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Nós somos a Sicredi Alta Noroeste SP, cooperativa que atua há 19 anos transformando a vida de nossos 
associados e suas comunidades no interior paulista.

Somos uma das 110 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do 
Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto por mais de 4 milhões de associados que decidem 
conjuntamente os rumos do negócio e formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções 
financeiras responsáveis. Atuando em sistema nossas cooperativas são solidárias entre si, garantindo um 
movimento seguro e sólido.

Para que você conheça e participe dessa transformação, compartilhamos neste relatório, as informações 
sobre como geramos valor ao longo do ano de 2019, incluindo as principais conquistas de nossa 
Cooperativa, os resultados financeiros, os eventos realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do 
documento, também vamos mostrar como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um 
impacto positivo na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!
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Mensagem 
do Presidente
Este relatório revela um pouco do que juntos podemos fazer pela vida financeira das pessoas e pelo 
legado de um mundo melhor. A partir dessas páginas olhamos para trás mas com os pés no futuro, pois 
temos orgulho da nossa história construída a cada ano, da nossa cooperativa, e cada associado contribui 
diretamente com cada conquista.

Estamos seguindo rumo aos 20 anos do início das atividades da cooperativa. Temos certeza que em 2021 
vamos comemorar grandes conquistas, levando nossas soluções financeiras e nossos programas sociais 
a mais pessoas, empresas e comunidades. Falo aqui de propósito, de entregar uma cooperativa sempre 
melhor e conectada com os valores e princípios do cooperativismo.

Vamos levantar agora a bandeira “Rumo aos 20 anos” da Sicredi Alta Noroeste SP. Contamos com todos os 
nossos associados e colaboradores para difundirmos juntos o cooperativismo, promovendo a diversidade e a 
inclusão, garantindo mais pessoas com acesso a soluções financeiras responsáveis e a educação financeira. 

Construir comunidades melhores é o que nos move, e em 2019 fizemos isso com nossos mais de 10.000 
associados e mais de 100 colaboradores. Pudemos contar com lideranças engajadas, nossos conselheiros, 
coordenadores de núcleos e membros dos comitês Jovem e Mulher. Parafraseando Mahatma Gandhi, 
sejamos a cooperativa que desejamos para o mundo.

Falo aqui de 
propósito, de entregar 
uma cooperativa 
sempre melhor e 
conectada com os 
valores e princípios 
do cooperativismo.

Américo Stuhr Péchy
Presidente da Sicredi Alta Noroeste SP
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Mensagem do 
Diretor Executivo
Em 2019 promovemos impacto positivo 
econômico, social e ambiental, gerando 
valor para os associados, colaboradores e 
comunidades, promovendo transformações nas 
regiões que atuamos. E assim vamos continuar 
“Rumo aos 20 anos” da cooperativa, em 2021; 
queremos chegar lá, e passar, como uma 
cooperativa referência em gestão e solidez.

Em um ano duplicamos nossa presença na 
área de atuação de quatro para oito cidades, 
aumentando em 30% o volume de recursos 
administrados. A parceria com prefeituras 
através do crédito consignado para servidores 
públicos municipais foi fator preponderante 
para a presença em novas cidades como 
Castilho, Buritama, Guararapes, Ilha Solteira e 
Promissão. Até então estávamos em Birigui, 
Araçatuba, Penápolis e Andradina.

Conseguimos assim ultrapassar os 10.000 
associados e para priorizar o bom atendimento 
aos sócios e garantir suporte às agências 
foi preciso aumentar o número de vagas. 
Passamos assim de 100 colaboradores, um 
crescimento de 25% nas contratações. Estamos 
cada vez mais conhecidos e desejados, prova 
disso são os mais de 4.350 currículos de 
candidatos recebidos só em 2019.

Também reinauguramos Andradina em prédio 
novo e mais amplo, e avançamos nas obras das 
novas agências para inaugurar em Guararapes e 
Ilha Solteira. Com o apoio estratégico do nosso 
conselho de administração e a expertise de 
nossos colaboradores, temos certeza de bons 
números em 2020 e de grandes comemorações 
dos 20 anos em 2021. Vamos juntos!

Queremos 
chegar lá, e 
passar, como 
uma cooperativa 
referência em 
gestão e solidez.

Charles André Fenske
Diretor Executivo da Sicredi Alta Noroeste SP



6

Relatório 2019

Nossa Cooperativa

A Sicredi Alta Noroeste SP

Nossa Cooperativa iniciou as atividades em 
21 de agosto de 2001, data de abertura 
para negócios após aprovação do Banco 
Central. Essa é a nossa data de aniversário, 
mas as articulações já haviam iniciado com 
a constituição em assembleia, no dia 20 de 
novembro de 2000.

A partir do ano de 2002, ingressamos no 
Sicredi, passando a fazer parte de um sistema 
nacional, com empresas especializadas e 
instrumentos financeiros que aumentam a 
segurança de nossos associados e fortalecem 
a atuação local. E não paramos de olhar para o 
horizonte, por isso, agora projetamos nossos 
números rumo aos 20 anos da cooperativa em 
2021.

