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2020: UM ANO 
PARA RESSIGNIFICAR 

A Sicredi Celeiro MT/RR orgulha-se em compor o 

Sistema Sicredi, que no Brasil vem fazendo a 

diferença na vida da comunidade onde atua em 24 

Estados brasileiros, além do Distrito Federal. Hoje 

mais de 5 milhões de associados e donos do negócio 

cooperam para a construção de uma sociedade mais 

próspera. 

Em 2020, o compromisso da Cooperativa não foi 

diferente: manter à disposição de cada associado 

soluções financeiras conforme suas necessidades, de 

modo a ajudá-los a conquistar seus objetivos 

pessoais e profissionais. 

Mas o ano também impôs desafios e foi preciso, de 

forma conjunta, ressignificar processos, estabelecer 

novos fluxos sem, no entanto, deixar de estar 

próximos, mesmo que separados fisicamente. A 

tecnologia, que já era uma grande aliada na resolução 

de demandas do dia a dia, passou a ser ferramenta 

fundamental para que os associados continuassem 

tendo acesso aos inúmeros serviços e, especialmente, 

conseguissem tratar das demandas muitas vezes do 

conforto de suas casas e empresas. 

Neste relatório estão compartilhadas as principais 

ações realizadas pela Sicredi Celeiro MT/RR neste ano 

desafiador que foi 2020. Em pauta as conquistas, os 

resultados financeiros, os projetos apoiados e outras 

informações, que possibilitam uma visão ampla e 

orgulham aqueles que pertencem a esta instituição 

financeira cooperativa. 

Boa leitura!

Si
cr

ed
i C

el
ei

ro
 M

T/
R

R
 2

02
0

3



MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 

O ano de 2020 foi desafiador para todos nós. 

Também diferente. A chegada de uma pandemia 

nos fez reaprender, adaptarmo-nos a novas 

rotinas e ressignificar, inclusive a maneira como 

cuidamos uns dos outros. E em nossa Cooperativa 

isso não foi diferente. A realidade nos levou a 

transformar os processos, sem deixar de 

continuarmos próximos e humanos mesmo em um 

momento em que os contatos físicos diminuíram. 

Mas este mesmo ano que nos fez ressignificar 

também foi de celebração para nossa Cooperativa. 

Em meio ao cenário atípico, mais pessoas 

passaram a confiar no modelo cooperativista como 

forma de crescer e prosperar juntos. Com uma 

média de mil novas associações realizadas ao mês, 

nossa instituição financeira chegou ao final do ano 

comemorando o avanço no número de associados: 

pessoas que passaram a contar com as soluções 

financeiras do Sicredi, os produtos e os serviços 

ideais para as mais variadas necessidades. 

O último ano também consolidou uma etapa de 

transformação para a Cooperativa. Comemoramos 

nossos 30 anos figurando no ranking das 30 

maiores cooperativas de crédito do Brasil. 

Iniciamos o projeto para expandir nossa 

abrangência para além do centro norte e norte de 

Mato Grosso. A escolha foi por Roraima, Estado da 

região norte brasileira. Além da aprovação da 

expansão pela Assembleia Geral Extraordinária no 

fim do ano passado, o Estatuto Social da 

Cooperativa também mudou e a Sicredi Celeiro do 

Mato Grosso passou a se chamar Sicredi Celeiro 

MT/RR. Há poucas semanas, em fevereiro de 

2021, o Banco Central deu o aval para que as 

operações naquele Estado possam ocorrer, com a 

instalação das primeiras agências na capital Boa 

Vista.

Como vimos, estas foram algumas das inúmeras 

conquistas em 2020, mas inúmeras outras 

poderiam ser relacionadas: obtivemos R$ 78,5 

milhões de resultados, investimos R$ 500 mil em 
Laercio Pedro Lenz

Presidente da Sicredi Celeiro MT/RR

projetos sociais por meio de nosso Fundo Social, 

entregamos melhorias em nosso Programa Sicredi 

na Comunidade com o lançamento do Apoie, um 

Programa que beneficia diretamente entidades já 

atendidas pela Cooperativa. Por essas e outras 

entregas, agradecemos ao empenho de todos os 

colaboradores e a confiança dos associados que 

são parte da nossa história. 

Como forma de prestarmos contas às nossas 

comunidades, preparamos este relatório que 

apresenta uma gama de informações que lhe 

permitirá orgulhar-se ainda mais de tudo o que a 

Sicredi Celeiro MT/RR realizou, vem realizando e 

ainda irá idealizar, visto que os projetos são 

contínuos e estão fomentando a transformação 

local. O percurso passa pelas áreas de 

Relacionamento e Cooperativismo, avança sobre 

as Soluções Responsáveis, chega ao 

Desenvolvimento Local e, por fim, a Prestação de 

Contas e Resultados do ano passado.  

Esperamos que sua vivência ao ler estas páginas 

motive-o a continuar depositando confiança nesta 

instituição que cresce a cada dia porque conta com 

o suporte de pessoas engajadas a também

construírem uma sociedade mais próspera. Somos

mais de 70 mil associados, somos a Sicredi Celeiro

MT/RR. Juntos seguimos transformando vidas e

levando o desenvolvimento a sociedade.

Boa leitura!
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O SICREDI

Somos uma instituição financeira cooperativa 

comprometida com o fortalecimento financeiro e a 

qualidade de vida dos nossos associados e com o 

desenvolvimento das regiões onde atuamos. Hoje, 

estamos presentes em 24 estados e no Distrito 

Federal, com mais de 2 mil agências, e 

disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços 

financeiros. 

Nossas cooperativas estão organizadas em um 

sistema nacional, formando uma rede de apoio que 

diminui riscos e fortalece nossa atuação local. 

Contamos com empresas especializadas e 

instrumentos financeiros que oferecem segurança, 

credibilidade e confiabilidade aos associados de 

todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas possui 

autonomia administrativa e financeira para atuar 

localmente, gerando valor para nossas 

comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a 

atuação dos associados como donos do negócio, 

incentivando a participação nas decisões e 

compartilhando os resultados finais. 

Mais informações 

estão disponíveis em 

www.sicredi.com.br.
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VALORES

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.

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

NOSSA

NOSSOS

·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.
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NOSSA 
COOPERATIVA

Somos presença cooperativista no Centro-

Norte mato-grossense, com atuação em oito 

municípios e três distritos. Nessa área de 

atuação vivem mais de 230 mil habitantes, 

conforme estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), moradores 

que, assim como a instituição financeira 

cooperativa, acreditam que este modelo de 

negócio sustentável fomenta a economia 

local, gera emprego e renda, transforma a 

realidade. Tudo graças ao espírito de 

cooperação. Em breve, com a aprovação já 

confirmada pelo Banco Central, também 

estaremos presentes fisicamente, no estado 

de Roraima.

Nossa história iniciou ainda na década de 

1990, quando o desejo de cooperar levou 28 

produtores rurais a criarem a Cooperativa de 

Crédito Rural Sorriso, a Credisol. Poucos 

meses após a fundação, em 21 de setembro 

de 1990, a cooperativa abriu suas portas ao 

inaugurar a primeira Agência na cidade de 

Sorriso. Já em 1997, a Credisol adotou a 

marca Sicredi e, em 2001, celebrou a 

inauguração de sua sede própria também em 

Sorriso.

A adesão à Compensação do Banco Sicredi, 

em 1998, marcou o início de um caminho de 

muitas conquistas que estavam por vir. Entre 

elas, sua instalação nos municípios de Sinop e 

Feliz Natal, registradas em 1999. No ano de 

2000, o município de Vera e os Distritos de 

Boa Esperança e Primavera comemoravam a 

chegada da Cooperativa.

Em 2001, inaugurava-se a primeira sede 

própria, ano em que a Cooperativa chegava 

também aos municípios de Cláudia e União 

do Sul. No ano seguinte, em 2002, o Sicredi se 

instalou em Santa Carmem e, em Nova 

Ubiratã e Água Limpa, em 2005.

Este retorno ao passado, isto é, às nossas 

origens, conecta-nos com o presente e nos 

permite vivenciar mais de três décadas de 

muito trabalho e dedicação ao associado, à 

comunidade, que neste tempo todo estão ao 

lado da cooperativa. E é esta parceria de 

sucesso que alavanca a cooperativa e faz o 

negócio prosperar, afinal, essa também é a 

nossa responsabilidade, nossa inspiração e 

motivação.

Em 2020, celebramos a marca de 67 mil 

associados (67.600) distribuídos em uma das 

regiões que, além do potencial econômico, 

destaca-se em termos de potencial agrícola no 

cenário nacional. Somente Sorriso é 

reconhecido como o principal produtor 

individual de soja do mundo, também capital 

nacional do agronegócio. 

A Sicredi Celeiro MT/RR se mantém em uma 

trajetória de crescimento e a serviço do 

associado, que é o dono do negócio. Nosso 

Jeito Sicredi de Ser prioriza o relacionamento 

próximo, simples e ativo. Apostamos sempre 

em um bom atendimento pessoal, com a 

oferta de soluções diversas e conforme a 

necessidade do associado, tanto nos canais 

físicos/presenciais quanto eletrônicos.

A cooperativa está onde o associado está, 

onde o dono do negócio atua. Onde as 

pessoas

que perceberam a importância de se trabalhar 

de forma cooperativa vivem.
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Atuação regional

CIDADES
•Sorriso

•Sinop

•Feliz Natal

•Vera União do Sul

•Claudia

•Santa Carmem

•Nova Ubiratã

DISTRITOS
•Boa Esperança

•Primavera

•Água Limpa

DISTRITOS
•Mato Grosso

•Roraima

15
Agências

Em 
8 Cidades
3 Distritos
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ANO DE COOPERAR

2020 foi um ano para cooperar e crescer. Um 

período para fortalecer ainda mais a conexão 

sustentada pela missão e pelos valores que 

nos cercam. Vivemos uma pandemia que 

teoricamente nos distanciaria, mas 

acreditamos, nos aproximou muito mais. 

Aprendemos, reaprendemos, nos 

reinventamos.

Como instituição financeira cooperativa 

também geramos valor, impactando as 

comunidades e a confiança dos associados 

gerou resultados e parte destes refletiu no 

desenvolvimento local. Por meio dos 

Programas Sociais, a Sicredi Celeiro MT/RR 

promoveu cooperativismo.

COMPROMISSO COM A 

EDUCAÇÃO

O Programa A União Faz a Vida, uma das 

iniciativas de responsabilidade social do 

Sicredi, envolveu em 2020 professores das 

cidades de Feliz Natal e Sorriso, municípios 

onde o Programa é desenvolvido desde 2009 

e 2014, respectivamente. 

Em 2020, foram mais de 70 horas de 

formações com mais de 1.100 participações. 

Em Feliz Natal foram 90 educadores 

envolvidos e 1.589 alunos impactados. Em 

Sorriso, 85 educadores envolvidos e 1.695 

estudantes impactados.

FORMAÇÃO DOS 

ASSOCIADOS

Para os associados, promoveu-se formação 

por meio do Programa Crescer.  Mais de 118 

eventos foram realizados e os associados 

participantes entenderam o seu papel de 

dono e estão mais engajados ao movimento 

cooperativo.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Ao longo de 2020, mais de 7.800 pessoas 

participaram do Programa Cooperação na 

Ponta do Lápis. Crianças, jovens e adultos 

estão mais conscientes em relação à vida 

financeira para atingir seus objetivos e planos. 

Por meio deste Programa de Educação 

Financeira, 225 ações foram realizadas no 

decorrer do ano, a maioria delas no formato 

online. 

SICREDI NA COMUNIDADE

O Fundo Social, um dos pilares do nosso 

Programa Sicredi na Comunidade, beneficiou 

47 entidades em 2020. Foram R$ 500 mil 

investidos em projetos que atenderam mais 

de 37 mil pessoas, direta e indiretamente, no 

ano passado. Em 16 anos, a Sicredi Celeiro 

Mato Grosso Roraima destinou mais de R$ 

3,5 milhões a entidades por meio deste 

Fundo, iniciativa que reforça nosso 

compromisso com o desenvolvimento 

sustentável.

Ainda em 2020 foi lançado o Apoie, uma 

ferramenta que beneficia entidades atendidas 

pelo Fundo Social. Um dos benefícios desta 

iniciativa é incentivar doações voluntárias por 

pessoas e empresas aos projetos 

desenvolvidos por instituições sem fins 

lucrativos em nossa área de atuação.

ECONOMIA LOCAL

No ano passado, o lançamento do movimento 

Eu Coopero com a Economia Local alcançou 

todas a cidades onde a Sicredi Celeiro MT/RR 

está presente, contribuindo para manter renda 

e empregos na comunidade.

MARKETPLACE

O ano também foi de lançamento da 

plataforma Sicredi Conecta. Um aplicativo de 

compra e venda que possibilita 

comercialização digital de produtos novos e 

usados, e ainda serviços, entre associados.

NOSSOS NÚMEROS

Mesmo em um ano de pandemia, a 

cooperativa a Sicredi Celeiro MT/RR também 

cresceu em número de associados, operações 

de créditos, além de seu patrimônio líquido, 

dos resultados, entre outros. Os resultados 

traduzem a solidez de um negócio que há 31 

anos vem fazendo a diferença na vida da 

comunidade local, contribuindo com a geração 

de emprego e renda e o desenvolvimento 

local. 

Os dados consolidados de 2020 indicam que 

a Sicredi Celeiro MT/RR avançou 21,9% no 

comparativo com 2019 no que se refere ao 

número de associados. Em 2019, a 

cooperativa contava com pouco mais de 55 

mil (55.458) associados e já ao final de 2020 

o número passou para outros 67,6 mil

associados.

O patrimônio líquido também evoluiu entre os 

anos de 2019 e 2020, passando de R$ 430,3 

milhões para R$ 491 milhões entre um 

período e outro, respectivamente. O número 

leva em consideração a cota capital mais as 

reservas acumuladas e o resultado daquele 

exercício de 2020. 

Em 2020, a instituição financeira cooperativa 

conseguiu disponibilizar um volume maior de 

crédito aos seus mais de 67 mil associados. A 

soma de todas as operações passou de R$ 

1,4 bilhão em 2019 para R$ 1,7 bilhão ao final 

de 2020 alta de 21,8% entre os períodos.

Todos os resultados de 2020 mostram 

transformações positivas em termos 

econômicos, sociais e ambientais na vida das 

pessoas e da sociedade onde estamos 

inseridos, por meio das nossas atividades, que 

sustentam nosso trabalho nas últimas três 

décadas.
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Parte 02

RELACIONAMENTO
E COOPERATIVISMO
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GOVERNANÇA

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

ASSOCIADOS

COORDENADORES DE NÚCLEOCONSELHO FISCAL

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

DIRETOR EXECUTIVO

DIRETOR

DE NEGÓCIOS

DIRETOR 

DE OPERAÇÕES

COMO A COOPERATIVA FUNCIONA

GOVERNANÇA 

Governança corresponde ao conjunto de processos que 

norteiam uma organização. Na Sicredi Celeiro MT/RR, todo 

este processo é desenvolvido de forma estratégica, sempre 

em alinhamento com o negócio, com os associados, com 

cada agente envolvido no percurso. Isso tudo para alcançar 

os resultados esperados e a sustentabilidade. Em nossa 

cooperativa, a gestão é exercida da seguinte maneira:
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Formado por associados eleitos pelos demais 

associados. É responsável pelo direcionamento 

estratégico da Cooperativa e pela apresentação 

de propostas para a Assembleia Geral. A cada 

mandato de quatro anos, é obrigatória a 

renovação de no mínimo 1/3 dos membros.

COMPOSIÇÃO

•Um Presidente

•Um Vice-presidente

•Conselheiros

DIRETORIA EXECUTIVA 

Indicada e eleita pelo Conselho de 

Administração, é responsável pela gestão 

executiva da Cooperativa, segundo os 

direcionadores estratégicos do Conselho de 

Administração.

