

Município de Unistalda

24

Fundo Social 

apoiamos a saúde da nossa comunidade.  
                        Em 2020 a nossa Cooperativa direcionou os 

recursos destinados ao Fundo Social para 
cooperar com a saúde de cada município onde 
atuamos. Foram mais de R$ 491 mil entregues 
junto aos hospitais e unidades básicas de 
saúde.

     Esse investimento, é de todos os nossos 
associados, o qual fortalece a região e auxilia 
os esforços de enfrentamento ao coronavírus. 

Nos solidarizamos e reforçamos nosso 
apoio, pois cuidar das pessoas também é nosso 
compromisso.

Município de Mata

Município de São Vicente do Sul

Município de Capão do Cipó

Com o Fundo Social
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Nossa rede de atendimento

Agência de Nova Esperança do Sul Agência de Jaguari Agência de Mata

Agência de São Francisco de Assis Agência de São Vicente do Sul Agência de Itacurubí

Agência de Unistalda Agência de Capão do Cipó Agência Santiago Centro

Agência Santiago Paineiras Agência de Juiz de Fora Agência de Barbacena
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Nossos canais oficiais

(51) 3358 4770

Tudo o que você precisa saber sobre a gente 
em um só lugar.
Acesse: sicredi.com.br/coop/valedojaguarizonadamata/

Siga nossas redes sociais e 
conheça mais sobre a força do
cooperativismo, pesquise por:
sicredivaledojaguarizonadamata

Agora você tem ainda mais praticidade
no seu atendimento.
Para falar com seu gerente de conta pelo WhatsApp, envie 
uma mensagem para:

Ou aponte a câmera do seu
celular para o QR Code.

Ou aponte a câmera do seu
celular para o QR Code.

Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code.