Atualmente, a Sicredi Alta Noroeste SP 
é composta por 10.374 associados e 
estamos presentes com agências em 6 dos 
46 municípios da nossa área de ação, já 
contando Guararapes e Ilha Solteira que serão 
inauguradas no primeiro semestre de 2020. 

Considerando as cidades que temos apenas 
pontos de atendimento exclusivo para 
servidores públicos municipais – Buritama 
(SP), Castilho (SP) e Promissão (SP) – nossa 
presença se expande para nove municípios 
paulistas. Chegamos a essas três novas cidades 
a partir de 2019, ano em que nossa Cooperativa 
teve um crescimento de 20% no número de 
associados e 26% no patrimônio líquido.

O Sicredi

mais de 

4,4 milhões
associados

mais de 

28 mil
colaboradores

R$ 111 bilhões
em ativos

R$ 64,6 bilhões
de saldo em carteira de crédito

Resultado de
R$ 2,6 bilhões

ILHA
SOLTEIRA

ANDRADINACASTILHO

GUARARAPES ARAÇATUBA

BIRIGUI

BURITAMA

PENÁPOLIS

PROMISSÃO
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A Sicredi Alta 
Noroeste SP

10.374
associados

108
colaboradores

R$ 236,082
milhões em ativos

R$ 127,785
milhões em crédito

Resultado de
R$ 6,1 milhões

ILHA
SOLTEIRA

ANDRADINACASTILHO

GUARARAPES ARAÇATUBA

BIRIGUI

BURITAMA

PENÁPOLIS

PROMISSÃO

Cidade que contém 
associados

Sede Regional
Sicredi Alta Noroeste SP

Cidade que contém 
agências Sicredi

Pontos de Atendimento Exclusivo 
Servidor Público Municipal
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Evolução dos
resultados da Cooperativa 
Aqui podemos observar as conquistas de uma gestão 
eficiente e compartilhada com os associados. Crescemos 
com sustentabilidade e solidez, cuidando dos recursos 
de cada sócio e reinvestindo-os em seus negócios e 
comunidade.

Apresentamos nossos principais números destacando como estávamos 10 anos atrás e 
como queremos estar ao final de 2021. Assim, os números para os próximos dois anos são 
projeções estimadas.

Resultado 2020
Quando olhamos o resultado planejado para o 
final de 2020, notamos um valor decrescente. 
Por ser uma projeção, temos que olhar vários 
cenários, como a queda significativa da taxa de 
juros no Brasil, reduzida de 6,5%, em janeiro de 
2019, para 4,5%, em janeiro deste ano. Além 
disso diminuímos estrategicamente para a partir 
de 3,49% a taxa de juros do cheque especial, que 
também teve sua tarifa isenta. 

A redução da taxa de juros no país também refletiu 
no resultado de 2018, quando caiu de 14% para 
7%. E foi nesse ano que criamos a Sede Regional 
própria da cooperativa, em Birigui (SP), que antes 
era compartilhada com outras cooperativas em 
Bauru (SP), e o Fundo de Expansão. Os aportes 
para o Fundo são feitos anualmente com aprovação 
dos associados nas assembleias, impulsionando 
o crescimento da cooperativa com a abertura 
de novas agências e reduzindo o impacto nos 
resultados seguintes.

Rumo aos 20 anos
Ao final de 2021, queremos 
comemorar 20 anos de 
Cooperativa com números mais 
surpreendentes ainda. Se cada 
associado indicar um amigo 
e centralizar seus negócios 
na Sicredi Alta Noroeste SP, 
dobramos de tamanho no dia 
seguinte. É assim que funciona, 
gente que coopera cresce.
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Recursos Administrados (milhões de R$) Crédito (milhões de R$)

Resultado (milhões de R$)Patrimônio líquido (milhões de R$)

 2010

 2019     

 2017

*2020

 2018

*2021

R$ 9,24

R$ 127,78

R$ 66,98

R$ 165,10

R$ 87,62

 2010

 2019

 2017

*2020

 2018

*2021

R$ 22,84

R$ 236,08

R$ 137,92

R$ 275,69

R$ 177,77

R$ 330,00

 2010

 2019

 2017

*2020

 2018

*2021

R$ 2,19

R$ 33,04

R$ 21,39

R$ 37,52

R$ 26,22

 R$ 45,00

 2010

 2019

 2017

*2020

 2018

*2021

R$ 393

R$ 6,11

R$ 6,21

R$ 4,94**

R$ 4,81

R$ 6,50

R$ 210,00

*Números planejados e não reais
**Resultado considerando apenas as quatro agências atuais

Associados (milhares)

2010

2019

2017

*2020

2018

*2021

2.200

10.374

7.543

12.276

8.625

15.000

Resultados

SICREDI
Alta Noroeste SP

20
ANOS

Rumo aos
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Confira nossas principais 
conquistas ao longo do ano:

Reinauguração Andradina
Mediante crescimento da cooperativa 
em Andradina (SP), reinauguramos a 
agência em novo prédio em uma área 
construída de 581m², piso superior, 
estacionamento próprio com 15 vagas, 
em um ponto estratégico da cidade. 
Projetada para criar uma experiência 
ainda mais cooperativa, a estrutura de 
atendimento já conta com uma equipe 
de 15 colaboradores.