Sicredi Celeiro MT/RR

Organograma

Associados

Dirigentes

Laercio Pedro Lens
Presidente

Domingos Junior de Sousa
Vice-presidente

Sorriso Sinop
Conselheiro  Fiscal     |   EFETIVOS

Conselheiro  Fiscal    |    SUPLENTES

Conselho Fiscal - Gestão 2019 - 2020

Edio Antônio 
Vivan
Vera

Sadi José 
Beledelli
Sorriso

Rodrigo Miguel 
Mick
Feliz Natal

José Carlos 
Sandri
Cláudia

Setembrino 
Dematini
Sinop

Vanderlei 
Klein
Boa Esperança

Pedro Dambos 
Cabos
União do sul

Gilson 
Fernandes
Sorriso

Cleber 
Poletto
Nova Ubiratã

Renato Pedro 
Mannrick
Santa carmem

Conselho de Administração - Gestão 2017 - 2020

Rodrigo A. 
Pazeto
Sorisso

Alcionir P. 
Silvestro
Sorriso

Ingrid D. 
Hubner
Sorisso

Neri Armindo 
Rieger
Sorriso

Paulo Cesar 
Rodrigues
Sorriso

Marcelo Montiel 
da Silva
Sinop
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O SENTIMENTO 
DE PERTENCER

Em 2020, o processo iniciou confirme o 

planejamento. Em 10 de fevereiro iniciaram as 

Reuniões Preparatórias com os 

Coordenadores de Núcleo, que são os 

representantes dos associados. Em 2020, a 

Sicredi Celeiro MT/RR contava com 54 

Coordenadores de Núcleos, sendo que para 

cada núcleo existe um associado coordenador 

e outro efetivo. No primeiro semestre, foram 

realizados 12 encontros com os 

Coordenadores. 

Na sequência, na primeira quinzena de março, 

iniciaram as Assembleias de Núcleos. Porém, 

das 20 Assembleias programadas, apenas 5 

foram realizadas. Diante do novo cenário de 

pandemia, e em primando pela segurança das 

pessoas, entendeu-se prudente suspender as 

Assembleias previstas para serem realizadas 

entre 18 de março e 23 de abril de 2020. A 

medida foi adotada para minimizar a 

transmissão do coronavírus no País, seguindo 

a orientação do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar do cenário desafiador, os associados e 

donos do negócio continuaram tendo voz 

ativa dentro da Cooperativa, seja por meio de 

seus representantes – os Coordenadores de 

Núcleos– ou mesmo pelo contato e 

proximidade com a instituição financeira 

cooperativa. 

A AGO 2020 foi realizada em formato digital, 

no dia 25 de abril. A transmissão ocorreu na 

Sede Administrativa e os Coordenadores de 

Núcleos – representando os associados dos 

respectivos núcleos, e Conselheiros de 

Administração e Fiscal puderam participar 

nas suas respectivas Agências. Na ocasião, 

foram aprovadas toda as pautas, entre elas a 

prestação de contas, destinação de R$ 500 

mil ao Fundo Social, destinação ao Fates, e a 

proposta de distribuição do resultado da 

Cooperativa. Ainda em 2020, no dia 28 de 

novembro, a Sicredi Celeiro MT/RR promoveu 

a Assembleia Geral Extraordinária. Entre as 

14



pautas estavam a expansão da 

Cooperativa para o Estado de 

Roraima, que foi aprovada por 

unanimidade. A AGE, realizada 

em Sorriso, reuniu os 

Coordenadores de Núcleos, que 

representaram os associados 

dos oito municípios em que a 

Cooperativa. Com a aprovação 

das mudanças estatutárias, a 

Cooperativa passou a se chamar 

Sicredi Celeiro MT/RR.

Apesar deste momento 

diferente em nossas rotinas, a 

Cooperativa e seus associados 

seguem juntos atuando na 

comunidade e nela fomentando 

o desenvolvimento e 

contribuindo para a construção 

de uma sociedade mais 

próspera.   
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Quanto mais se conhece o negócio do qual se 

faz parte, maior é a compreensão sobre ele, 

sobre como podemos melhorá-lo. Enxergar-se 

parte de algo proporciona o crescimento 

porque é possível visualizar tudo sob uma 

perspectiva completa. Dentro desta premissa 

que o Programa Crescer vem criando 

oportunidades para que os Associados e 

conheçam em detalhes o modelo de negócio 

cooperativista e possam, no futuro, 

participarem de maneira mais efetiva na 

gestão. 

O Associado aprofunda seus conhecimentos 

sobre cooperativismo e sociedade 

cooperativa, compreendendo melhor seu 

papel de dono de um empreendimento 

coletivo por meio de formações com 

metodologia exclusiva.  Em 2020, mais de 3 

mil pessoas participaram das ações do 

Programa Crescer na Sicredi Celeiro MT/RR. 

No ano, 118 ações foram realizadas pelos 

colaboradores das 15 Agências. As equipes 

foram treinadas para realizarem as ações 

também no formato digital. No Programa 

Crescer, os participantes aprendem sobre os 

benefícios que o Cooperativismo gera nas 

comunidades locais, a nível nacional e 

mundial. A história de como o modelo de 

negócio cooperativista iniciou também é 

contado aos participantes do Programa 

Crescer. 

Os espectadores também conhecem mais os 

números econômicos e sociais da Cooperativa 

e da Agência ao qual ele é associado. Assim, 

os participantes entendem mais e melhor o 

seu papel de dono da Cooperativa. 

Consequentemente, conhecendo mais a fundo 

o modelo de negócio cooperativo, os 

associados participam cada vez mais da 

gestão da Cooperativa e ajudam a decidir 

juntos os rumos da Sicredi Celeiro MT/RR.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
COM O PROGRAMA CRESCER
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O PROGRAMA CRESCER É A 

PRINCIPAL INICIATIVA DE 

EDUCAÇÃO COOPERATIVA.  SEUS 

OBJETIVOS COMPREENDEM:

- Contribuir para que os Associados e os 

Coordenadores de Núcleos participem 

efetivamente da gestão da cooperativa de 

crédito.

- Proporcionar o desenvolvimento pessoal 

para o exercício das atividades na 

Cooperativa e na sua atividade profissional.

- Formar novas lideranças no processo de 

difusão das sociedades cooperativistas.

- Propiciar que um maior número de pessoas 

participe da construção de novas formas de 

empreender. 
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SIREDI REFORÇA PRESENÇA 
SOLIDÁRIA E ESPÍRITO DE 
COOPERAÇÃO COM A 
COMUNIDADE

Difundir o Cooperativismo e a 

Sustentabilidade estão no DNA do Sicredi. De 

diferentes maneiras, o esforço conjunto e a 

cooperação levam à concretização de projetos 

que juntos transformam realidades, auxiliam 

as comunidades e as pessoas que nelas 

vivem. No ano em que celebrou seu 

aniversário de 30 anos, diversas foram as 

ações da Sicredi Celeiro MT/RR com este 

propósito. Um movimento visando somar 

esforços, despertar a solidariedade fomentar 

os ideais do cooperativismo. Atividades que 

se constituíram também em um desafio, face 

ao contexto da pandemia do novo 

Coronavírus. Com um olhar humano e 

próximo, a Cooperativa também somou forças 

com o setor da saúde setor de saúde no 

enfrentamento da pandemia.
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DIA DE COOPERAR

O Dia C, conhecido também como “Dia de 

Cooperar” promoveu uma onda de ações 

voluntárias de cooperativas, cooperados e 

colaboradores e familiares, em um grande 

movimento de solidariedade. Ao todo, 49.126 

pessoas foram beneficiadas. Vamos conferir 

as iniciativas desenvolvidas em 2020:

HOSPITAL REGIONAL DE 

SORRISO E HOSPITAL 13 DE 

MAIO RECEBEM 

RESPIRADORES

Para contribuir com o sistema de saúde, a 

Sicredi Celeiro MT/RR realizou a doação de 

dois aparelhos respiradores, um para o 

Hospital Regional de Sorriso e outro para 

Hospital 13 de Maio. No total, R$ 152 mil 

foram investidos para ampliar a oferta destes 

equipamentos que auxiliam no atendimento a 

pacientes em tratamento contra o Covid-19.

O presidente Laércio Pedro Lenz destaca que 

a iniciativa visa cooperar com os órgãos de 

Saúde no combate à pandemia do 

coronavírus, bem como promover o bem-estar 

nas comunidades onde a instituição atua. 

Juntos, os dois hospitais contam com 198 

leitos e são referência em Saúde em Sorriso e 

região. 

HOSPITAL REGIONAL DE SINOP 

E HOSPITAL SANTO ANTÔNIO 

SÃO CONTEMPLADOS COM 

RESPIRADORES

O Hospital Regional de Sinop e o Hospital 

Santo Antônio, de Sinop, receberam da 

Sicredi Celeiro MT/RR dois respiradores 

pulmonares. Os equipamentos foram doados 

às unidades como forma de contribuir no 

atendimento a pacientes com a Covid-19. Ao 

todo, R$ 152 mil foram investidos na 

aquisição dos aparelhos.

Tanto o Hospital Regional de Sinop, quanto o 

Hospital Santo Antônio atendem pacientes 

via Sistema Único de Saúde (SUS) e são 

referências na região Norte de Mato Grosso.

COOPERATIVA REALIZA 

EMPRÉSTIMO DE 

CLIMATIZADORES À UPA DE 

SINOP 

Atendendo à solicitação da direção da 

Unidade de Pronto Atendimento de Sinop 

(UPA), a Sicredi Celeiro MT/RR fez o 

empréstimo de aparelhos climatizadores de ar 

para serem usados na tenda de triagem de 

pacientes com sintomas de Covid-19. No 

espaço, montado provisoriamente na área 

externa da UPA, eram realizados os primeiros 

atendimentos e triagem dos pacientes que 

chegavam àquele local apresentando 

sintomas gripais. 

“O objetivo foi oferecer conforto 

aos pacientes da rede pública que 

necessitavam de atendimento 

naquele momento”, elenca o presidente 

da Sicredi Celeiro MT/RR, Laércio Pedro Lenz. 

Pelo menos 10 mil pessoas foram 

beneficiadas indiretamente pela ação.
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Valor investido: 

R$ 1,3 mil
Beneficiados diretamente: 

1.200
Beneficiados indiretamente: 

1.200
Voluntários: 

15

A ação de intercooperação beneficiou mais de 

1,2 mil pessoas em situação de 

vulnerabilidade social em Sorriso. Realizada 

em 6 de junho, a iniciativa contemplou cerca 

de 250 famílias de oito comunidades 

diferentes do município que receberam, 

naquele dia, um almoço especial: uma 

feijoada. O alimento foi produzido por várias 

mãos que se uniram com um único propósito: 

a solidariedade.

Uma equipe de voluntários se reuniu no Gesp 

para preparar a refeição e outra equipe fez a 

entrega nas casas das famílias. A iniciativa faz 

parte das ações do Dia de Cooperar, um 

movimento nacional de estímulo a iniciativas 

voluntárias diferenciadas. A ação foi liderada 

pela C.Vale Cooperativa Agroindustrial e 

contou com apoio do Sicredi, do Colégio San 

Petrus e das Pastorais da Paróquia São Pedro 

Apóstolo.

INTERCOOPERAÇÃO BENEFICIA 
MAIS DE 1,2 MIL PESSOAS 
EM SORRISO
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Além das iniciativas já descritas, a Cooperativa 

também cadastrou como ação do Dia C, as 

pessoas beneficiadas com os Programas do 

Sicredi na Comunidade: o Apoie e o Fundo 

Social. Sendo assim, em 2020.

DIA C: 
FUNDO SOCIAL 
E APOIE
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DIVERSIDADE E 
DESENVOLVIMENTO DOS 
COLABORADORES 
Capacitação profissional em pauta 

Instituição financeira cooperativa com mais de 

cinco milhões de associados no país, o Sicredi 

aparece, há anos, no ranking das 150 

Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 

conforme pesquisa da revista Você S/A, da 

Editora Abril, em parceria com a Fundação 

Instituto Administração (FIA).  

O bom desempenho no ranking reflete a 

essência da instituição, que coloca as pessoas 

no centro de sua atenção. Atrair pessoas que 

se identifiquem com a causa do 

cooperativismo e a preocupação em oferecer 

as melhores condições para que elas exerçam 

suas atividades profissionais.

Para conquistar bons resultados a cada ano, a 

instituição financeira cooperativa segue 

apoiando e incentivando seus colaboradores 

ao permanente exercício da aprendizagem e 

capacitação profissional. 

Com atuação nos municípios de Sorriso, Sinop, 

Santa Carmem, Cláudia, Vera, União do Sul, 

Feliz Natal e Nova Ubiratã, além dos distritos 

de Água Limpa, Primavera e Boa Esperança, a 

Sicredi Celeiro MT/RR reforça seu 

compromisso em desenvolver seus 

colaboradores, incentivando-os e lhes 

proporcionando treinamentos diversos que 

irão tanto fomentar o desenvolvimento 

profissional, quanto promover a imersão 

neste ambiente do cooperativismo de crédito. 

Só em 2020, foram oportunizadas 

capacitações para as diversas áreas da 

cooperativa, a maioria delas na modalidade 

online. A Plataforma Sicredi Aprende apoiou 

a todos os colaboradores também na 

construção do conhecimento, estimulando o 

protagonismo do colaborador em sua 

aprendizagem. 

"São conteúdos técnicos que conectam o 

colaborador à nossa cultura e às nossas 

competências, ao nosso propósito e ao 

momento de transformação que estamos 

vivendo, com foco em prepará-los para 

contribuírem com a estratégia de atuação", 

destaca a Gerente de Gestão de Pessoas, 

Sônia Barreto. 

Como avalia ainda a gestora, a Sicredi Celeiro 

MT/RR investe em educação corporativa de 

forma contínua porque compreende que 

quanto maior for a formação proporcionada 

ao colaborador, maior será a qualidade no 

atendimento e orientação ao associado, que é 

o dono do negócio.
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"Educação Corporativa é a 

estratégia que adotamos para 

garantir o processo contínuo, 

crescente e cumulativo de 

aprendizado, melhoria do 

desempenho dos 

colaboradores e, por 

consequência, do nosso 

negócio. Assim, conseguimos 

garantir para o associado um 

atendimento de qualidade e 

dentro do modelo de negócios 

e cultura que o Sicredi propõe", 

reforçou Sônia Barreto.

A Cooperativa encerrou 

2020 com um total de 

359 

colaboradores. 

Colaboradores da Agência Sinop participam de 
bate papo sobre Gestão de Desempenho.

Cooperativa reúne novos colaboradores no 
início de 2020.

Colaboradores participam de evento de 
integração promovido em Sinop.
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A Sicredi Celeiro MT/RR, com sede em Sorriso, 

realizou em abril de 2020 doação de quatro 

ventiladores pulmonares microprocessados 

com tecnologia de alto fluxo, a hospitais das 

cidades de Sorriso e Sinop. Os aparelhos 

foram entregues aos hospitais Regional e 13 

de Maio, em Sorriso, e Regional e Santo 

Antônio, em Sinop. 

No total, foram investidos R$ 304 mil para a 

compra dos equipamentos. Os quatro 

hospitais atendem hoje não só pacientes 

destes municípios, como também de toda a 

região, e são referências em serviços de 

saúde.

Os materiais destinaram-se às ações de 

enfrentamento da pandemia do coronavírus 

(Covid-19), sendo empregados no 

atendimento de pacientes naquelas 

respectivas localidades.  

Para o presidente da cooperativa, Laércio 

Pedro Lenz, enquanto instituição 

essencialmente cooperativista e diante de um 

momento que exigiu atitudes atentas, serenas 

e colaborativas, ações como essa motivaram 

ainda mais o Sicredi a praticar a sua missão, 

que é contribuir com a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas. 

SICREDI CELEIRO 
MT/RR REFORÇA 
AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO 
A COVID-19

Com 15 agências operando nos municípios 

de Sorriso, Sinop, Feliz Natal, Vera, União 

do Sul, Cláudia, Santa Carmem e Nova 

Ubiratã e nos distritos de Boa Esperança, 

Primavera e Água Limpa, a Sicredi Celeiro 

MT/RR implementou, ainda em 2020, 

ações também direcionadas aos 

colaboradores e às agências com vistas à 

orientação e prevenção da Covid-19. 

A criação do Comitê de Crise para 

delineamento de ações e políticas da 

Cooperativa frente à Pandemia foi um dos 

primeiros passos. Integram o Comitê os 

três diretores da Cooperativa e as 

assessorias de Gestão de Pessoas e 

Comunicação.

Todos os colaboradores, como também os 

fornecedores que mais frequentam  as 

estruturas da Cooperativa, foram 

orientadas quanto à higienização dos 

locais e limpeza de equipamentos e 

estações de trabalho

Entre outras ações, foram desenvolvidas 

ações de comunicação visual nas Agências 

com reforço as orientações quanto à 

doença e mecanismos de prevenção.
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Parte 03

SOLUÇÕES 
RESPONSÁVEIS
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O ano de 2020 marcou uma importante 

evolução do Sistema Financeiro. Com o 

nascimento do PIX, sistema de pagamento 

instantâneo criado pelo Banco Central do 

Brasil, associados Sicredi de todo o Brasil 

passaram a contar com maior conveniência na 

hora de realizar operações como pagamento, 

recebimento ou mesmo transferência de 

valores a qualquer hora do dia, sete dias por 

semana.