Destaques 2019

Consignado Servidor Municipal
O nosso crédito consignado para servidores públicos municipais tem levado a cooperativa a mais municípios, 
acelerando nossa expansão. Iniciamos relacionamento com os órgãos públicos de Buritama (SP), Castilho 
(SP) e Promissão (SP), instalando escritórios de serviços para atender exclusivamente seus servidores, e das 
cidades que temos agências, faltava apenas fechar parceria com Araçatuba (SP). 
Já somamos nove cidades com o consignado.

Criação Comitê Jovem
Agora nossa cooperativa também 
conta com um Comitê Jovem, 
que busca engajar e preparar 
esse público para participar 
de nosso negócio e impactar 
suas comunidades. Para o seu 
lançamento, reunimos cerca de 
200 jovens de todas as nossas 
agências, no dia 21 de setembro, 
em Birigui (SP). Em uma tarde 
interativa, com música, dinâmicas 
e muita inspiração para um 
mundo melhor, tivemos mais 
uma prova do quão os jovens são 
cooperativos e cheios de causas.
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Quero agradecer a Sicredi 
Alta Noroeste SP e seus 
colaboradores pela parceria 
no custeio de cana de açúcar. 
Parceria muito importante 
visto que o custo do plantio 
e manutenção dos canaviais 
está muito alto, sendo 
imprescindível este custeio. 
Estou honrado por ser um 
dos primeiros associados da 
agência Penápolis, a conseguir 
este crédito”.

Hélio Marques Neves
Associado Sicredi 
Alta Noroeste SP 
Agência Penápolis

Foi muito positivo, 
sempre muito bem 
explicado, dentro das 
normas, com bom custo 
e prazo, principalmente 
agora que estamos 
trabalhando bem com o 
Sicredi, o que nos ajudou 
bastante em nossos 
interesses. Estamos 
muitos satisfeitos 
com o atendimento e 
agilidade”.

Cláudia Cazerta
Associada Sicredi Alta 
Noroeste SP
Agência Araçatuba

Crédito Rural
Com liberações pontuais nossa 
cooperativa começou a ofertar o 
produto crédito rural desde julho, 
oportunizando o Plano Safra 2019/2020. 
Buscamos atender assim ao potencial 
do agronegócio da região e agregar 
mais um produto no portfólio para 
nossos associados. Capacitamos 
colaboradores na sede regional para 
suprir o operacional necessário e assim 
já realizamos 4 operações, formando 
uma carteira inicial de R$ 1.631.659,75.
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Prêmios e reconhecimentos da nossa Cooperativa 

Como fruto de nosso trabalho, recebemos os 
seguintes prêmios e reconhecimentos em 2019:

Colaboradores da Cooperativa no Arrancadão 2019

Colaboradores da Cooperativa no Poupedi de Ouro

A Cooperativa recebeu o 
Troféu Raiffeisen na categoria 

Performance

Arrancadão
Pelo ótimo índice na concessão de crédito, fomos 
reconhecidos pela Central Sicredi PR/SP/RJ com 
o 1º lugar (categoria cooperativa) e 3º lugar 
(categoria agência) no Arrancadão. A campanha 
busca estimular negócios nas cooperativas durante 
o primeiro trimestre do ano. Na categoria agência 
destaque para Andradina.

Poupedi de Ouro 
Mais um ano seguido que registramos um bom 
desempenho na captação de recursos em poupança, 
garantindo novamente o 1º lugar na campanha 
Poupedi de Ouro da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Troféu Rai�eisen
Nossa Cooperativa foi mais uma vez laureada com o 
Troféu Raiffeisen, em reconhecimento às ações de 
desenvolvimento do cooperativismo por meio dos 
programas sociais realizados com os associados e 
as comunidades.

A Cooperativa conquistou o 1º na 
categoria Cooperativas - Grupo A

Samurais do Crédito
Nos dois semestres de 2019, ficamos em 1º lugar 
na campanha Samurais de Recuperação do Crédito, 
entre todas as cooperativas da Central Sicredi PR/
SP/RJ. As premiações ocorreram nos seminários 
realizados em Campinas (SP) e Foz do Iguaçu (PR). 
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Prêmios e Reconhecimentos Nacionais

Valor 1000
Entre os 20 Maiores Bancos, ficamos com a 4ª colocação entre as instituições 
mais rentáveis sobre Patrimônio, a 5ª entre as que mais cresceram em Operações 
de Crédito e com a 7ª entre as que mais cresceram em Depósitos Totais. Nos 
rankings que destacam os 20 Maiores Bancos em Depósitos Totais, Lucro Líquido 
e com o Melhor Resultado Operacional sem Equivalência Patrimonial, figuramos 
no 7º lugar. Já entre aqueles que elegem os maiores em Operação de Crédito e 
Patrimônio Líquido, ficamos em 8º.