As operações pelo PIX tiveram início em 

novembro de 2020.  De acordo com o Banco 

Central, ele foi pensado como uma estratégia 

que visa o aperfeiçoamento da eficiência do 

mercado, alavancar a competividade, baixar 

custos, melhorar a experiência dos clientes.   

Mediante o cadastramento de uma chave Pix 

(CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória), 

pelo aplicativo do Sicredi, já é possível utilizar 

o recurso. No Sicredi, o Pix foi disponibilizado 

dentro do aplicativo do Sicredi e do Woop, 

conta 100% digital da instituição. 

Saiba mais sobre o Pix no Sicredi em 

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

PIX CRIA NOVA DINÂMICA 
PARA OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS
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Mais um benefício foi lançado em 2020, pelo 

Sicredi, para os associados, por meio de suas 

soluções de pagamento. Trata-se da Tag de 

Passagem do Sicredi, serviço para utilização 

em cancelas automáticas, como as de 

pedágios rodoviários.

SICREDI LANÇA 
SOLUÇÃO PARA 
PAGAMENTO 
AUTOMÁTICO 
EM PEDÁGIOS

Com o produto, um adesivo com chip que é 

colado no automóvel, o usuário tem a 

conveniência de passar pelas cancelas de 

cobrança tendo o valor debitado direto de sua 

conta corrente, evitando filas e com maior 

segurança. A Tag de Passagem do Sicredi é 

oferecida por meio de uma parceria com a 

empresa Green Pass, proprietária da marca 

Taggy e que possui acessos em pontos de 

pedágio de 298 municípios, em sua maioria 

localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

oeste do país.

A novidade será oferecida aos associados 

pessoa física e somente poderá ser usada em 

carros de passeio com dois eixos. Os 

interessados em adquirir a Tag de passagem 

podem solicitá-la nas agências do Sicredi. 

Após a ativação e uso, as transações poderão 

ser conferidas de maneira simples pelo 

aplicativo do Sicredi.
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Buscando disponibilizar soluções que gerem 

conveniência, o Sicredi anunciou em 2020 

mais uma funcionalidade em pagamentos 

eletrônicos. Com o lançamento é possível 

pagar ou receber valores entre associados da 

instituição, sem taxas, via QR Code no 

aplicativo do Sicredi, disponível para 

smartphones que operam nos sistemas iOS 

ou Android.

SICREDI LANÇA 
OPÇÃO DE 
PAGAMENTO 
POR QR CODE

A solução faz parte de uma série de iniciativas 

do Sicredi que visam proporcionar novas 

experiências para os associados por meio da 

tecnologia, além de acompanhar a tendência 

de digitalização do sistema financeiro.  

A nova opção de pagamento eletrônico do 

Sicredi está alinhada com as melhores 

práticas de mercado e faz parte da adesão da 

instituição ao Sistema de Pagamentos 

Instantâneos lançado recentemente pelo 

Banco Central do Brasil e batizado de PIX, 

que funciona desde novembro do ano 

passado.

Para utilizar a ferramenta no aplicativo do 

Sicredi o usuário deve ser um associado da 

instituição. 

No app, basta escolher a opção "Pagamento 

por QR Code", direcionar o "QR Code Sicredi" 

para a leitura dos dados, informar o valor (se 

necessário) e confirmar o pagamento. 

Esse tipo de transação é uma alternativa a 

outros pagamentos como TED, DOC, boleto, 

cheque e cartões, e pode ser feita entre 

pessoas em poucos segundos.
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SEGUROS: ASSOCIADOS 
SÃO PREMIADOS EM 2020
Prêmios em Seguros 2020
Proteção para você e prêmios

No ano de 2020, seis associados da Sicredi 

Celeiro MT/RR, além de estarem protegidos 

pelos seguros de vida distribuídos pelo Sicredi, 

tiveram uma experiencia única: foram 

contemplados e receberam em vida prêmio 

que totalizou R$ 186.471,61.

Residentes nos municípios de Sorriso, Sinop e 

União do Sul, os associados foram sorteados 

entre os meses de março e novembro. 

Somente nesse último, foram dois.

Em março, Milton Jacob Kraemer, da Agência 

Sinop Avenida Jacarandás, foi o primeiro 

dentre os associados da Sicredi Celeiro MT/RR 

a ser contemplado.

Em maio, o prêmio foi para Carla Elisabete 

Valasco Giovelli, da Agência Sorriso, em 

Sorriso.

Em junho, Leomara Ferreira de Moraes, de 

Sinop, também foi sorteada. Ela é associada 

Sicredi na Agência Sinop, localizada na 

Avenida das Acácias.

Nos meses de agosto (1) e novembro (2) 

outros três associados receberam os prêmios. 

Andreia Simone Dal Ri Fernandes, Agência 

Sinop, Jaqueline Oliveira da Silva Leite, 

Agência União do Sul, e Elenir Conceição dos 

Santos, Agência Sorriso Leste, 

consecutivamente.

Os seguros do Sicredi garantem a 

conveniência que os associados necessitam e 

contam com coberturas e serviços diversos, 

além de assistências específicas que 

conferem mais conforto ao segurado e suas 

famílias.

Em todo ano de 2020, em todo Sistema 

Sicredi, foram contemplados 197 associados 

e a soma dos prêmios entregues totalizou R$ 

7.535.695.

O valor do prêmio sofre dedução de impostos 

e tributos, conforme legislação vigente na 

época do sorteio realizado pela Loteria 

Federal.
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ECONOMIA VERDE 
O Sicredi se preocupa em oferecer não 

apenas soluções financeiras aos seus 

associados, mas soluções financeiras que 

estejam alinhadas à chamada economia 

verde, isto é, que resulta em melhoria do 

bem-estar da humanidade e da igualdade 

social, ao mesmo tempo que reduz 

significativamente os riscos ambientais e a 

escassez ecológica.  

Para isto, a instituição financeira cooperativa 

coloca à disposição de seus associados uma 

série de produtos com benefícios 

socioambientais e que incluem créditos para 

diferentes finalidades, linhas de custeio, 

programas e consórcio.  

Quando o assunto é disponibilizar soluções 

que estejam em sintonia com a economia 

verde, a Sicredi Celeiro MT/RR segue 

alocando recursos em produtos e serviços, 

contribuindo com as comunidades e o meio 

ambiente, como o financiamento para 

energia solar, crédito à agricultura familiar, 

crédito aos pequenos negócios, Programa 

ABC (Agricultura de Baixo Carbono), Linhas 

de Custeio de Plantio Direto, Programa 

MODERAGRO, Programa INOVAGRO, 

Pronaf Mais alimentos e Consórcio 

sustentável.   

Com atuação em nos municípios de Sorriso, 

Sinop, Santa Carmem, Cláudia, Vera, Feliz 

Natal, Nova Ubiratã e União do Sul, além dos 

distritos de Primavera, Boa Esperança e Água 

Limpa, a Sicredi Celeiro MT/RR compõe o 

Sistema Sicredi, instituição financeira 

cooperativa pioneira do segmento no Brasil.   

Com um modelo de gestão que valoriza a 

participação dos associados, os quais têm 

direito a voto nas decisões da sua cooperativa 

e participação nos resultados, hoje o Sicredi 

está presente em 24 estados brasileiros e no 

Distrito Federal. 

A instituição contribui para a expansão do 

cooperativismo de crédito no Brasil, segmento 

surgido em 1902 com a fundação da 

cooperativa Sicredi Pioneira RS, e que já 

conta com mais de 11 milhões de adeptos no 

Brasil, segundo o Banco Central.   

O impacto positivo da atuação das 

cooperativas de crédito nas regiões onde 

atuam acontece não somente em função dos 

produtos e serviços financeiros, mas também 

pelo envolvimento com a comunidade por 

meio de iniciativas de viés social e ambiental. 
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Com o Internet Banking você consulta saldos, extratos, 

aplicações, comprovantes e previdência, realiza transferências 

entre contas Sicredi, DOCs e TEDs, paga boletos de cobrança, 

contas de consumo e fatura de cartão de crédito, cadastra 

débitos em conta, agenda transações, além de aplicar e resgatar 

investimentos.

Caso ainda não possua uma senha de acesso, utilize a facilidade 

do cadastro online. Acesse o Internet Banking ou o Aplicativo do 

Sicredi utilizando sua cooperativa e conta e realize o seu 

cadastro para acesso aos canais. 

RELACIONAMENTO 
COM OS ASSOCIADOS 

NOSSOS CANAIS

O associado Sicredi tem à disposição diferentes canais de relacionamento, 

sejam presenciais ou mesmo digitais. Ambos conferem comodidade, segurança 

e tranquilidade para realizar movimentações onde e quando quiser.

DIGITAIS
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APLICATIVO SICREDI

Seja para você ou para sua empresa, com o 

aplicativo para smartphones você tem acesso 

ao Sicredi na palma da sua mão, 24 horas por 

dia, onde estiver. São diversas 

funcionalidades, desde consultas de saldo e 

extrato até gerenciamento de investimentos, 

contratação e liquidação de crédito pré-

aprovado e controle de agendamentos.

Caso ainda não possua uma senha de acesso, 

utilize a facilidade do cadastro online. Acesse 

o Internet Banking ou o Aplicativo Sicredi 

utilizando sua cooperativa e conta e realize o 

seu cadastro para acesso aos canais.

Faça o download na App Store ou na Play 

Store e aproveite.
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Serviço disponibilizado pelo Sicredi e 

por meio do qual é possível ao 

Associado tirar dúvidas sobre 

serviços, realizar consultas, falar com 

o assistente virtual Theo, ou mesmo 

o Gerente de Negócios na Agência à 

qual se é associado.

Oferecemos os produtos e serviços 

que você precisa, sempre com um 

atendimento próximo e com a 

confiança e solidez da nossa marca.

O número para contato:  

51 3358-4770

Whatsapp 
Enterprise
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AGÊNCIAS

Nossas 15 Agências contam com a 

estrutura adequada para lhe receber e lhe 

auxiliar em todas as dúvidas necessárias. 

Nelas você encontra todo o time Sicredi 

ao alcance, incluindo profissionais das 

áreas de Negócios, Atendimento, 

Relacionamento, entre outras. É sempre 

um prazer recebê-los, pois, além de 

associados, vocês também são donos do 

negócio.  

PRESENCIAIS

CAIXA ELETRÔNICO
Você pode realizar saques, consultar saldos e 

extratos de contas e aplicações, 

transferências, depósitos e pagamento de 

contas. Você também pode realizar saques 

com seu cartão Sicredi nos caixas eletrônicos 

do Banco24Horas, da Rede Plus e da Rede 

Cirrus. Para identificar os milhares de 

terminais no país e no exterior, basta procurar 

a identificação das redes. 
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SERVIÇOS 

POR TELEFONE

Além de contar com os serviços de suporte, você 

ainda pode realizar aplicações e consultar seus 

investimentos entre outras opções.

3003 4770 
(capitais e regiões metropolitanas 

- custo de uma ligação local) 

0800 724 4770
(demais regiões);

Atendimento eletrônico 

24h

Atendimento pessoal disponível 

conforme o produto ou serviço.

Para utilizar este serviço, ligue:

São estabelecimentos autorizados a 

prestar serviços em nome do Sicredi, 

como farmácias, lojas e 

supermercados, que formam uma 

grande rede onde você pode pagar 

contas de água, luz, telefone, boletos 

de cobrança e tributos com toda a 

facilidade.
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COMPROMISSO 
COM A 
SUSTENTABILIDADE

A Cooperativa sempre defendeu o pilar da 

sustentabilidade. Em 2020, diversas ações 

para promover a sustentabilidade foram 

realizadas. Entre elas a destinação de resíduos 

eletrônicos para o Lions Club de Sorriso, que 

promoveu a Campanha Leve. A Cooperativa 

reuniu materiais eletrônicos separados para 

descarte das 15 Agências. 

No total, a Cooperativa destinou cerca de 

duas toneladas de lixo eletrônicos para a 

Campanha. Com a iniciativa, o Lions Clube de 

Sorriso coletou 56 toneladas que foram 

enviadas para a correta destinação junto às 

empresas especializadas no reaproveitamento 

de materiais como pilhas, computadores, 

equipamentos de informática entre outros. A 

ação angariou R$ 43 mil em recursos. Todo o 

dinheiro foi doado ao Hospital de Câncer de 

Mato Grosso, referência estadual no 

atendimento aos pacientes oncológicos do 

Estado. 

PAPA PILHAS

No pilar da sustentabilidade, associados, 

colaboradores e a comunidades dos 

municípios e distritos onde está presente a 

Sicredi Celeiro MT/RR podem contar com um 

ponto de coleta de pilhas e baterias de 

celulares usadas. Chamados de Papa-Pilhas, 

as urnas se tornaram um importante ponto de 

coleta destes materiais. O coletor é uma forma 

de incentivar o descarte correto destes 

materiais, que por conterem metais pesados, 

não podem ser jogados no lixo comum. A 

coleta sustentável de pilha e baterias permitiu 

a destinação adequada, sem agredir o meio 

ambiente, de inúmeros materiais ao longo dos 

Mais de 7,8 mil pessoas, na área de 

atuação da Sicredi Celeiro MT/RR, 

participaram das ações de Educação 

Financeira em 2020. Todas as iniciativas 

foram desenvolvidas pelos 

colaboradores da Cooperativa. 

Mesmo em um cenário desafiador, as 

equipes receberam treinamentos e 

encararam o desafio de promover as 

orientações sobre Educação Financeira 

no formato on-line. Com materiais para 

públicos específicos – Crianças, 

Adolescentes, Pessoas Físicas e Pessoas 

Jurídicas, os colaboradores das agências 

desenvolveram 225 ações ao longo do 

ano.

No total, durante o ano de 2020, 7.836 

pessoas assistiram as apresentações. A 

anos nos oito municípios e três distritos que 

pertencem a área de atuação da Cooperativa. 

Os Papa-Pilhas estão instalados próximos as 

áreas de atendimento aos associados nas 15 

Agências. 

VAMOS FALAR 
DE EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA?
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COOPERAÇÃO NA 
PONTA DO LÁPIS

maioria delas, no formato digital. Com 

exemplos práticos de como podemos 

melhorar nossa relação com o dinheiro, 

os participantes puderam refletir mais 

sobre finanças e o que pode ser feito na 

prática para melhorar nos preparar para 

um futuro mais próspero.

A finalidade dos encontros, seja com 

associados ou não, é para estimular o 

entendimento sobre economia 

comportamental, entender como nossos 

pensamentos, impulsos, crenças, entre 

outros fatores psicológicos interferem 

nas tomadas de decisões. A Educação 

Financeira vem justamente para 

provocar novos pensamentos, hábitos e 

práticas que estimulam a tomada de 

decisões mais assertivas, conscientes e 

inteligentes.

Com a Educação Financeira, a Sicredi 

Celeiro MT/RR quer estimular a 

consciência sobre a importância do 

hábito de poupar recursos para 

desenvolver projetos a curto, médio e 

longo prazo. Quer também incentivar o 

consumo e crédito consciente, evitando 

armadilhas que possam levar para uma 

futura inadimplência.

É por meio da Educação Financeira que 

a Cooperativa compartilha práticas de 

forma positiva, visando transformar a 

relação das pessoas com as finanças 

pessoais e inclusive, para pessoa 

jurídica, nas ações os colaboradores 

trazem orientações práticas para 

empreendedores aperfeiçoarem a 

relação com o dinheiro.

O Sicredi mantém ainda uma parceria 

com a Mauricio de Sousa Produções, 

que criou uma série de gibis, as revistas 

em quadrinhos, e vídeos com desenhos 

animados da Turma da Mônica, que 

aborda assuntos financeiros de maneira 

lúdica e divertida para o público infantil. 

O Sicredi acredita que, por meio da 

Educação Financeira, pode-se transformar 

a relação com o dinheiro e conquistar maior 

independência e liberdade para nossa vida. 

Por isso, em conjunto com todas as 

Cooperativas, Centrais e a Fundação 

Sicredi, o Sicredi lançou em 2020, o 

Programa Nacional de Educação 

Financeira: Cooperação na Ponta do Lápis. 

Com as ações do Programa, são 

compartilhadas práticas que podem trazer 

uma vida financeira mais sustentável para 

muitas pessoas.

O propósito do Programa é cooperar para 

uma vida financeira sustentável. Por isso, o 

debate sobre a Educação Financeira é 

levado para regiões onde a Cooperativa 

atua, impulsionando o crescimento dos 

associados e das comunidades, 

contribuindo para uma sociedade melhor. 

Ao compartilhar informação e boas 

práticas financeiras, o que se quer é 

melhorar a nossa relação com o dinheiro.

Nossos materiais e ações consideram as 

diferenças entre públicos e, por isso, 

usamos linguagens, conteúdos e formatos 

adaptados a cada perfil. O Programa é vivo 

e está em constante evolução, sempre 

procurando fazer a diferença na vida das 

pessoas.

Na construção do Programa, o Sicredi 

utilizou a economia comportamental com o 

objetivo de proporcionar uma melhor 

compreensão dos hábitos em relação às 

finanças. Afinal, não basta abordar 

somente conhecimentos técnicos: 

buscamos provocar uma tomada de 

consciência que traga resultados efetivos.
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A Sicredi Celeiro MT/RR participou da 7ª 

edição da Semana Nacional de Educação 

Financeira, que ocorreu de 23 a 29 de 

novembro de 2020. Promovida pelo Fórum 

Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), a 

Semana teve como tema “Resiliência 

financeira: como atravessar a crise?”. 

A pandemia do coronavírus trouxe 

complicações para a vida financeira de uma 

grande parcela dos brasileiros, hoje mais 

sujeitos a flutuações na renda familiar e 

fraudes financeiras. Em um momento de crise 

como este, o planejamento das finanças 

familiares é ainda mais importante, e o 

cidadão precisa estar bem informado para 

tomar suas decisões financeiras, mesmo sob 

estresse.

Ao promover práticas financeiras conscientes, 

responsáveis e autônomas, tratando inclusive 

de temas de caráter mais emergencial, 

esperamos ter contribuído para que cada 

cidadão encontre os seus caminhos para 

superar momentos de crise como este, e no 

futuro, se sinta cada vez mais preparado para 

ser o protagonista de sua vida financeira.

Na sétima edição da Semana Enef, a 

Cooperativa impactou mais de 10 mil pessoas 

em nossa área de atuação. Além das ações de 

Educação Financeiras promovidas pelos 

colaboradores das Agências, a Cooperativa 

ainda produziu uma edição especial o 

programa de rádio semanal, Estação Sicredi. 

Nesta edição veiculada no dia 28 de 

novembro de 2020, em 12 emissoras de 

SEMANA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

rádios locais, a Sicredi Celeiro MT/RR trouxe 

depoimentos de pessoas que participaram 

das ações que foram desenvolvidas durante o 

ano. Nos depoimentos estavam crianças, 

adolescentes, pessoas físicas e jurídicas que 

falaram sobre o que aprenderam e o que 

mudou após terem participado das ações.

 Além disto, o programa trouxe dicas 

importantes de colaboradores da Cooperativa 

e um bate papo com a consultora, palestrante 

e professora de psicologia econômica, 

finanças comportamentais, educação 

financeira e arquitetura de escolhas no Vértice 

PSI – Instituto de Psicologia Econômica e 

Ciências Comportamentais e in company, Vera 

Rita, que também contribui como orientadora 

técnica do Programa Cooperação na Ponta do 

Lápis.
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Parte 04

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

NOSSAS CAUSAS

Nós acreditamos que fazer 

juntos faz a diferença e que 

a força do coletivo é capaz 

de transformar o nosso 

mundo. Como instituição 

financeira cooperativa, 

praticamos essa máxima 

todos os dias, quando nos 

unimos visando o bem 

mútuo e considera

EDUCAÇÃO

Acreditamos que investir 

na educação no presente 

faz a diferença no futuro. 

Queremos apoiar as 

pessoas a serem 

protagonistas da sua 

própria história, se 

tornando agentes 

transformadores nas suas 

comunidades por meio da 

educação de qualidade.

COOPERAÇÃO

Queremos aproximar as 

pessoas e valorizar o 

coletivo, respeitando a 

individualidade de cada um, 

em uma comunidade que 

se preocupa com o bem de 

todos.

DESENVOLVIMENTO 

LOCAL

Em mais de 200 municípios 

somos 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.
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MOVIMENTO EU 
COOPERO COM 
A ECONOMIA 
LOCAL

Para reforçar a importância dos pequenos 

empreendedores e do cooperativismo como 

motores da economia brasileira, o Sicredi 

levantou a bandeira da cooperação em um 

movimento para engajar as pessoas em prol 

da economia de sua região, com a campanha 

“Eu Coopero com a Economia Local”.

Por meio de iniciativas de comunicação e a 

aplicação de um selo que destaca empresas e 

consumidores engajados na causa, o Sicredi 

buscou estimular o consumo e o 

desenvolvimento econômico local – o que está 

atrelado ao propósito da instituição desde sua 

fundação, em 1902.

A estratégia iniciada no ano passado buscou 

impactar positivamente diversos públicos, 

desde pequenos comerciantes e produtores 

rurais, para que se sentissem apoiados pela 

campanha; associados do Sicredi para que 

contribuíssem com a divulgação das 

mensagens e aproveitem oportunidades de 

negócio que pudessem surgir com ela; e 

consumidores, para que se conscientizassem 

sobre seu papel na movimentação da 

economia de suas regiões por meio de seu 

comportamento de consumo. 

A iniciativa também convidou entidades e os 

meios de comunicação para que engajassem 

e fortalecessem a propagação do movimento.

Um hotsite também foi para servir de fonte de 

informações sobre a iniciativa e ferramenta de 

apoio aos empreendedores locais. 

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL
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No espaço foram disponibilizados conteúdos em vídeo e e-books 

com dicas de como trabalhar os negócios nos meios digitais e uma 

plataforma de personificação de peças digitais de divulgação, além 

de acesso a outras ferramentas que podem auxiliar na gestão do 

empreendimento.

APLICATIVO 
SICREDI CONECTA

Como Instituição Financeira 

Cooperativa, o Sicredi sempre tem 

como objetivo apoiar e ajudar no 

desenvolvimento das regiões em que 

atua. Com isso, o Conecta foi criado 

para ser uma ferramenta de apoio 

aos negócios locais, facilitando a compra e venda pela 

internet entre associados do Sicredi, e materializando 

ainda mais o espírito de cooperação que está na nossa 

essência.

O Sicredi Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para 

os associados do Sicredi, que facilita a venda e compra 

de produtos e serviços pela internet. Para vender, basta 

cadastrar o perfil do negócio e criar a vitrine virtual. 

No app é possível gerenciar anúncios, vendas e trocar 

mensagens com os compradores para combinar a 

forma de pagamento e entrega. Para comprar, basta 

navegar na página inicial ou utilizar o filtro para 

pesquisar o produto ou serviço do seu interesse.
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PROGRAMA A 
UNIÃO FAZ A VIDA
COOPERAÇÃO E 
CIDADANIA POR 
MEIO DE 
PRÁTICAS DE 
EDUCAÇÃO 
COOPERATIVA

O Programa A União Faz a Vida (PUFV) foi 

lançado oficialmente em 1995, com o 

propósito de promover a educação para um 

mundo mais cooperativo.

Com pessoas educadas desde cedo em temas 

como cooperação e cidadania e 

empreendedorismo — e interessadas em uma 

nova cultura na qual o indivíduo e a 

comunidade pudessem, juntos, criar 

oportunidades de crescimento para todos —, 

tanto o Sicredi como a sociedade poderiam 

evoluir e se desenvolver cada vez mais.

Além de um programa de educação 

cooperativa, o Programa A União Faz a Vida 

propõem uma nova metodologia de ensino 

que privilegiasse o empreendedorismo e a 

cooperação. Passados 25 anos, o Programa A 

União Faz a Vida se tornou um dos principais 

programas de educação do Sicredi.

Com a iniciativa, o Sicredi quer construir e 

vivenciar atitudes e valores de cooperação e 

cidadania. Porque gente que pergunta, cresce! 

Acreditamos na educação como forma de 

envolver, transformar comunidades, promover 

a cooperação, protagonismo e cidadania. Isso 

tudo vai ao encontro do nosso princípio de 

apoiar o desenvolvimento 

de nossos Associados e das 

comunidades onde vivem. 

Já são 25 anos em que o 

PUFV vem promovendo, no 

Brasil, cooperação e 

cidadania por meio de 

práticas de educação 

cooperativa, contribuindo 

com a educação integral de 

crianças e adolescentes. A 

metodologia do Programa A União 

Faz a Vida convida as crianças e os 

adolescentes a valorizarem os 

saberes e espaços comunitários, os 

empreendimentos coletivos, a cooperação e o 

exercício da cidadania como formas de se 

ensinar e de aprender em todos os lugares e 

com todas as pessoas. 

Na área de atuação da Sicredi Celeiro MT/RR, 

atualmente, o Programa é desenvolvido em 

dois municípios: em Feliz Natal – desde 2009 

e em Sorriso – desde 2014. Em Feliz Natal, no 

ano de 2020, o PUFV foi desenvolvido em 

sete instituições de ensino, inclusive na Apae. 

No período, 90 educadores foram envolvidos 

e 1.589 estudantes impactados. Já em 

Sorriso, no ano de 2020, o PUFV foi 

desenvolvido em duas escolas municipais e, 

neste período, as ações do programa 

mobilizaram 85 educadores e contemplaram 

1.695 estudantes. 

Em 2020, apesar do cenário desafiador, o 

programa não parou. No primeiro bimestre do 

ano foram desenvolvidas formações com 

professores das escolas atendidas. No 

decorrer do ano, seguindo os protocolos dos 

órgãos de saúde, o PUFV se adaptou e por 

meio do Programa foram desenvolvidas 

formações on-line com mais de 70 horas. Nos 

sete principais eventos digitais realizados no 

ano, foram registradas mais de 1,1 mil 

participações de profissionais da educação.
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FAZENDO A DIFERENÇA 
NA VIDA DAS PESSOAS E 
DA COMUNIDADE

Apoiar atividades que gerem benefícios e 

melhorias para a vida das pessoas e da 

comunidade.  Desta maneira, a Sicredi Celeiro 

MT/RR vem reforçando seu compromisso de 

ser um agente local que também colabora 

para as transformações. E o Fundo Social é 

um bom exemplo disso ao incentivar projetos 

que desenvolvam a educação, esporte, 

cultura, saúde, segurança e meio ambiente 

nos oito municípios e três distritos de atuação 

da nossa Cooperativa.

Em 2020, foram destinados R$ 500 mil, por 

meio do Fundo Social, a um grupo de 47 

instituições sem fins lucrativos que tiveram os 

projetos aprovados na área de atuação da 

Cooperativa. Mais de 37 mil pessoas (37.482) 

foram beneficiadas pela ação. O presidente da 

Cooperativa, Laércio Pedro Lenz, destaca a 

atenção da Sicredi Celeiro MT/RR com toda a 

comunidade regional, já que iniciativas como 

essas são possíveis graças à reciprocidade 

dos associados das 15 agências da Sicredi 

Celeiro MT/RR. “Para nós, do Sicredi, as 

instituições presentes nos oito municípios e 

três distritos têm a mesma importância. Por 

isso, procuramos sempre apoiar as 

entidades de todas as comunidades que 

fazem a diferença para o desenvolvimento 

local. A iniciativa só foi possível com o 

apoio dos associados da Cooperativa que 

acreditam na cooperação e aprovaram essa 

doação”, ressaltou Laércio.

Os projetos aprovados foram avaliados 

inicialmente pelos comitês locais, que 

reúnem representantes de todas as 

agências da Cooperativa e membros dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, e 

após, pelo Comitê Gestor, formado por 

dirigentes, diretores e colaboradores do 

Sicredi.
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47 
Projetos 

aprovados

37.482 
Pessoas 

beneficiadas
Destinados

500 
R$ 

mil 

Confira a relação das entidades por localidade 

da área de atuação da Cooperativa:
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• Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente 
do Jardim Amazônia - Mãezinha Do Céu.

• Associação Comunitária de Orientação e 
Aprendizagem ao Adolescente – Acoaso

• Associação de Apoio à Criança e a Família

• Associação de Reabilitação e Esporte Equestre 
Sonho Meu

• Associação dos Amigos da Criança E do 
Adolescente

• Associação Civil de Senhoras de Rotarianos - 
Casa Da Amizade

• Casa de Apoio Santa Maria

• Associação Casa do Oleiro

• Centro Social São Francisco de Assis

• Centro Luterano de Ação Social – Class Luterano

• Lions Clube

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
Apae

• Associação Comunitária dos Moradores de 
Primavera

• Associação de Senhoras de Rotarianos - Casa 
da Amizade

• Associação dos Deficientes Visuais e Amigos – 
Adevas

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
Apae

• Organização Multifuncional de Desenvolvimento 
e Auxílio Social – Omdas

• Associação Comunitária de Orientação e 
Aprendizagem – Acoas

• Rede Feminina de Combate ao Câncer – Refeccs

• Rotary Club Sinop Tarumã

• Rotary Clube

• Centro Social Menino Jesus

• Rotary Clube

• Associação Águia Futebol Clube

SORRISO SINOP

• Paróquia Nossa Senhora Aparecida

• Pastoral da Criança

UNIÃO DO SUL
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• Associação Amar Para Incluir Pessoas com 
Necessidades Especiais – Amapin

• Associação das Mulheres Empreendedoras

• Igreja Batista Nacional

NOVA UBIRATÃ

• Associação Comunitária de Orientação e 
Aprendizagem ao Adolescente – Acoaf

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
Apae

• Clube Terceira Idade Esperança Viva

FELIZ NATAL

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
Apae

• Associação Espírita a Caminho da Luz

• Igreja Batista Nacional

• Associação Frei Miguel Bottacin de Apoio aos 
Idosos – Lar Dona Francisca

• Associação Pestalozzi

• Centro Espírita Chico Xavier

• Centro de Convivência dos Idosos Silvino 
Perondi

• Rotary Club

VERA

CLÁUDIA
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• Associação Artística Cultural Carmense – AACC

• Escolinha Celeiro Bom de Bola

• Igreja Presbiteriana Renovada

• Clube da Terceira e Melhor Idade

• Igreja Batista Nacional – IBN

• Liga de Esportes Amadores

SANTA CARMEM

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, 

SORRISO

• Associação Comunitária dos Moradores de 
Primavera

DISTRITO DE PRIMAVERA,

 SORRISO

• Paróquia Nossa Senhora Aparecida

• Clube da Terceira e Melhor Idade

• Igreja Batista Nacional – IBN

• Liga de Esportes Amadores

DISTRITO DE ÁGUA LIMPA, 

NOVA UBIRATÃ

DISTRITO DE BOA ESPERANÇA,

SORRISO

SINOP 11 PROJETOS
R$ 161.640,72

FELIZ NATAL
3 PROJETOS
R$ 25.000,00

VERA 4 PROJETOS
R$ 25.044,00

SORRISO 
13 PROJETOS
R$ 167.921,25

DISTRITO 
DE BOA ESPERANÇA, 
SORRISO

3 PROJETOS
R$ 25.000,00

UNIÃO DO SUL
2 PROJETOS
R$ 25.000,00

CLÁUDIA
4 PROJETOS
R$ 25.318,65

SANTA CARMEM
3 PROJETOS
R$ 19.319,40

NOVA UBIRATÃ
4 PROJETOS
R$ 25.756,00 
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SICREDI 
REAFIRMA
APOIO AO 
ESPORTE 
EM 2020 

A Sicredi Celeiro MT/RR reforça seu 

compromisso em apoiar projetos da 

comunidade local que gerem desenvolvimento 

e transformação social às pessoas que nela 

vivem. Há mais de dez anos, segue sendo 

uma das principais incentivadoras do esporte 

sorrisense, com patrocínios concedidos às 

Associações de Handebol e de Atletismo. O 

município de Sorriso é destaque nestas 

modalidades e já revelou talentos para o 

Brasil. Atletas que iniciaram suas trajetórias 

nesta cidade atualmente compõem elencos de 

grandes equipes nacionais. 

Em 2020, a parceria renovou-se e ambas as 

entidades foram contempladas com novos 

patrocínios. Apoio fundamental para que os 

atletas pudessem contar com a assistência 

necessária em um ano atípico, quando a 

chegada a pandemia do Coronavírus alterou 

consideravelmente o calendário de eventos, 

competições oficiais e agendas esportivas. 

"O apoio recebido do Sicredi alimenta o 

atletismo local do nosso município, fazendo 

com que nossos atletas tenham uma melhor 

condição de desenvolver suas capacidades. 