Top Asset Fundos de Investimento
Por meio de nossa gestora de recursos, ocupamos a 18º posição do ranking Top 
Asset da revista Investidor Institucional, com mais de R$ 31 bilhões de recursos 
sob gestão. A revista é o principal canal de comunicação com profissionais de 
fundos de pensão, regimes próprios de previdência e gestores de recursos.

150 Melhores Empresas para Trabalhar 
Pelo nono ano consecutivo, fomos classificados no ranking das “150 Melhores 
Empresas para Trabalhar” no Brasil. A lista é resultado da pesquisa realizada 
pela revista Você S/A, da Editora Abril, em parceria com a Fundação Instituto 
Administração (FIA), com mais de 250 mil trabalhadores de cerca de 500 empresas 
e instituições, incluindo o Sicredi, nas cinco regiões do país.

Melhores Empresas para Começar a Carreira
A Você S/A também avalia As Melhores Empresas para Começar a Carreira, levando 
em conta tanto a opinião dos estagiários quanto a dos profissionais até 26 anos que 
têm registro na carteira de trabalho. Para chegar ao ranking das 45 melhores, foram 383 
empresas inscritas voluntariamente no processo gratuito, 124 delas foram até o final 
da pesquisa e 83 finalistas receberam visitas de jornalistas. Além disso, 12.185 jovens 
responderam à pesquisa. Conquistamos o 16º lugar, com 79,2 pontos no Índice de 
Felicidade no Trabalho.

Empresas Mais - O Estado de S. Paulo
O Sicredi ficou em segundo lugar no ranking geral da categoria Governança 
Corporativa de empresas de capital fechado do Anuário Empresas Mais, que 
reconhece as companhias com os melhores resultados financeiros do Brasil. 
O ranking é organizado pelo jornal em parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e a Austin Rating.
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Na Sicredi Alta Noroeste SP nossos associados 
têm participação ativa na gestão do negócio. Em 
cada agência elegem os Coordenadores de Núcleo, 
que representam seus interesses e votos na 
Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa.

Nas Assembleias de Núcleos nossos associados 
exercem seu protagonismo, onde participam 
democraticamente das decisões que afetam seus 
investimentos e sua comunidade. 
Os temas debatidos e as resoluções tomadas 
nessas assembleias são levados à Assembleia 
Geral Ordinária.

Em 2019, mais de 1.000 
pessoas participaram das 
Assembleias de Núcleos 
nas cidades em que  temos 
agências. Uma participação 
crescente, representando 
cerca de 10% do quadro social 
presente.

Participação

(representam o voto) (representam o voto)

(seleciona)

Assembleia de Núcleos em Birigui (SP)

Assembleia de Núcleos em Andradina (SP)

Associados Coordenadores 
de Núcleo

DiretoriaAssembleia de Núcleos 
em Birigui (SP)

Conselho Fiscal da 
Cooperativa

Gestão Participativa da Cooperativa
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Relacionamento próximo

A fim de conhecer as necessidades e os objetivos 
pessoais, profissionais e empresariais de nossos 
associados, nossos 108 colaboradores buscam 
estar presentes em seu dia a dia, cultivando um 
relacionamento cada vez mais próximo. Por também 
serem associados da Cooperativa, eles participam 
das decisões que impactam em sua gestão e 
estão engajados na prosperidade do negócio e dos 
projetos apoiados.

Ao longo de 2019, realizamos uma série de 
treinamentos e eventos com o objetivo de 
preparar nossos colaboradores para atender cada 
vez melhor os associados. Foram 29 turmas em 
capacitações e mais de 232 horas de formação dos 
mais variados temas.

Nosso quadro de colaboradores tem crescido com o 
aumento de novas agências e quadro de associados. 

Por isso, em 2019, 
priorizamos mais 
ainda o trabalho 

em equipe, a comunicação 
interpessoal e a cultura do 
cooperativismo desde o 
momento de integração do 
novo colaborador.
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O trabalho de nossa Cooperativa consiste em captar 
recursos de associados e emprestar para outros 
associados da mesma região, criando uma rede 
de apoio que estimula a prosperidade de todos os 
envolvidos e impacta positivamente os locais onde 
estamos inseridos.

Por meio de nossos produtos e serviços, promovemos 
a inclusão financeira da população e fomentamos a 
economia local. Como resultado, ajudamos a melhorar 
a qualidade de vida de nossos associados, suas 
famílias e comunidades.

Contamos também com uma série de ações de 
investimento social privado, que buscam atender às 
necessidades locais e fortalecer as relações com a 
comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa 
Cooperativa cresce e prospera, maior 
é o nosso impacto positivo que 
geramos.. 

Denominamos esse processo de desenvolvimento 
conjunto da Cooperativa, do associado e da 
comunidade de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

Nossas ações estão conectadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU), que propõe, entre outras 
metas, a erradicação da pobreza, a educação de 
qualidade, o trabalho decente e o crescimento 
econômico. Metas que também estão ligadas à 
missão do Sicredi, que é contribuir para a melhoria da 
sociedade como um todo.