Aquilo que aprenderam a gostar, que é o 

atletismo, o esporte", avalia o técnico da 

Associação Sorrisense de Atletismo (ASA), 

Marcos Flademir Vieria, ao avaliar a 

importância da parceira com a Sicredi Celeiro 

MT/RR. 

Opinião semelhante também do técnico 

Cristiano Fripp, da Associação Sorrisense de 

Handebol (ASHB). "Este patrocínio ajudou-

nos a manter uma rede de apoio aos atletas 

que, em sua maioria, são bastante humildes 

da rede pública de ensino. Manter, 

principalmente, atletas de ponta, recebendo 

uma ajuda, cesta básica, material de limpeza 

durante todo o ano. Realmente, foi bastante 

importante neste ano [2020]".
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Antes à pandemia, ambas as Associações 

eram presença confirmada em diferentes 

competições nas respectivas modalidades. 

Nelas, destacavam-se com a conquista de 

medalhas e com atletas subindo ao pódio. 

Mato Grosso despontando no cenário 

nacional, Sorriso afirmando-se como um 

celeiro de talentos do handebol e do atletismo, 

e a bandeira da cooperação sendo difundida 

no país e mundo por 

meio da Sicredi Celeiro 

MT/RR. 

Como explicam os 

técnicos, por se tratar de 

atletas de alto 

rendimento, a rotina de 

trabalho precisou ser 

mantida, 

independentemente do 

tempo e local. São os 

chamados treinos de 

manutenção que ajudam 

o atleta a se manter em 

forma e nos níveis 

elevados de preparação. 

Os treinos foram 

desenvolvidos com 

todos os cuidados, ao ar 

livre e atendendo as 

orientações e cuidados 

dos órgãos de saúde, em 

relação a pandemia da 

Covid-19.

"O atleta de alto 

rendimento precisa estar 

em treino de 

manutenção e se manter em atividade porque, 

automaticamente, se ele não fizer isso, ele 

terá perdas muito grandes. Atletas que há 

seis, oito, dez anos estão treinando podem 

correr o risco de perder tudo o que ganharam 

até agora", explicou o professor Marcos 

Flademir Vieira. 

Com o advento da pandemia, observam os 

gestores, foi preciso implementar novas 

estratégias de trabalho. "A gente [handebol] 

não teve competição no ano inteiro porque 

tudo ficou parado e, mesmo assim, 

conseguimos manter os atletas treinando de 

forma individualizada para não perderem 

totalmente o desempenho, para que no futuro 

possamos contar com eles novamente", 

pontuou Cristiano Fripp. 

No caso do atletismo, ainda foi possível 

marcar presença em 

alguns campeonatos 

nacionais e nos quais o 

time sorrisense 

assegurou medalhas e 

pódio. "Conseguimos 

manter nossa equipe 

competitiva e colocar 

atletas no pódio nacional. 

Ou seja, mantê-los 

disputando as 

competições oficiais pela 

Confederação Brasileira 

de Atletismo, mesmo em 

um momento difícil de 

pandemia, mantendo os 

protocolos de 

distanciamento, uso de 

máscara, higienização, 

com todos os cuidados 

possíveis", lembra ainda 

Marcos Flademir. 

O patrocínio que a Sicredi 

Celeiro MT/RR confere às 

Associações é utilizado 

de acordo com as 

necessidades de cada 

uma e seus planos de 

trabalho. Apoiam desde fisioterapia para os 

atletas, quando necessária, alimentação e 

suplementação, auxílio viagem, compra de 

equipamentos de treinamento, entre outras 

finalidades.

“Conseguimos manter 

nossa equipe 

competitiva e colocar 

atletas no pódio 

nacional. Ou seja, 

mantê-los disputando 

as competições oficiais 

pela Confederação 

Brasileira de Atletismo, 

mesmo em um 

momento difícil de 

pandemia, mantendo os 

protocolos de 

distanciamento, uso de 

máscara, higienização, 

com todos os cuidados 

possíveis"
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A cooperação, o desenvolvimento local e a 

educação nos movem. Afinal, nós, do Sicredi, 

somos como a comunidade: feitos de pessoas.  

Buscamos a união e o bem comum em todas 

as nossas ações. Isso faz parte do nosso 

propósito. Por isso, ao invés de levantar 

algumas bandeiras, abraçamos causas que 

são tão inclusivas quanto a nossa missão de 

contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas da comunidade. 

Sicredi na Comunidade é uma iniciativa da 

Central Sicredi Centro Norte e Central Brasil 

Central. Nela estão organizadas todas as 

iniciativas que já colocamos em prática, em 

benefício da comunidade. Neste espaço 

reunimos representantes de entidades, 

empresários, líderes de projetos, voluntários e 

todo mundo que valoriza o crescimento em 

conjunto.  

SICREDI NA 
COMUNIDADE
QUAIS CAUSAS 
NOS MOVEM?

Acesse www.sicredinacomunidade.com.br e 

conheça a ferramenta na qual você pode 

conhecer nossas causas e também solicitar 

patrocínios, cadastrar projetos para o Fundo 

Social da Cooperativa (em período definido 

uma vez ao ano), bem como participar do 

Apoie, um programa que beneficia entidades 

sem fins lucrativos na área de atuação da 

Cooperativa, que já foram atendidos pelo 

nosso Programa Sicredi na Comunidade.

www.s icredinacomunidade.com.br
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A Sicredi Celeiro MT/RR entregou, no último 

ano, uma nova agência para Sinop. Localizada 

à Avenida das Acácias, a estrutura conta com 

espaço moderno e amplo estacionamento.

 Projetada para criar uma experiência ainda 

mais cooperativa, a agência apresenta a nova 

marca desenvolvida com o objetivo principal 

de posicionar o Sicredi como instituição 

financeira cooperativa comprometida com a 

vida financeira dos seus associados e com as 

regiões onde atua.

No ambiente interno, o espaço amplo foi 

pensado para oferecer conforto, proximidade 

e interação entre os associados. Logo na 

entrada, uma área de recepção foi criada para 

orientar sobre a melhor opção de 

COOPERATIVA ENTREGA NOVA 
AGÊNCIA NA AVENIDA ACÁCIAS 
EM SINOP
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atendimento. Quem precisar esperar, conta 

com a área de convivência onde pode tomar 

café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar 

tarefas de trabalho. No autoatendimento, 

guarda-volumes estão disponíveis para 

facilitar a mobilidade dos associados.

A agência também oferece dois 

estacionamentos exclusivos, proporcionando 

mais segurança aos seus associados, que 

além da agência física 

contam também com 

uma múltipla rede de 

canais de conveniência, 

como mobile e internet 

banking, além de redes 

de autoatendimento.

Como destaca o 

gerente da Agência 

Sinop, Jociel Salton, a 

nova agência é reflexo 

do quanto os 

associados estão 

acreditando no Sicredi. 

“A comunidade de 

Sinop está sendo 

contemplada com essa 

nova agência e isso é 

uma maneira de 

demonstrar que o 

Sicredi também 

acredita muito em 

Sinop. Com uma 

estrutura ampla, com 

arquitetura moderna e 

arrojada, conseguimos 

com esse espaço 

oferecer mais conforto, tranquilidade e prestar 

um atendimento com excelência, qualidade e 

segurança para os nossos associados”, 

destacou o gestor. 

A estrutura ampla e moderna também 

impacta diretamente sobre o quadro de 

colaboradores, que passa a ter ainda mais 

qualidade e condições de trabalho. “A equipe 

de colaboradores se sente muito bem e com 

condições e estrutura para oferecer sempre o 

melhor aos nossos associados e gerar 

satisfação dos mesmos com nosso 

atendimento”, acrescentou ainda Jociel 

Salton. 

A Agência Sinop está na área de atuação da 

Sicredi Celeiro MT/RR, que atua em oito 

municípios e três distritos, atendendo hoje 

em 15 agências mais de 50 mil associados. 

O Sicredi é uma 

instituição financeira 

cooperativa 

comprometida com o 

crescimento dos seus 

associados e com o 

desenvolvimento das 

regiões onde atua. O 

modelo de gestão do 

Sicredi valoriza a 

participação dos mais 

de 5 milhões de 

associados, os quais 

exercem papel de 

donos do negócio. Com 

presença nacional, o 

Sicredi está em 24 

estados e no Distrito 

Federal, com mais de 

duas mil agências, e 

oferece mais de 300 

produtos e serviços 

financeiros.

“A comunidade de Sinop 

está sendo contemplada 

com essa nova agência e 

isso é uma maneira de 

demonstrar que o Sicredi 

também acredita muito 

em Sinop. Com uma 

estrutura ampla, com 

arquitetura moderna e 

arrojada, conseguimos 

com esse espaço oferecer 

mais conforto, 

tranquilidade e prestar um 

atendimento com 

excelência, qualidade e 

segurança para os nossos 

associados”
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Parte 05

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS/RESULTADOS
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Ao longo de 2020, a nossa parceria fez a diferença. Nossa gestão cooperativa e 

responsável se refletiu em nossos resultados financeiros e operacionais. Nas 

próximas páginas você acompanha o relatório financeiro do exercício de 2020.

Com foco no crescimento e desenvolvimento dos associados e da comunidade, 

a Cooperativa valoriza um modelo baseado em níveis adequados de capital de 

liquidez, que permitem a expansão responsável dos negócios.

Associados

46.557

2018

55.458

2019

67.600

2020

Operações de Crédito

1.105,2

2018

1.410,9

2019

1.719,0

2020

Depósitos Totais

893,9

2018

1.010,3

2019

1.488,6

2020

milhões de reais

Patrimônio Líquido

372,9

2018

430,3

2019

491,0

2020

milhões de reais

milhões de reais

Seguros

28,5

2018

31,5

2019

34,9

2020

milhões de reais

Consórcios

330,6

2018

340,2

2019

341,4

2020

milhões de reais

Resultado

67,1

2018

73,0

2019

78,5

2020

milhões de reais

Poupança

248,9

2018

296,5

2019

410,6

2020

milhões de reais

Recursos Totais

2.016,3

2018

2.241,8

2019

2.877,3

2020

milhões de reais

RESULTADOS
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SINOP AV. INGÁS

SINOP AV. JACARANDÁS

SORRISO LESTE

SORRISO DISTRITO DE PRIMAVERA

ÁGUA LIMPA

SORRISO

Resultado

67,1

2018

73,0

2019

78,5

2020

milhões de reais

Resultado

Patrimônio LíquidoPatrimônio Líquido

372,9

2018

430,3

2019

491,0

2020

milhões de reais

Associados
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SINOP

FELIZ NATAL

VERA

BOA ESPERANÇA

UNIÃO DO SUL

CLÁUDIA

SANTA CARMEM

NOVA UBIRATÃ

SORRISO AV. BLUMENAU

SINOP AV. INGÁS

SINOP AV. JACARANDÁS

SORRISO LESTE

SORRISO DISTRITO DE PRIMAVERA

ÁGUA LIMPA

SORRISO

Recursos Totais

2.016,3

2018

2.241,8

2019

2.877,3
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Recursos Totais

Depósitos TotaisDepósitos Totais

893,9

2018
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A administração da Cooperativa Sicredi Celeiro do MT, em conformidade aos dispositivos legais e estatutários, divulga as 

Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, juntamente com o relatório dos 

auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especial a “transparência na gestão”, esclarecemos aos nossos 

associados a situação econômico-financeira e patrimonial da Cooperativa, onde buscamos voltar o nosso trabalho para o 

crescimento e expansão.

A cooperativa no decorrer do exercício social de 2020 atuou em inúmeras iniciativas para contribuir com o desenvolvimento 

da comunidade onde atua, além de diversas ações sociais. Podemos destacar os seguintes negócios sociais: No ano de 2020, 

apesar de todos os desafios, a Sicredi Celeiro do MT promoveu 225 ações envolvendo o tema Educação Financeira, por meio 

do Programa Cooperação na Ponta do Lápis. No período, 7.836 pessoas acompanharam as ações do Programa em nossa 

área de atuação. Além da Educação Financeira, o Cooperativismo também foi difundido nas comunidades onde estamos 

presentes. Por meio de encontros virtuais, colaboradores de nossas 15 agências promoveram ações do Programa Crescer. 

No ano, foram criadas 118 turmas onde 2.637 pessoas prestigiaram as apresentações do Crescer. O Programa A União Faz a 

Vida também não parou em 2020. Foram promovidas formações e habilitações presenciais no início do ano e encontros 

locais, regionais e interestaduais no formato digital com professores e comunidade envolvida com o Programa. Em 2020, a 

Cooperativa também apoiou 47 projetos de 47 entidades sem fins lucrativos em nossa área de atuação. Além do Fundo 

Social, que integra o Sicredi na Comunidade, a Cooperativa lançou em 2020, no Dia de Cooperar, o Programa Apoie. A 

iniciativa é uma ferramenta onde doadores conseguem contribuir diretamente para a conta corrente das entidades cadastra-

das pela Cooperativa. O Apoie mostra que quando fazemos juntos, o impacto acontece. Em 2020, também promovemos 

diversas ações do Dia de Cooperar, conhecido como Dia C. Entre elas está uma ação de intercooperação que beneficiou mais 

de 1,2 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Durante este período podemos destacar os seguintes fatos administrativos: a inauguração da nova estrutura física da 

Agência Sinop, a implantação do atendimento digital via WhatsApp Corporativo, possibilitando contato direto com associa-

do e envio de convites para participar de programas sociais. No período também eliminamos a utilização de aplicativos e 

outros software não homologados ou que não atendiam mais as demandas, fazendo a migração para ferramentas oficias, a 

exemplo do Microsoft Teams e Planner. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ao longo de todo o ano seguimos enfrentando a pandemia do novo Coronavírus (COVID 19) no país. O Sicredi esteve junto à 

população, prestando o atendimento necessário aos associados, colaboradores e às comunidades. Tomamos os cuidados 

para evitar a propagação da doença, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e demais órgãos competentes no 

combate ao vírus; e mantivemos viva a nossa missão: valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar 

renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. 

Nossas linhas de crédito seguiram ativas e disponibilizamos também as linhas dos programas emergenciais do Poder 

Público. Como é intrínseco do nosso modelo de negócio, acompanhamos de perto a realidade dos associados e das regiões 

onde estamos presentes, o que possibilita ampliar a oferta de opções adequadas às necessidades de cada um no enfrenta-

mento da crise e na manutenção dos negócios. Em um ano marcado pelo distanciamento humano, nossos meios eletrônicos 

de atendimento (caixas automáticos, internet banking, aplicativo) viabilizaram muitas de nossas demandas, são canais 

completos que permitem a realização da maior parte das operações sem a necessidade de ida às agências. Também conta-

mos com canais telefônicos que podem ser utilizados para tirar dúvidas e atendimento via WhatsApp, o que traz ainda mais 

agilidade para muitas das solicitações. 

Por meio de movimentos como Gente que Coopera Cuida e Eu Coopero com a Economia Local cuidamos das pessoas; 

tivemos o bem-estar de colaboradores e associados como foco e reafirmamos a força do cooperativismo como motor capaz 

de contribuir com a continuidade da atividade econômica no país. 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
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A cooperativa atuou fortemente neste momento de crise para que as demandas dos associados fossem sempre atendidas. 

Dentre as ações de enfrentamento à pandemia, destacamos a doação de quatro ventiladores pulmonares a quatro hospitais 

de referência na área de atuação da Cooperativa. Os aparelhos foram doados com a finalidade de apoiar os órgãos de saúde 

no combate a pandemia do covid-19, bem como promover o bem-estar das comunidades onde estamos presente. Além 

desta ação, a Agência Sinop Av. Jacarandás realizou o empréstimo de dois climatizadores para Unidade de Pronto 

Atendimento de Sinop. A unidade é referência no atendimento a pacientes com sintomas gripais. O objetivo do empréstimo é 

oferecer conforto aos pacientes da rede pública que necessitam de assistência médica. No atendimento aos associados em 

nossas 15 Agências, foram adotadas diversas medidas de segurança e prevenção ao covid-19, entre elas a aferição da 

temperatura, disponibilização de álcool gel e restrição de acesso para evitar a aglomeração. O cuidado com as equipes de 

colaboradores também esteve sempre presente ao longo do ano de 2020. Jovens Aprendizes, Estagiários foram dispensados 

das funções laborais, assim como colaboradores que se enquadram nos grupos de risco. Para as equipes, nos ambientes de 

trabalho, foram disponibilizados também álcool gel, máscaras e foram fixadas comunicações internas com alertas e dicas de 

prevenção e cuidado. Na Cooperativa, também foi criado um Comitê Gestor para debater planos de ações, acompanhamento 

e outros assuntos relacionados a pandemia. 

Conselho de Administração e Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Em milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

CNPJ/MF nº 26.555.235/0001-33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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DEMONSTRAÇÕES DE 
SOBRAS OU PERDAS
(Em milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

CNPJ/MF nº 26.555.235/0001-33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

62



Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

CNPJ/MF nº 26.555.235/0001-33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS 
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de Reais)
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DEMONSTRAÇÕES DOS
FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

CNPJ/MF nº 26.555.235/0001-33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

CNPJ/MF nº 26.555.235/0001-33

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS ABRANGENTES
(Em milhares de Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - 

Sicredi Celeiro do MT ("Cooperativa"), é uma instituição 

financeira cooperativa, filiada à  Cooperativa Central de 

Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil - 

Central Sicredi Centro Norte ("Central") e integrante do 

Sistema Cooperativo Sicredi (“Sicredi”). Instituição financeira 

não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil ("Bacen") com início das atividades em  10/02/1990  e 

sede situada na Avenida Natalino Joao Brescansin, 124, na 

cidade de Sorriso - Mato Grosso . A Cooperativa tem por 

objetivos principais:

i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado do 

crédito e de prestação de serviços, praticando todas as 

operações ativas, passivas e acessórias próprias de coopera-

tivas de crédito;

ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira 

aos associados em suas atividades específicas;

iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no 

sentido de fomentar o cooperativismo.

A execução das atividades obedece ao disposto na legislação 

pertinente, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao 

estatuto social, e às normas internas do Sicredi.

O Sicredi, em 31 de dezembro de 2020, está organizado por 

108 Cooperativas de Crédito filiadas, que operam com uma 

rede de atendimento com mais de 1.990 pontos, dos quais a 

Cooperativa opera em 15 pontos de atendimentos. A 

estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais – 

acionistas da Sicredi Participações S.A. (“SicrediPar”) – a 

Confederação das Cooperativas do Sicredi (“Confederação 

Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco 

Cooperativo Sicredi S.A (“Banco”).

A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito (FGCoop), associação civil sem 

fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado 

de abrangência nacional, conforme anexo I à resolução do 

Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.284, de 5 de 

novembro de 2013.

O FGCoop tem por objeto prestar garantia de créditos nos 

casos de decretação de intervenção ou de liquidação 

extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais)
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por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar operações de 

assistência, de suporte financeiro e de liquidez com essas 

instituições.

A Cooperativa também é parte integrante da Sicredi Fundos 

Garantidores, empresa sem fins lucrativos cuja formação de 

reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de 

cooperativas associadas ao fundo o qual tem por objeto 

assegurar a credibilidade e a solvabilidade das suas associa-

das. Conforme regras estabelecidas nos Regulamentos dos 

Fundos Garantidores, as contribuições mensais são apuradas 

pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao 

objetivo de cada Fundo; e parcela variável, relativa ao risco 

imputado ao Sistema (considera níveis de liquidez, de margem 

de capital e de utilização de dispositivos de segurança). 

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as 

diretrizes contábeis emanadas pela Lei nº 6.404/76, altera-

ções introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e 

em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Bacen e 

CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições 

do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunci-

amentos, orientações e as interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados 

pelo Bacen (CPC 01, 03, 04, 05, 10, 23, 24, 25 e 27), especifi-

camente aquelas aplicáveis a entidades cooperativas e a Lei 

do Cooperativismo n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e Lei 

Complementar 130 de 17 de abril de 2009.

Adicionalmente, a partir de janeiro de 2021, as alterações da 

Resolução CMN nº 4.818/2020 e da Resolução Bacen nº 2/20 

foram incluídas na apresentação das demonstrações 

financeiras. O objetivo principal dessas alterações é trazer 

similaridade com as diretrizes de apresentação das demons-

trações de acordo com as normas internacionais de contabili-

dade, Internacional Financial Reporting Standards (IFRS).  As 

principais alterações  implementadas foram: as contas do 

Balanço Patrimonial estão apresentadas por ordem de 

liquidez e exigibilidade e não mais segregadas em Circulante 

e Não Circulante, sendo a segregação apresentada apenas 

em Nota Explicativa; os saldos do Balanço Patrimonial do 

período estão apresentados comparativamente com o final 

do exercício social imediatamente anterior e as demais 

demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos 

do exercício anterior.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financei-

ras foi concedida pela Diretoria em 12 de março de 2021.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração 

das demonstrações financeiras foram:

a) Apuração do resultado

Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as 

despesas, são registrados mensalmente de acordo com o 

regime de competência, que estabelece que os ingressos e os 

dispêndios e as receitas e despesas devem ser incluídas na 

apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 

sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento, alocados 

de forma proporcional de acordo com os montantes do 

ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-

cooperativo, quando não identificados com cada atividade.

De acordo com a Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado em 

atos cooperativos, aqueles praticados entre as cooperativas e 

seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a 

consecução de seus objetivos estatutários, e atos não 

cooperativos, aqueles que importam em operações com 

terceiros não associados. 

b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por 

disponibilidades em moeda nacional e relações interfinancei-

ras – centralização financeira, cujo vencimento das operações 

na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 

apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

c) Aplicações interfinanceiras de liquidez

Representam operações a preços fixos referentes às compras 

de títulos com compromisso de revenda e aplicações em 

depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor 

de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspon-

dentes a períodos futuros.

d) Títulos e valores mobiliários

A carteira está composta por títulos de renda fixa e renda 

variável, os quais são apresentados pelo custo acrescido dos 

rendimentos auferidos até a data do Balanço, ajustados aos 

respectivos valores de mercado, conforme aplicável.

e) Relações interfinanceiras – Centralização financeira

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em 

suas atividades são centralizados através de repasses 

interfinanceiros para a Cooperativa Central, os quais são por 

ela utilizados para aplicações financeiras. Essas operações 

são caracterizadas como atos cooperativos, pela Lei nº 

5.764/71 que define a política nacional do cooperativismo.

f) Operações de crédito

Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos 

auferidos. As operações de crédito estão classificadas de 

acordo com análise da Administração quanto ao nível de 

risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos 

específicos em relação às operações, aos devedores e aos 

garantidores, observando os parâmetros estabelecidos nas 

Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN.

A atualização (“accrual”) das operações de crédito vencidas 

em até 59 dias é contabilizada em receitas de operações de 

crédito, e a partir do 60º dia, em rendas a apropriar. As 

operações classificadas como nível “H” permanecem nessa 

classificação por seis meses, quando então são baixadas 

contra a provisão existente e controladas, por no mínimo 

cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando 

no balanço patrimonial.
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g) Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de 

crédito é fundamentada na análise das operações e leva em 

consideração a conjuntura econômica, a experiência 

passada, os riscos específicos e globais das carteiras, 

considerando os critérios de provisionamento, definidos nas 

Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN, associados 

às avaliações procedidas pela Administração, na determina-

ção dos riscos de crédito.

h) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo 

(não circulantes)

Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando 

aplicável, os rendimentos auferidos e as variações monetárias 

pro-rata dia incorridos e as variações cambiais, deduzidos 

das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao 

valor de mercado e rendas a apropriar.

i) Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a 

participação em empresas do Sistema Sicredi, ajustados por 

provisão para perdas quando aplicável.

j) Imobilizado de uso

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens 

corpóreos destinados à manutenção das atividades ou 

exercidos com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de 

aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada 

pelo método linear, com base nas taxas anuais mencionadas 

na Nota "Imobilizado de uso e intangível", que levam em 

consideração a vida útil-econômica dos ativos.

k) Intangível

Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção do Sistema ou 

exercidos com essa finalidade. Está demonstrado aos valores 

de custo e contempla gastos na aquisição e desenvolvimento 

de software, ajustado por amortizações acumuladas, 

calculadas a partir do momento em que começam a serem 

usufruídos os benefícios respectivos, com base em taxas 

anuais que levam em consideração a vida útil-econômica dos 

bens, conforme mencionado na  Nota "Imobilizado de uso e 

intangível".

l) Redução ao valor recuperável de ativos

Os ativos são revistos anualmente para se identificar 

evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 

eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o 

valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o 

caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há 

perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montan-

te em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 

recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o 

valor em uso de um ativo.

m) Depósitos e repasses interfinanceiros

Os depósitos à vista são compostos de valores cuja disponibi-

lidade é imediata aos associados, portanto sem prazo 

determinado para movimentá-lo, ficando a critério do 

portador dos recursos fazê-lo conforme sua necessidade. 

Os depósitos a prazo são compostos por valores pactuados 

para disponibilidade em prazos pré-estabelecidos, os quais 

recebem atualizações por encargos financeiros remunerató-

rios conforme a sua contratação em pós-fixada e estão 

demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das 

despesas financeiras a decorrer.

Os repasses interfinanceiros estão demonstrados pelos 

valores das exigibilidades, considerados os encargos, 

variações cambiais e monetárias até a data das demonstra-

ções financeiras, reconhecidos em base pro rata dia.

n) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo 

(não circulantes)

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 

incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 

monetárias em base pro-rata dia incorridos, deduzidos das 

correspondentes despesas a apropriar.

o) Impostos e contribuições

O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) incidem sobre o resultado positivo em 

atos não cooperativos; neste caso, a provisão corresponde às 

alíquotas vigentes para o IRPJ (15%, acrescida de adicional 

de 10%) e a CSLL (15%), aplicadas sobre o lucro auferido, 

após os ajustes de base de cálculo previstos na legislação e a 

compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa 

de CSLL de anos anteriores, sendo essa dedução limitada à 

30% do lucro tributável.  

Ainda no âmbito federal, as cooperativas estão sujeitas às 

contribuições para o Programa de Integração Social (PIS – 

0,65%) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS – 4%) sobre as receitas auferidas nas 

operações com não associados, após a dedução de itens 

específicos previstos pela legislação, como as sobras 

apuradas nas Demonstrações de Sobras ou Perdas (DSP).  

Na esfera municipal, a cooperativa está sujeita à incidência do 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 

apurado a partir da receita com atos não cooperativos, ou 

seja, em decorrência da prestação de serviços a não associa-

dos; as alíquotas variam entre 2% e 5% e são determinadas 

pela legislação vigente em cada município.   

Os ingressos decorrentes de operações realizadas com 

cooperados não possuem incidência de tributos.

p) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas

As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação 

de ativos e passivos contingentes e, também, das obrigações 

legais, são aplicadas de acordo com os critérios definidos pelo 

Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual foi aprovado pela 

Resolução nº 3.823/09, a saber:

• Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há 

garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas 

em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são 

apenas divulgados em nota explicativa;

• Passivos contingentes são provisionados quando as perdas 

forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos 

forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 

contingentes avaliados como de perdas possíveis são 
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divulgados, e aqueles não mensuráveis com suficiente 

segurança e como de perdas remotas não são provisionados 

e/ou divulgados;

• As obrigações legais são registradas como exigíveis, 

independentemente da avaliação sobre as probabilidades de 

êxito.

q) Principais julgamentos e estimativas contábeis

Na elaboração da Demonstração Financeira são exigidas 

aplicações de certas premissas e julgamentos relevantes que 

envolvem alto grau de incerteza e que podem produzir 

impacto relevante sobre essas demonstrações. As estimati-

vas contábeis são determinadas pela Administração, 

considerando fatores e premissas estabelecidos com base 

em julgamento, que são revisados a cada semestre.

As estimativas e julgamentos considerados mais relevantes 

pela Administração são detalhadas abaixo:

I - Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de 

crédito: Além de observar os requisitos para constituição de 

provisão em função do atraso no pagamento de parcela de 

principal ou encargos das operações, a provisão é calculada 

com base no julgamento da Administração quanto ao nível de 

risco, considerando a conjuntura econômica, os riscos 

específicos em relação à operação, aos devedores e 

garantidores, aos períodos de atraso e ao grupo econômico, 

observando os parâmetros estabelecidos nas Resoluções  nº 

2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN.

O detalhamento da provisão para perdas está apresentado 

na NOTA 7;

II - Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: Com 

base  em prognóst icos  de  perda  ava l iados  pe la 

Administração, constituindo provisão para as demandas de 

natureza fiscal, cível, tributários e trabalhistas através de 

avaliações jurídicas. A avaliação do prognósticos de perda 

leva em conta a probabilidade de desembolsos da entidade 

para cada elemento processual e pode incorrer em alto grau 

de julgamento quanto maior for a incerteza existente.

O detalhamento das provisões e passivos contingentes está 

apresentado na NOTA 16;

III - Redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e 

outros ativos: o teste de perda por redução ao valor recuperá-

vel desses ativos é realizado, no mínimo anualmente, de 

forma a apurar se há algum indicativo de que uma ativo possa 

ter sofrido desvalorização. Quando o valor recuperável destes 

ativos não puder ser obtido por meio de fontes externas, a 

avaliação do valor recuperável desses ativos pode incorrer em 

consideráveis julgamentos, principalmente na mensuração 

dos potenciais benefícios econômicos futuros associados;

IV - Mensuração dos efeitos decorrentes da covid-19 nas 

Demonstração Financeiras e impactos na Cooperativa: A 

Administração acompanha a evolução das suas operações 

que inclui o monitoramento dos níveis de capital e liquidez, do 

comportamento do risco de crédito dos ativos, dos riscos de 

mercado e seus instrumentos financeiros, da produção de 

novas operações de crédito e da evolução das captações. Os 

principais efeitos e impactos decorrentes da covid-19 sobre 

as Demonstrações Financeiras deste período estão descritos, 

quando aplicável, nas notas correspondentes às linhas do 

Balanço que foram afetadas.

r) Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas na moeda 

funcional que é o real (R$), e as informações, exceto quando 

indicado de outra forma, em milhares de reais (R$ mil).

s) Resultado recorrente e não recorrente

Resultado recorrente é aquele que está relacionado com as 

atividades características da Cooperativa ocorridas com 

frequência no presente e previstas para ocorrer no futuro, 

enquanto o resultado não recorrente é aquele decorrente de 

um evento extraordinário e/ou imprevisível, com tendência de 

não se repetir no futuro.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Na elaboração dos Fluxos de caixa, foram classificados como 

caixa e equivalentes de caixa os seguintes montantes:

A centralização financeira é composta pela transferência das 

sobras de caixa das Cooperativas filiadas, sem prazo de 

resgate, e remunerados de acordo com as taxas praticadas no 

mercado, que na média de 2020 equivale a 98% do CDI 

(dezembro de 2019 - 99%). 

NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE 

LIQUIDEZ

'As aplicações de DI entre o Banco Sicredi e a Cooperativa são 

realizadas para cobrir as antecipações de recebíveis na 

adquirência e as operações de consignado INSS, ambas 

efetuadas pelos associados, com taxa de remuneração de 

105% e 100% do CDI, respectivamente. Também foram 

realizadas aplicações com o Banco para cobrir a necessidade 

de garantias às captações para a linha MCR (Reciprocidades), 

com taxa de remuneração de 100% do CDI.

NOTA 06  – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Os títulos de renda fixa - outros referem-se as cédulas do 

produtor rural (CPR), cujo valor de mercado é obtido a partir 

da curva de juros baseada nas taxas negociadas no mercado 

futuro de DI de um dia da B3 e nos spreads de crédito obtidos 

através do prêmio de risco estabelecido para a contraparte da 

operação. As operações de CPRs são realizadas com os 

associado desde que garantidas pela cooperativa via 
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instrumento de carta fiança, considera-se a garantia solidária 

e a natureza do sistema cooperativo Sicredi para definir um 

único spread para todas as contrapartesAs cotas de fundos, 

registradas como carteira própria são valorizadas diariamen-

te, através do valor da cota, divulgada pelo administrador do 

fundo no site da CVM e ANBIMA.

O valor de mercado dos títulos públicos federais, integrantes 

da carteira dos fundos de investimentos, foi apurado com 

base na cotação obtida na Associação Brasileira das 

Entidades de Mercado Financeiro e de Capital - ANBIMA.

NOTA 07 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A carteira de créditos está assim composta e classificada:

a) Composição da carteira de créditos por tipo de operação 

e prazos:

Os títulos e créditos a receber referem-se aos valores a 

receber de associados relativos a transações de cartões 

efetuadas na modalidade crédito sem juros.

b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

Conforme disposto no Art. 5º da Resolução 4800/20 a 

provisão face à perda para as operações enquadrados no 

Programa Emergencial de Suporte à Empregos deve incidir 

apenas sobre o montante equivalente ao Capital Próprio 

destinado para esse fim, esses valores estão sendo 

apresentados juntamente com o montante provisionado das 

operações de crédito e outros créditos.