Comunidades



R$ 13,4
milhões 
em crédito concedido 
aos pequenos negócios

1.528
MPEs
(Micro e Pequenas Empresas) 
beneficiadas com 
acesso ao crédito

R$ 300 mil 
investidos em projetos 
sociais, culturais e
educacionais

R$ 1,3
milhão 
em resultados distribuídos 
aos associados
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Por isso, contamos com um 
Comitê Mulher, que tem o objetivo 
de aumentar a participação das 
mulheres em nossa gestão, 
capacitando-as para que 
assumam papéis de liderança em 
suas comunidades e em nossa 
Cooperativa.

Ao longo de 2019, foram vários encontros de 
integração, planejamento e formação continuada 
para nossas associadas. No mês de março elas 
impactaram suas comunidades promovendo 
ações locais em referência ao Dia Internacional da 
Mulher, mobilizando mais de 500 mulheres. Elas 
representaram a cooperativa no Summit Mulher 
em Curitiba, fizeram campanha de arrecadação 
de cabelos para produção de perucas e estão 
articulando uma rede de apoio às pessoas em 
tratamento de câncer e violência doméstica.

Comitê Mulher

A Sicredi Alta Noroeste SP encara a diversidade como um fator 
fundamental para o desenvolvimento e perenidade do negócio, 
impactando diretamente nossa capacidade de inovar e gerar valor para 
os associados e suas comunidades.

Mais de 500 mulheres impactadas com ações de 
empoderamento e motivação
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Programa Crescer

A fim de difundir a cultura do cooperativismo e do 
cooperativismo de crédito entre nossos associados, 
desenvolvemos o Programa Crescer.

Por meio dele, oferecemos uma formação que 
amplia a compreensão sobre o funcionamento de 
uma sociedade cooperativa e o papel do associado 
na governança do negócio, ajudando a formar as 
futuras lideranças da cooperativa.  

Formados no 
Programa Crescer

2017

2018

2019

133

142

257

Em 2019, na Sicredi Alta Noroeste SP mais de 250 
associados participaram dos encontros de formação 
e networking do Programa Crescer. Ministrados 
pelos gerentes das nossas próprias agências, os 
cursos são gratuitos e acontecem no primeiro e 
segundo semestre. Oportunidades de qualificar a 
participação dos cooperados no desenvolvimento 
da cooperativa, seus negócios e empresas.
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Comitê Jovem

Também contamos agora com o recém-criado 
Comitê Jovem, que busca engajar e preparar esse 
público para participar de nosso negócio.

Esse comitê foi criado no dia 21 de setembro, em 
um encontro com cerca de 200 jovens associados de 
nossas agências. Está composto por 15 jovens com 
idade entre 15 e 30 anos.

Cerca de 200 jovens associados discutiram cooperativismo e sustentabilidade

Formação para ambos comitês objetivou definir propósitos e planejar ações
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Educação Financeira

Na Sicredi Alta Noroeste SP acreditamos que 
temos a responsabilidade de apoiar os nossos 
associados na gestão de suas finanças pessoais e 
no uso consciente de nossos produtos e serviços. 
Por isso contamos com iniciativas gratuitas voltadas 
para a educação financeira.

Para promover a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), organizada pelo Banco Central 
do Brasil, oferecemos as oficinas “Cooperação 
Na Ponta do Lápis” durante todo o ano, mas 
com maior impulsionamento na Semana ENEF, 
entre os dias 20 a 26 de maio. Oficinas realizadas 
voluntariamente por nossos colaboradores para 
mais de 2.100 pessoas.

Além disso, realizamos contação de histórias para 
os filhos dos associados em nossas agências na 
semana da criança e distribuímos mais exemplares 
da coleção de gibis da Turma da Mônica para 
crianças e bibliotecas de escolas. A coleção é 
composta por seis gibis que abordam de forma 
lúdica conceitos de educação financeira e noções 
bancárias. Mais de 20 mil gibis foram entregues. 

Levamos educação financeira para crianças, 
jovens, famílias, em indústrias, faculdades, 

igrejas, militares e associações

Na semana da criança tivemos contação de histórias sobre educação 
financeira em todas as nossas agências

Pessoas impactadas 
pelas iniciativas de 
educação financeira

2017

2018

2019

830

1.619

2.100
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Outros programas e iniciativas

Enquanto cooperativa são inúmeras as ações que realizamos junto às comunidades. Assim 
cumprimos nossos princípios do cooperativismo e promovemos a cultura da cooperação. 

Somando as ações citadas, mais os shows “Já Elvis” em Araçatuba e Andradina, levamos 
cultura e cooperativismo para mais de 13,7 mil pessoas, entre adultos e crianças.

Planetários
Em 2019, o planetário móvel 
levou conhecimentos do 
sistema solar para 3.804 
crianças de escolas municipais 
de Penápolis, Birigui, 
Andradina e Araçatuba, no 
interior paulista.

Uma Vida com Propósito
Nas Reuniões de Núcleos, 
em agosto, para prestar 
contas do primeiro semestre 
da cooperativa, oferecemos 
a palestra “Uma vida com 
propósito” com a psicóloga 
Fernanda Aoki, do Rio de 
Janeiro.

Teatro em Buritama
Levamos apresentações 
teatrais para 500 crianças 
das escolas municipais de 
Buritama (SP). Em parceria 
com o Circuito Sescoop/SP 
de Cultura, eles prestigiaram 
o espetáculo “A verdadeira 
roupa do rei”.

Parceria esportiva
A cooperativa e o ex-jogador 
profissional Basílio realizaram 
sonho de aluna em ganhar 
uniforme da escolinha do 
atleta, que também doou um 
ano de aulas.

Convenção colaboradores
Reunimos nossos colaboradores em convenção 
anual para alinhamento e engajamento. Contamos 
com a palestra sobre inovação com o conferencista 
Arthur Igreja.

Cinema na Praça
Somando as sessões 
em Promissão (SP) e 
Penápolis (SP), o projeto 
Cine na Praça atingiu 1.180 
pessoas. Uma grande 
estrutura de som e telão 
encantou centenas de 
famílias.

Show Guararapes
Mais de 4 mil pessoas 
prestigiaram o show 
“Demônios da Garoa” que 
levamos no encerramento 
da Festa do Folclore de 
Guararapes através do 
Circuito Sescoop/SP 
de Cultura.

Show Birigui
Mais 3 mil pessoas 
reunidas na Praça Dr 
Gama, em Birigui (SP), 
para ver o show “Os Filhos 
dos Caras”, realizado em 
parceria com cooperativas 
da cidade e Sescoop.
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Programa A União Faz a Vida

Um dos principais meios pelos quais geramos valor para as comunidades 
onde atuamos é o Programa A União Faz a Vida (PUFV), que promove os 
valores da cooperação e cidadania entre crianças e adolescentes.

Trata-se de uma iniciativa sistêmica do Sicredi, 
que disponibiliza, em escolas da região, uma 
metodologia de ensino em que os alunos são 
protagonistas do processo de aprendizagem, 
contando com apoio de educadores, pais e 
comunidade. Saiba mais sobre o Programa em 
www.auniaofazavida.com.br

Unesp conhece o PUFV
Alunos do curso de pedagogia da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), de Marília (SP), acompanhados 
da professora doutora, Luciana Araújo, visitaram 
escolas municipais de Birigui (SP). Durante a iniciativa,  
conheceram o avanço no ensino aprendizagem com a 
prática da metodologia de projetos do nosso Programa 
nas escolas da cidade

Summit Educação
Representantes das Secretarias Municipais de Educação 
de Birigui (SP) e Penápolis (SP) participaram do Summit 
Educação – Programa A União Faz a Vida, encontro 
promovido pela Central Sicredi PR/SP/RJ, em Curitiba 
(PR) e que reuniu cerca de 600 educadores do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro, líderes de mais de 100 
municípios. Inspirados por Leonardo Da Vinci, os 
participantes trocaram experiências e puderam refletir 
sobre o futuro da educação

Panorama do Programa 
A União Faz a Vida

Crianças e adolescentes participantes

Educadores participantes

2017

2017

2018

2018

2019

2019

1.572

94

2.620

207

3.469

227

Escolas participantes

Municípios impactados

2017

2017

2018

2018

2019

2019

12

2

23

2

35

2
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Programa A União Faz a Vida

Mostra de Projetos
Professores de Penápolis e 
Birigui compartilham boas 
práticas pedagógicas nas 
mostras anuais do Programa 
em cada cidade. 
Momento de celebrar os 
trabalhos desenvolvidos com 
seus alunos.

Cantata de Natal
Mais de 600 pessoas se emocionaram com a 2ª Cantata de Natal, realizada no estacionamento 
da agência da Sicredi Alta Noroeste SP, em Birigui. O espetáculo foi formado por um coral com 
mais de 70 crianças, iluminação natalina, família Noel e bailarinas suspensas. Atrações que 
garantiram um grande show. 
As crianças que integram o coral são estudantes das escolas que participam do Programa A 
União Faz a Vida na cidade. E para que a ação contemple o maior número de crianças, todos 
os anos é feito um revezamento dos participantes. Em 2019, o coral foi formado por alunos da 
Escola Municipal Prof.ª Nayr Borges Penteado. O gerente da agência do Sicredi no município, 
José Carlos Rosa Júnior, o Juninho, também é músico e ensaia as crianças voluntariamente.
No dia do espetáculo, as crianças vestiram roupas feitas especialmente para a apresentação e 
cantaram um repertório com 10 músicas. Algumas participações especiais em meio ao público 
surpreenderam os presentes. Evento emocionante que  só  foi possível com o patrocínio 
financeiro de vários associados.
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Programa Acreditadores

O Programa Acreditadores é uma iniciativa de voluntariado que a nossa cooperativa 
desenvolve com as equipes de colaboradores para provocar vivências de cooperação e 
cidadania. Com a iniciativa, desenvolvemos projetos contínuos que geram impactos sociais em 
municípios da nossa área de atuação, buscando atender os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organizaçõe das Nações Unidas (ONU). Uma forma de criarmos redes, 
transformarmos realidades e vivermos internamente os valores do cooperativismo.