A Cooperativa também possui Coobrigações em garantias 

prestadas no montante de R$ 428.364 (dezembro de 2019 - 

R$ 414.509) onde estão inclusas as operações com recursos 

recebidos de instituições financeiras e repassados aos 

associados via Banco Cooperativo Sicredi S.A., em que a 

Cooperativa  é intermediária e garantidora solidária por força 

de contrato firmado entre as partes (Nota 26). As provisões 

decorrentes desses contratos estão registradas na rubrica  

4.9.9.45.85-8 –  Provisão para Garantias Financeiras 

Prestadas - Outros Fianças Bancárias, e compreendem o 

montante de R$ 11.643 (dezembro de 2019 - R$ 10.647) 

conforme Nota 15.

c) Composição da carteira de créditos segregada por setor 

de atividade e faixas de vencimento  

d) Concentração das operações de crédito

e) Movimentação da provisão para perdas esperadas 

associadas ao risco de crédito

f) Resultado com operações de crédito:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram 

realizadas renegociações de operações de crédito no 

montante de R$ 55.936 (2019 - R$ 30.752).

NOTA 08 – OUTROS ATIVOS FINANCEIROS

Os créditos diversos, classificados no grupo de outros ativos 

financeiros, estão assim compostos:

Os títulos e créditos a receber referem-se a valores a receber 

das transações de cartões de crédito. 

NOTA 09 – OUTROS ATIVOS

Os créditos diversos, classificados no grupo de outros ativos, 

estão assim compostos:

Os adiantamentos para Confederação Sicredi referem-se à 

antecipação de valores para a Confederação Sicredi, a qual 
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está elaborando investimentos em estruturas e plataformas 

de tecnologia, através de aquisição de bens ( móveis, 

equipamentos, softwares, instalações, etc.) e de gastos com 

projetos específicos (aplicativos, produtos, etc.). Após sua 

conclusão os mesmos serão repassados para as 

Cooperativas.

 a) Outros valores e bens

NOTA 10 – INVESTIMENTOS

Apresentamos abaixo as informações dos investimentos 

referentes ao número de ações/quotas, percentuais de 

participações e movimentações patrimoniais:

NOTA 11 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

Os investimentos Confederação são valores reclassificados 

de "Adiantamentos para pagamentos de nossa conta" para o 

intangível e referem-se aos investimentos em tecnologia para 

desenvolvimento de softwares que já estão em uso pela 

Cooperativa, bem como investimentos para aquisições de 

imobilizado na Confederação, sendo amortizados com base 

nos benefícios econômicos futuros incorporados aos ativos 

quando consumidos pela entidade, por meio do seu uso.

NOTA 12 – DEPÓSITOS

Apresentamos, a seguir, os depósitos por faixa de vencimento:

NOTA 13 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

a) Repasses Interfinanceiros

As obrigações por repasses interfinanceiros provenientes de 

recursos do crédito rural operam com uma taxa até 7,75% a.a. 

com vencimentos até 14/12/2022, e os recursos são 

repassados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.

As obrigações por repasses interfinanceiros são repassados 

pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. Sendo que para os 

recursos advindos do compulsório da poupança a taxa 

praticada é 84,5% do CDI e vencimento em 01/06/2023.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES POR REPASSES

Os repasses são apresentados a seguir:

As obrigações por repasses operam com uma taxa até 3,75% 

a.a. com vencimento até 01/11/2023.

NOTA 15 – OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

A provisão para garantias financeiras prestadas refere-se a 

coobrigações assumidas pelas Cooperativas na realização de 

operações de seus cooperados junto ao Banco.

NOTA 16 –  PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, 

TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

A Cooperativa possui provisão para riscos cíveis, tributários e 

trabalhistas em andamento, sendo que os valores estimados 

e suas respectivas movimentações e provisões estão 

demonstrados no quadro a seguir, conforme a natureza dos 

passivos.
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Em 31 de dezembro de 2020, a Cooperativa possuía também 

processos de natureza Cível e Tributária, cuja probabilidade 

de perda é possível no montante estimado de R$ 0 e R$ 124 

(dezembro de 2019 - R$ 17 e R$ 124), respectivamente.

NOTA 17 – OUTROS PASSIVOS

As operações com cartões referem-se a agenda financeira de 

cartão e parcelado lojista.

NOTA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital social

O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário 

equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo que cada associado 

tem direito a um voto, independente do número de suas 

quotas-partes, e está assim composto:

Em 31 de dezembro de 2020, a cooperativa aumentou seu 

capital social no montante de R$ 17.390 (2019 – R$ 22.224), 

sendo R$ 18.430 (2019 – R$ 21.866) via integralização de 

resultados e R$ 6.597 (2019 – R$ 6.068), via integralização 

de quotas-partes. No mesmo período houve baixas de 

capital, através do resgate de quotas-partes, no montante de 

R$ 7.637 (2019 – R$ 5.710).

b) Juros ao capital

A Cooperativa efetuou o pagamento dos juros ao capital no 

percentual de 2,92% em Conta Capital, no montante de R$ 

5.871, calculados em conformidade com a Lei Complementar 

130/2009, observando-se o limite da taxa SELIC.

c) Destinações

A Cooperativa destinou seus resultados de acordo com o 

estatuto social, nos seguintes percentuais:

  - 45% para a Reserva Legal, que tem por objetivo reparar 

perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades;

 - 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social - FATES, destinado a atividades educacionais, à 

prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e 

empregados da cooperativa;

Além das destinações citadas acima, a Cooperativa também 

destinou os valores recuperados referentes a prejuízo de anos 

anteriores para a Reserva Legal conforme  definido pelo 

Conselho de Administração.

NOTA 19 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda 

e Contribuição Social quando auferirem resultados positivos em 

atos não cooperativos, conforme demonstrado abaixo:

Demais adições e exclusões consideram os efeitos dos 

demais itens previstos na legislação, como: doações, 

constituição e reversão de provisões, resultados de equiva-

lência patrimonial, etc. Considerando as possibilidades de 

adições e exclusões previstas na legislação, é possível que as 

cooperativas apurem prejuízo fiscal e base de cálculo 

negativa de CSLL, que serão controladas e utilizadas para 

posterior compensação com resultados futuros. 

NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

a)  Instituições relacionadas

A entidade efetua transações com instituições relacionadas, 

abaixo apresentamos as principais operações realizadas:

b)  Transações com administradores

As transações com partes relacionadas referem-se a saldos 

de depósitos (à vista e a prazo) e operações de crédito 

mantidas na instituição por seus administradores (diretores e 

conselheiros de administração), assim como a remuneração 

recebida pelas pessoas chave da administração. As opera-

ções de crédito e captações de recursos com partes relacio-

nadas foram contratadas em condições semelhantes às 

praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.

Abaixo apresentamos as operações realizadas com adminis-

tradores:

c)  Benefícios monetários destinados às partes relaciona-

das - pessoas chave da administração

Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e 

responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das 

atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo 

qualquer administrador (executivo ou outro dessa entidade). 

Nestes dados estão inclusos todos os benefícios de curto 

prazo e pós-emprego concedidos pela entidade aos cargos 
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de Presidente, Vice-Presidente, Diretores ou outros que 

venham a substituir os mesmos. 

NOTA 21 –  DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL

NOTA 22 –  OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS

NOTA 23 –  OUTROS INGRESSOS E RECEITAS 

OPERACIONAIS

Os ingressos depósitos intercooperativos refere-se à receita 

com administração financeira, que é resultante da aplicação 

dos recursos captados, junto à Cooperativa Central.

NOTA 24 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS 

OPERACIONAIS

NOTA 25 –  RESULTADO RECORRENTE E NÃO 

RECORRENTE

N OTA  2 6  –  CO O B R I G AÇÕ ES  E M  G A RA N T I AS 

PRESTADAS 

As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, 

fiança ou outras coobrigações estão assim compostas:

Nas garantias prestadas estão inclusas as operações com 

recursos recebidos de instituições financeiras e repassados 

aos associados via Banco Cooperativo Sicredi S.A., em que a 

Cooperativa  é intermediária e garantidora solidária por força 

de contrato firmado entre as partes. Os valores são compos-

tos, em sua maioria, pelos programas do Finame e BNDES.

NOTA 27 – GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos 

prioritário na condução de suas atividades e negócios, 

adotando práticas em absoluta consonância com os preceitos 

dos Acordos de Basileia. Dessa maneira, possui áreas 

especializadas para o gerenciamento destes riscos, centrali-

zadas no Banco Cooperativo Sicredi S.A. Entre os principais 

riscos gerenciados pela instituição, destacam-se a Estrutura 

de Gerenciamento de Capital, o Risco Operacional, de 

Mercado, de Liquidez,  e o de Crédito, cujas estruturas são 

apresentadas a seguir:

I - Estrutura de Gerenciamento de Capital

Para os efeitos da legislação vigente, define-se o 

Gerenciamento de Capital como o processo contínuo de:

• Monitoramento e controle do capital mantido pela 

Instituição; 

• Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos 

riscos a que a Instituição está sujeita; 

• Planejamento de metas e de necessidade de capital, 

considerando os objetivos estratégicos da Instituição. 

O gerenciamento de capital das instituições do Sistema 

Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, através 

de uma estrutura compatível com a natureza das operações, a 

complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao 

risco do Sistema. A estrutura centralizada é responsável pelo 

estabelecimento dos processos, políticas e sistemas que 

apoiam as instituições do Sistema na gestão do capital.

Os processos e políticas para o gerenciamento de capital são 

estabelecidos seguindo os critérios mínimos da regulamenta-

ção em vigor, alinhados às melhores práticas de mercado, e 

aprovadas pelas alçadas competentes de cada instituição do 

Sistema.

Os processos para o gerenciamento de capital do Sistema 

Sicredi incluem:

• Mecanismos que possibilitem a identificação, avaliação e 

monitoramento dos riscos relevantes incorridos pela 

instituição, inclusive dos riscos não cobertos pelos requeri-

mentos mínimos legais de capital;

• Metas de capital em níveis acima dos requerimentos mínimos 

legais e que reflitam o apetite a risco do sistema, visando 

manter capital para suportar os riscos incorridos e garantir o 

crescimento dos negócios de forma sustentável e eficiente;

72



• Plano de Capital para cada Instituição do Sistema, consis-

tente com o planejamento estratégico, abrangendo o 

horizonte mínimo de três anos;

• Testes de estresse e avaliação de seus impactos no capital;

• Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do 

capital para a diretoria e para o conselho de administração;

II - Risco Operacional

O risco operacional é definido como a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de 

falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas ou sistemas. A definição inclui, ainda, o risco legal 

associado à inadequação ou deficiência em contratos 

firmados pela instituição, às sanções em razão de descumpri-

mento de dispositivos legais e às indenizações por danos a 

terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela 

instituição. O gerenciamento do risco operacional é realizado 

de forma conjunta entre o Banco, Centrais e Cooperativas 

Singulares. Essas entidades tem como responsabilidade o 

cumprimento dos normativos internos e externos, valendo-se 

de ferramentas, metodologias e processos estabelecidos 

sistemicamente. Tais processos são compostos por um 

conjunto de ações que visam manter em níveis adequados os 

riscos a que cada instituição está exposta. São estas:

• Normatização interna contendo regras, papeis e responsa-

bilidades quanto ao gerenciamento do risco operacional 

disseminados ao pessoal da instituição;

• Identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos 

riscos operacionais;

• Armazenamento, monitoramento e investigação de perdas 

operacionais, visando mantê-las em níveis considerados 

aceitáveis pela instituição; 

• Reportes periódicos e estruturados sobre temas relevantes 

de risco operacional e controles internos aos fóruns de 

governança; 

• Implementação e manutenção de programas de capacita-

ção sobre a cultura de riscos e controles na Instituição;

• Testes de estresse periódicos para cenários de risco 

operacional;

• Procedimentos que visam assegurar a continuidade das 

atividades da instituição e limitar perdas decorrentes da 

interrupção dos processos críticos de negócio, incluindo 

análises de impacto e testes periódicos de planos de 

continuidade.

Ainda, um conjunto de procedimentos vem sendo implemen-

tados para avaliar, gerenciar e monitorar o risco operacional 

decorrente de serviços terceirizados relevantes para o 

funcionamento regular da instituição.

III - Risco de Mercado

Define-se risco de mercado como a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de 

mercado de posições detidas por uma instituição financeira. 

Incluem-se nessa definição, as operações sujeitas aos riscos 

de variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e 

dos preços de mercadorias (commodities).

O gerenciamento de risco de mercado das instituições do 

Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, 

através de uma estrutura compatível com a natureza das 

operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da 

exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é 

responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e 

sistemas que apoiam as instituições do Sistema na gestão do 

risco de mercado.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de 

mercado são estabelecidos seguindo os critérios mínimos da 

regulamentação em vigor, alinhados às melhores práticas de 

mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada 

instituição do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de mercado do 

Sistema Sicredi incluem:

• Regras claras de classificação da carteira de negociação 

que garantam o correto tratamento das operações; 

• Procedimentos destinados a mensurar, monitorar e manter 

a exposição ao risco de mercado em níveis considerados 

aceitáveis pela Instituição;

• Processos destinados a monitorar e reportar a aderência ao 

apetite ao risco de mercado da Instituição em relação ao seu 

capital; 

• Definição das metodologias de risco de mercado a serem 

aplicadas;

• Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, conside-

rando a complexidade dos produtos e a dimensão da 

exposição ao risco de mercado das instituições  do Sistema.

IV - Risco de Liquidez

O entendimento de Risco de Liquidez é essencial para a 

sustentabilidade das instituições que atuam no mercado 

financeiro e de capitais e está associado à capacidade da 

instituição de financiar os compromissos adquiridos a preços 

de mercado razoáveis e realizar seus planos de negócio com 

fontes estáveis de financiamento. Para este efeito, define-se 

risco de liquidez como:

• A possibilidade da instituição não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, 

correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de 

garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer 

em perdas significativas; e 

• A possibilidade da instituição não conseguir negociar a 

preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho 

elevado em relação ao volume normalmente transacionado 

ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

O gerenciamento de risco de liquidez das instituições do 

Sistema Sicredi é centralizado no Banco Cooperativo Sicredi, 

através de uma estrutura compatível com a natureza das 

operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da 

exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é 

responsável pelo estabelecimento dos processos, políticas e 

sistemas que apoiam as entidades do Sistema na gestão do 

risco de liquidez.

Os processos e políticas para o gerenciamento do risco de 

liquidez são estabelecidos seguindo os critérios da regula-

mentação em vigor, alinhados às melhores práticas de 

mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada 

Instituição do Sistema.

Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do 

Sistema Sicredi incluem:

• Definição de processos para identificar, avaliar, monitorar e 

controlar a exposição ao risco de liquidez em diferentes 

horizontes de tempo;
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• O estabelecimento de processos de rastreio e reporte da 

observância ao apetite ao risco de liquidez e em níveis 

considerados aceitáveis pela instituição;

• Definição das estratégias de captação que proporcionem 

diversificação adequada das fontes de recursos e dos prazos 

de vencimento;

• Definição de plano de contingência de liquidez, regularmen-

te atualizado, que estabeleça responsabilidades e procedi-

mentos para enfrentar situações de estresse de liquidez;

• Realização periódica de testes de estresse com cenários de 

curto e de longo prazo.

V - Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito consiste no processo de identifi-

cação, mensuração, controle e mitigação dos riscos decorren-

tes das operações de crédito realizadas pelas instituições 

financeiras. 

No Sicredi, o gerenciamento do Risco de Crédito é realizado 

por uma estrutura centralizada e pelas áreas e colegiados 

locais. 

O Banco Cooperativo Sicredi responde pelo conjunto de 

políticas, estratégias e metodologias voltadas ao controle e 

gerenciamento das exposições ao risco de crédito das 

empresas que compõem o Sistema, possuindo como 

principais atribuições: responder pelas políticas corporativas 

de gestão de risco de crédito; desenvolver e propor metodo-

logias de classificação de risco de crédito, inclusive por meio 

de modelos quantitativos; aferir e controlar as exigibilidades 

de capital para cobertura de risco de crédito assumido; e 

realizar o monitoramento constante das exposições sujeitas 

ao risco de crédito de todas as empresas do Sicredi.

As áreas e colegiados locais são responsáveis pela execução 

do gerenciamento de risco de crédito, observando as políticas 

e limites pré-estabelecidos sistemicamente.

VI - Risco de Segurança da Informação

O risco de segurança da informação é definido como o risco 

relacionado a probabilidade de exploração de uma vulnerabi-

lidade, considerando as ameaças vinculadas, e o impacto na 

confidencialidade, integridade ou disponibilidade das 

informações. Riscos de segurança cibernética ou cibersegu-

rança fazem parte do contexto de riscos de segurança da 

informação.