Praticamente uma nova biblioteca foi implementada 
na escola municipal Prof.ª Leila Cristina de Freitas 
Machado, que atende 252 crianças e, desde 2017, 
é apadrinhada pela Cooperativa por meio do 
Programa Acreditadores. Com a iniciativa, o espaço 
para leitura ganhou prateleiras, piso emborrachado, 
pinturas, adesivos personalizados e livros novos. 
Todo o design do projeto foi uma doação do Stúdio 
Home Arquitetura e Lighting e o custeio dos 
serviços foi por meio de patrocínios de associados 
da agência, sensibilizados com a causa.

Uma grande horta foi construída na Casa de 
Apoio ao Morador de Rua (Camor). Foram 
estruturados oito canteiros devidamente 
adubados, cercados e que serão cuidados por 
alguns dos moradores da entidade. A produção 
própria de hortaliças vai gerar uma economia 
mensal de cerca de R$ 800 para a instituição 
que atende, em média, 42 pessoas e vive 
apenas de doações e promoções. A entidade 
é assistida pelo Sicredi desde 2017, por meio 
do Programa Acreditadores. As orientações 
técnicas e o apoio foram garantidos pelos 
alunos de veterinária da Fundação Educacional 
de Andradina (FEA), além do coordenador de 
núcleo Caio Marçal, do assessor da prefeitura 
Fernando Magno e do agrônomo João Padovan. 

Araçatuba 
Projeto Espaço Conhecer
Acreditador João Henrique Alves

Andradina 
Projeto Sementes do Bem
Acreditadora Lidiane Bombarde
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Programa Acreditadores

O projeto, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Educação, retirou 6.683 litros de óleo de cozinha 
e gordura animal do meio ambiente. Isso equivale 
a 133.000m³ de água não contaminados, que 
convertidos representam 133 milhões de litros. 
O projeto envolve 16 escolas municipais, que 
participam do Programa A União Faz a Vida. Essas 
unidades escolares receberam tambores para coleta 
e material de divulgação como folders e cartazes. O 
valor arrecadado com a venda do óleo  é repassado 
diretamente às escolas.
De acordo com levantamento realizado pelos 
colaboradores da cooperativa, juntamente com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em média, 
15 mil litros de óleo de cozinha são despejados 
mensalmente na rede de esgoto, o que impacta em 
300 milhões de litros de água contaminados por mês. 

Uma área verde de 400m² do Serviço de Obras 
Sociais (SOS) foi toda remodelada. O espaço 
deu lugar a um campo de futebol e passará 
a receber monitoria para atividades físicas 
em parceria com a Fundação Educacional de 
Penápolis (Funepe). Foi necessária limpeza do 
espaço, terraplanagem, plantio de grama, traves 
para os gols, bola, corda, pintura de paredes 
e calçadas. Boa parte das melhorias foi feita 
em mutirão pelos próprios colaboradores. A 
ação foi possível com o patrocínio de vários 
associados da agência.

Foram confeccionadas almofadas em formato 
de coração para pessoas em tratamento 
do câncer de mama. Na primeira remessa 
a expectativa é a produção voluntária de 
500 almofadas que serão encaminhadas 
para as unidades do Hospital do Amor de 
Barretos. Essa almofada, quando colocada 
debaixo do braço, alivia a dor e inchaço 
linfático da incisão cirúrgica, garantindo 
maior conforto às mulheres em tratamento. 
As almofadas são produzidas uma sexta-feira 
por mês, quando toda a regional, incluindo 
diretores, param duas horas antes do final do 
expediente para a confecção.

Birigui 
Projeto Óleo das Abelhas
Acreditadora Carolaine Fiorotti

Penápolis
Projeto CooperaPlay
Acreditadora Mirela Ortega

Sede Regional
Cooper Amor
Acreditadores Ariel Odaka, 
Caroline Oliveira e Flávia Polizel
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Dia C

Campanha Adote Sorrisos

400 fechos de cabelo arrecadados para perucas

Em 2019, a campanha que realizamos no Dia C (Dia de 
Cooperar) foi a de doação de cabelos para produção 
de perucas. Com o nome “Adote Sorrisos” a iniciativa 
teve o patrocínio do Comitê Mulher da cooperativa 
e arrecadou mais de 400 fechos de cabelo entre 
colaboradores e associados. Todos foram enviados 
para Associação Voluntária de Combate ao Câncer, de 
Barretos (SP), responsável por distribuir as perucas para 
pacientes de diversos hospitais do país.

As perucas visam melhorar a autoestima e a qualidade 
de vida dos pacientes em tratamento do câncer. De 
acordo com Instituto Nacional de Câncer (Inca), no 
período entre 2018 e 2019, havia a previsão de que 
600 mil brasileiros fossem diagnosticados com a 
doença. Após o melanoma (câncer de pele), os tipos 
mais comuns são o de próstata (projeção de 68 mil 
diagnósticos) e o de mama (60 mil diagnósticos).

O Dia de Cooperar é uma ação nacional da Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), propondo ações de 
responsabilidade social por meio das cooperativas, para 
celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, todo 
primeiro sábado de julho de cada ano. O tema desse ano 
foi “Atitudes Simples Movem o Mundo”.