No Sicredi, o gerenciamento do risco de segurança da 

informação é realizado de forma conjunta com Banco, 

Centrais e Cooperativas Singulares, os quais possuem 

responsabilidade pelo cumprimento dos normativos internos 

e externos, contando com ferramentas e metodologias 

sistêmicas que podem ser complementados por ações locais. 

Os processos e ações voltados para segurança da informação 

visam a manutenção dos riscos em níveis aceitáveis, 

incluindo a utilização de controles adequados e efetivos, 

frente aos custos, tecnologia e objetivos de negócio.

VII - Informações Adicionais

A descrição da estrutura completa e do processo de gerencia-

mento de riscos e capital pode ser acessada por meio do sitio 

www.sicredi.com.br, no caminho “Sobre nós\ Relatórios e 

Políticas \ Gestão de Riscos»

NOTA 28 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter, 

permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), 

apurado nos termos das Resoluções CMN n° 3.444/07 e nº 

3.490/07 até setembro de 2013 e pela Resolução CMN n° 

4.192/13 a partir de outubro de 2013, compatível com os 

riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo o cálculo 

dos limites:

Margem de Capital consiste no excedente de capital da 

instituição aos requerimentos mínimos regulamentares e ao 

adicional de capital principal.

NOTA 29 – SEGUROS CONTRATADOS

Em 31 de dezembro de 2020, os seguros contratados são 

considerados suficientes pela administração para cobrir 

eventuais sinistros relacionados a garantia de valores e bens 

de propriedade da Cooperativa.

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 

fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações 

financeiras, consequentemente não são examinadas pelos 

nossos auditores independentes.

Eduardo Netto Sarubbi
Contador

CRC: RS-060899/O-8
CPF: 694.157.650-20

Marcio Luis Welter Schoninger
Diretor de Operações
CPF: 627.040.951-91

Marcio Luiz de Abreu
Diretor Executivo

CPF: 004.967.879-50
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RELATÓRIO DO AUDITOR 
INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos

Administradores e Associados da

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - 

Sicredi Celeiro do MT

Sorriso / MT

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do 

MT (“Cooperativa”) que compreendem o balanço patrimonial 

em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações 

de sobras, dos resultados abrangentes, das mutações do 

patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa 

de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro 

do MT em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil (BACEN).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-

dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 

auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-

dentes em relação a Cooperativa, de acordo com os princípios 

éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 

Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 

e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações 

financeiras e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas 

outras informações que compreendem o relatório da 

administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 

financeiras não abrange o relatório da administração e não 

expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 

esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 

nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração 

e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 

relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 

ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 

forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 

base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 

relevante no relatório da administração somos requeridos a 

comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança 

pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 

necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

financeiras livres de distorção relevante, independentemente 

se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-

ção é responsável pela avaliação da capacidade de a 

Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 

aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 

operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

demonstrações financeiras a não ser que a administração 

pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou 

não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-

mento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 

de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-

trações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 

demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 

livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 

nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-

da, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes 

existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 

erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 

ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 

tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-

mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações financeiras, independente-

mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-

mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 

bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 

do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 

omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 

controles internos da Cooperativa.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-

tração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 

possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 

de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos 

que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 

nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 

nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 

conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 

obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 

condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se 

manter em continuidade operacional.

· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 

conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam 

as correspondentes transações e os eventos de maneira 

compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 

respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 

trabalhos de auditoria planejados e das constatações 

significativas de auditoria, inclusive as deficiências 

significativas nos controles internos que eventualmente 

tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 22 de março de 2021

Américo F. Ferreira Neto
Contador CRC-1SP192685/O-9

Sorriso, 22 de março de 2021

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT e no exercício das 

atribuições legais e estatutárias, examinamos o 

Relatório da Administração e as Demonstrações 

Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, 

Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração 

dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais 

demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria 

sobre as demonstrações financeiras, documentos 

estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2020.

Pelas políticas de Governança adotadas pela 

Cooperativa e com base nos nossos exames e no 

relatório de auditoria dos auditores independentes, 

e m i t i d o  p e l a   E r n s t  &  Yo u n g  A u d i t o re s 

Independentes S.S., somos de parecer favorável à 

aprovação das mencionadas demonstrações.

PARECER DO 
CONSELHO 
FISCAL

Rodrigo Annoni Pazeto
Conselheiro

Paulo Cesar Rodrigues 
Conselheiro

Alcionir Paulo Silvestro
Conselheiro
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CAMPANHA CELEBRA 
30 ANOS DA 
COOPERATIVA

A Sicredi Celeiro MT/RR celebrou, em 2020, 

30 anos de história. Foram três décadas de 

trabalho movido pela essência cooperativista, 

promovendo desenvolvimento econômico e o 

social. Em 10 de fevereiro de 1990, no 

município de Sorriso, 28 produtores rurais se 

uniram para atender uma necessidade em 

comum, que era a de gerir seu próprio 

movimento financeiro. Desde então, tem sua 

trajetória marcada pela união e confiança de 

milhares de pessoas.

Durante 18 anos, a cooperativa atuou 

especificamente para atender as demandas 

de crédito rural. Em 2008, a atuação foi 

ampliada para acolher todas as necessidades 

da comunidade e a Sicredi Celeiro MT/RR se 

tornou uma cooperativa de livre admissão de 

associados. A partir deste ano, tanto Pessoas 

Físicas, quanto jurídicas, puderam fazer parte 

da cooperativa.

A instituição financeira cooperativa possuiu 

em seu quadro social associados diversos, 

sendo eles trabalhadores, autônomos, 

prestadores de serviços, donos de empresas, 

agricultores, pecuaristas, aposentados, enfim, 

pessoas que perceberam a importância de se 

trabalhar de forma cooperativa.  

Para o presidente da cooperativa, Laércio 

Lenz, os associados estão fidelizados ao 

Sicredi e os moradores da região estão 

entendendo o importante papel da instituição 

para o desenvolvimento da comunidade. 

“Nossa cooperativa tem crescido muito, tanto 

em número de associados, quanto em 

resultados financeiros e apoio as entidades 

que ajudam pessoas na nossa comunidade. 

Isso mostra a nossa seriedade e 

transparência. As pessoas estão percebendo 

como o Sicredi tem agregado no 

desenvolvimento da comunidade como um 

todo. Além de distribuir resultados financeiros 

com nossos associados, apoiamos as 

instituições sem fins lucrativos instaladas nos 

municípios onde atuamos”.

No ano em que chegou aos 30 anos de vida, a 

Sicredi Celeiro MT/RR presenteou seus 

associados com a campanha de aniversário 

que sorteou 123 prêmios que somaram mais 

de R$ 945 mil, entre eles três veículos Fiat 

Toro 0 Km.  

Os associados que participarem da 

Campanha concorreram a três veículos Fiat 

Toro 0 Km, 40 poupanças no valor de R$ 10 

mil, 40 poupanças no valor de R$ 5 mil e 

ainda 40 TV's smart de 55 polegadas, 

prêmios esses entregues entre dezembro de 

2019 e abril de 2020.  

Durante toda a Campanha 30 Anos Juntos 

foram depositados cerca de 650 mil cupons 

de associados das 15 agências da Sicredi 

Celeiro MT/RR. 
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• Agência Sorriso

Guilherme A. P. Wilke, Independência 

Empreendimentos Imobiliários, Antonio V. Panho, 

Ana Paula S. Hauck, Elisangela F. Pontes, JPS 

Tecnologia, Renete C. Rossato 

• Agência Sorriso Avenida Blumenau

Volmir Lupatini, Jonathan F. Campos, Jonnathan W. 

Constantino

• Agência Sorriso Leste

Anderson L. dos Santos, Beneficiamento de Madeiras 

Flor do Campo

• Agência Distrito Boa Esperança

Marcos A. Marchioro, Armelindo Fabiani 

• Agência Sorriso Distrito de Primavera

Leoni B. Romanquio 

• Agência Sinop

Marco Aurelio R. Gaspar, Pioneira Insumos Agrícolas, 

Cleiton Grando, Maycon Cesar R. Morra, 

Valmor Gross, Isabelle Christine de A. Davanso, 

Jandir Figueiro

• Agência Sinop Avenida Jacarandás

Arlei dos S. Gomes, Associação de Desen. do 

Trabalho, Educ. e Cultura, Angelio Petter

• Agência Sinop Avenida Itaúbas 

Valdemir Rodrigues, Vilson M. dos Santos

• Agência Vera

Dal Agnol Transportes e Turismo, Benicio Boeing

• Agência Nova Ubiratã

Nathana S. Rusch, Oseias V. Ribeiro 

• Agência Água Limpa

Dener A. da Silva Martins 

• Agência Cláudia

Liete Maria H. Liesenfeld, Aline Maria Kracieski, Sueli 

Aparecida Duarte ME 

• Agência Feliz Natal 

Carlos Q. de Oliveira Junior, Jose Kristoschik, Agro 

Potencia Insumos Agrícolas 

• Agência Santa Carmem

Carlos R. Backes 

• Agência União do Sul 

Luis Boreli 

GANHADORES DA CAMPANHA 

TVS DE 55 POLEGADAS

GANHADORES 

FIAT TORO

•Pedro Altamiro Avila

Agência Feliz Natal

•Sari Carlos Tomazzi 

Agência União do Sul

•Nair Coutinho da Silva 

Agência Sorriso 
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• Agência Sorriso Distrito de Primavera

Wilson Ferreira Bueno ME.

• Agência Sinop Avenida Jacarandás

Douglas Atilio Dal Magro, P. G. de Aguiar e Ivan da 

Rosa

• Agência Sorriso Leste

Eva Ferreira da Silva e Joelci Pedro Zanatta

• Agência Sinop Avenida Itaúbas

Gilberto Bruno dos Santos e Adalton Franqueli 

Barros

• Agência Sorriso Avenida Blumenau

Edson da Silva, Steffany Beatriz da Silva Geronimo e 

Genivaldo Dorneles

• Agência Feliz Natal

Elemar Wolfart, Maycon Lucas dos Santos e Maria 

Zuete dos Santos

• Agência Água Limpa

Gercionita Laurindo

• Agência Boa Esperança

Cledemir Luis Mocelini  e Claudino Tirloni

• Agência Santa Carmem

João Valdir de Araujo

• Agência Vera

Silmiro Scheffler e Fernando Sales Gomes

• Agência União do Sul

Kalleu Eloi Correa Sachet

• Agência Cláudia

Marcelo Vantuir de Freitas, Patricia Matias da Silva 

Porto e Carlos Divino Cardoso

• Agência Sinop

Vinicius de Freitas Colli, Rudemar Sauer, Mbk 

Morena Bakana Comercio de Vestuário, Rodrigo 

Dalto Paulino, Paulo Faganello, Sebastião da Silva e 

Debora Alves Barbaresco

• Agência Nova Ubiratã

Renilda Schulz e Vilson Miguel Vedana

• Agência Sorriso

Marcos Roberto Cavichioli, Anderson Fagundes 

Porciuncula, Sonia dos Santos Silva, Armindo Furst, 

Aldiellys Dyvid Mota Fagundes, Altair Barbosa e 

Wilamys Lima Silva

POUPANÇAS DE R$ 10 MIL
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• Agência Sinop

Marcio José Fleck, Talerson Acosta Estevam, Gilvane 

Canale, Diumar Chagas Antonio, Hugo Rogge, 

Douglas da Silva Oliveira, Vilson José Schneider

• Agência Feliz Natal

Alessandro Castilho, Mauro Miguel da Silva, Divino 

Conte

•

• Agência Vera

Raissa Michele Mendes, Raquel Gaspar Camilo

• Agência Sorriso

Tauan Fiorin Gebin, Livia Gimenez Fernandes, Lenir 

Dolores Gund Arndt, Nelsidio Bonavigo, Sonia 

Rossato Gritti, Tiago Valiati Rizzardi, Luana Belusso

• Agência Boa Esperança

Alvair Zanella, Claudio Vieira da Silva

• Agência União do Sul

Manoel Gonzaga de Souza

• Agência Cláudia

Lucas Alves dos Santos, Terezinha Cirino da Silva, 

Gideao Broiano dos Santos.

POUPANÇAS DE R$ 5 MIL

• Agência Santa Carmem

Deusivam de Oliveira Pereira

• Agência Nova Ubiratã

Antonio Hilario Ribeiro, Viviane da Veiga

• Agência Sorriso Blumenau

Edna Maria Schussler ME, Anderson Mathias, 

Zambiasi Boliche Bar LTDA

• Agência Sinop Avenida Itaúbas

Nilvo Antonio Barth, Rafael Lucas dos Santos

• Agência Sinop Avenida Jacarandás

Devanir José Genz Groff, Simone Aparecida Ferreira, 

Jaime Ferreira Barbosa. 

• Agência Sorriso Distrito de Primavera

Josemar Verginio da Silva.

• Agência Sorriso Leste

Leandro Rodrigues do Nascimento, Raimundo Elio de 

Abreu Carvalho

• Agência Água Limpa

Dener Aparecido da Silva Martins
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Parte 07

COMO SE CONECTAR 
COM A GENTE?
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MAIS PRÓXIMO 
DE VOCÊ!

Estar próximo, mesmo que à distância. 

Para isso, dispomos de diferentes canais 

por meio dos quais o Associado consegue 

acompanhar as informações sobre a sua 

instituição financeira cooperativa, o seu 

negócio. Tudo ao alcance das mãos. Pelo 

computador, pelo tablet ou mesmo celular 

é possível conectar-se.

Veja os canais onde você e a Cooperativa 

podem se encontrar.

SITE

Conteúdos diversos, notícias, informações 

para você, sua empresa, para o agronegócio.

https://www.sicredi.com.br/coop/celeiro-mt/

INSTAGRAM

Uma forma rápida e atualizada de lhe convidar a 

imergir nas ações da Cooperativa, transmitir 

informações sobre nossas campanhas, ações e 

atividades diversas.

https://www.instagram.com/sicrediceleiromtrr

FACEBOOK

Ponto de conexão que possibilita aos Associados 

também uma imersão nos principais assuntos da 

Cooperativa.

https://pt-br.facebook.com/sicrediceleiromtrr

LINKEDIN

Rede profissional por meio do qual é possível 

conferir as oportunidades de trabalho geradas na 

Sicredi Celeiro MT/RR.

www.linkedin.com/company/sicredi-celeiro-do-mt
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O ponto de encontro do 

cooperativismo no seu rádio: todos 

os sábados pela manhã e durante 

15 minutos.

Fique sintonizado com a Sicredi 

Celeiro MT/RR. 

Confira os horários e até o próximo 

Estação Sicredi.

UNIÃO DO SUL  

Associação Comunitária Rádio Unisul FM

Sintonia: 87,9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 11h

FELIZ NATAL  

Rádio Vale Verde FM

Sintonia: 104,9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 8h

BOA ESPERANÇA

Rádio Boa Esperança FM

Sintonia: 104,9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 11h30

SANTA CARMEM 

Rádio Vale do Azul

Sintonia: 104.9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 7h30

SINOP

Rádio Hits Prime

Sintonia: 87.9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 11h15

SORRISO:

Jovem FM

Sintonia: 104,9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 7h

Rádio Sorriso

Sintonia: 99.1

 Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 7h

VERA

Rádio Tropical FM 

Sintonia: 104.9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 12h

NOVA UBIRATÃ

Rádio Sucesso FM 

Sintonia: 87.9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 7h

CLÁUDIA

Associação Comunitária Rádio FM Cláudia

Sintonia: 87,9

Horário de veiculação do programa: 

Sábado, às 12h
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Avenida Maravilha, 211

66 3540 1229 / 66 3540 1228 66 3515 6930 / 66 3515 6905
Setor Comercial, Sinop - MT
Avenida das Itaúbas, 4119

ITAÚBAS

SAC: 

0800 724 7220 
0800 724 0525

Deficientes Auditivos ou de Fala
Serviços por Telefone:
3003 4770 

Capitais e Regiões Metropolitanas 
(custo de uma ligação local)

0800 724 4770 
Demais Regiões

sicredi.com.br

Ouvidoria: 
0800 646 2519

NOSSAS AGÊNCIAS

CANAIS DIGITAIS

SERVIÇOS

sicredi.com.br/celeiro-mtrr sicrediceleiromtrr 

sicrediceleiromtrr sicrediceleiromtrr 

sicrediceleiromtrr

(51) 3358.4770
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