Representantes dos colaboradores e Comitê Mulher 
fazem entrega em Barretos

A história da Polyana

Aponte a câmera do 
seu celular para o 
QRCode e conheça a 
emocionante história 
da Polyana, de 6 
anos, filha dos nossos 

associados Wagner Aécio Poli e Karina C. 
Garcia Parra, de Birigui (SP). 

Ela quis doar seu cabelo para uma amiguinha 
da escola, e no salão de cabeleireiro foi 
informada da campanha do Sicredi. Ela e seus 
pais vieram até a agência de Birigui fazer a 
doação pessoalmente.
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Apoio ao
associado

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do negócio, 
nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, prosperamos 
todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, 
que impactem positivamente sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:

Soluções responsáveis

Para você 

• Conta Corrente

• Cartões Empresariais

• Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

• Folha de Pagamento

• Cobrança

• Custódia de Cheques

• Máquina de Cartões

• Domicílio Bancário

• Crédito

• Financiamentos

• Crédito para 

Investimentos BNDES

• Investimentos

• Previdência Empresarial

• Câmbio

• Certificação Digital

• Consórcios

• Seguros

• Câmbio

• Cartões

• Certificação Digital

• Conta Corrente

• Crédito Rural

• Crédito investimento BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Investimentos

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Seguros

• Poupança

Para sua 
empresa

Para seu 
agronegócio

• Aplicativo Sicredi

• Caixa Eletrônico

• Internet Banking

• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio

• Cartão de Crédito e Débito

• Certificação Digital

• Débito Automático

• Débito Direto Autorizado

• Conta Corrente

• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Poupanças

• Seguros

Sim
Sicredi

,
Investir para

crescer juntos?

Apresentador e Jornalista
Pedro Andrade

Acesse investindojuntos.com.br, 
descubra seu perfil e comece a investir seu dinheiro.

Por isso, chegou a hora de você investir junto com a gente. 
Mas antes de tudo é preciso saber: Quem é você na hora de investir?
Junto com o Pedro Andrade, você pode descobrir o seu perfil de investidor e 
chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais.

Investimento é a palavra do momento.

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

Fundos de Investimento

Poupança

Renda Fixa
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Associada poupou e 
ganhou prêmio de R$ 2 mil
“Quer jogar papel de promoção fora é só pôr no 
meu nome, porque eu nunca ganhei nada na vida. 
Quando me ligaram eu não acreditei, só fui mesmo 
por ser o Sicredi, se fosse outra instituição finan-
ceira eu nem ia. Como eu participo das reuniões da 
cooperativa, eu sei que é séria, então fiquei mais 
confiante”, disse a ganhadora Patrícia Ramos Vieira.

Patrícia ganhou R$ 2 mil em um dos sorteios 
mensais da campanha “Vem Poupar, Vem Ganhar” 
da Sicredi Alta Noroeste SP, em Birigui. Ao final 
dos nove meses da promoção, a soma de prêmios 
distribuídos chegou a R$ 1,5 milhão.

Em 2020 a campanha inicia em março e com 
prêmios ainda maiores. São R$ 2,5 milhões em 
prêmios para cada R$ 100 mensais depositados.

“Ela é uma associada muito ativa na cooperativa, 
mereceu esse prêmio”, cita o gerente geral da 
agência, José Carlos Rosa Júnior.

Moradora de Buritama, Patrícia tem 43 anos e mora 
sozinha com seus filhos de 11 e 14 anos. É uma 
mulher que se desdobra para manter as contas em 
dia e ainda ajudar o próximo. Empreendedora, tem 

Campanha da poupança

programa matinal de entretenimento numa rádio 
gospel de sua cidade, uma loja de cosméticos, é 
massoterapeuta, barbeira, dá aula de design de 
sobrancelhas e sempre está ajudando as pessoas.

Ela criou em sua loja um projeto “Pega, Mas Desa-
pega”, carinhosamente chamado por “Cantinho do 
Amor” onde as pessoas trazem uma roupa que não 
serve e levam outra de interesse gratuitamente. 
“Eu estou muito feliz com esse prêmio, vai ajudar a 
manter o documento do carro em dia. 
Meu carro é uma ferramenta importante para eu 
levar doações e amigos para a igreja. É Deus me 
ajudando”, explica Patrícia.
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Rede de
atendimento

Agência Andradina 
Rua Santa Terezinha, 1041, Centro
Andradina-SP
Fone: (18) 3725-0725

Agência Araçatuba 
Rua Floriano Peixoto, 236, Centro
Araçatuba-SP
Fone: (18) 3636-5151

Agência Birigui 
Rua Rui Barbosa, 35, Centro
Birigui-SP
Fone: (18) 3649-1212

Agência Guararapes 
Pç Nossa Senhora da Conceição, 188, Centro
Guararapes-SP
Fone: (18) 3637-9500

Agência Ilha Solteira 
Rua Alameda Mato Grosso, 234, Centro
Ilha Solteira-SP

Agência Penápolis 
Rua Dr Ramalho Franco, 620, Centro
Penápolis-SP
Fone: (18) 3652-8308

Sede Regional 
Rua Rui Barbosa, 35, Centro
Birigui-SP
Fone: (18) 3638-1212



sicredi.com.br


