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Juntos, trabalhando pelo 
desenvolvimento da nossa região.

Clique aqui para saber 
mais e se associar.

Somos a Sicredi Alta Noroeste SP

Venha fazer parte! 

Nós somos a Sicredi Alta Noroeste SP, cooperativa de 
crédito e investimentos que atua há 19 anos transformando 
a vida de nossos associados e suas comunidades no interior 
paulista. Nossa história começou em 20 de novembro de 
2000, em Birigui, a partir do sonho de 27 médicos que 
acreditavam nos propósitos do cooperativismo como 
maneira mais justa de promover o desenvolvimento 
econômico e social das pessoas, empresas e comunidades. 

No início chamávamos Alcred (Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo da Aliança dos Médicos de Birigui). 
Em 2002 começamos a fazer parte do Sistema Sicredi, 
originário da primeira instituição financeira cooperativa 
do Brasil, criada em 28 de dezembro de 1902, em Nova 
Petrópolis-RS, pelo padre Theodor Amstad, passamos por 
várias etapas de ampliação de atividades para associação 
e desde 2013 abrimos o quadro social para livre admissão, 
podendo associar qualquer pessoa física e jurídica. 

Com nossa sede regional instalada em Birigui-SP, somos 
fruto de uma construção coletiva, feita de pessoas para 
pessoas. Com uma área de ação compreendendo 46 
municípios, possuímos mais de 12 mil associados e 120 
colaboradores, e seis agências nas cidades de Birigui, 
Araçatuba, Penápolis, Andradina, Guararapes e Ilha 
Solteira.

Colecionamos conquistas de uma gestão eficiente e 
compartilhada com os associados, crescendo com 
sustentabilidade e solidez, cuidando dos recursos de cada 
sócio e reinvestindo-os em seus negócios e comunidade. 

Apresentação

https://www.sicredi.com.br/site/seja-associado/ 
https://www.sicredi.com.br/site/seja-associado/ 
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Américo Stuhr Péchy
Presidente da Sicredi Alta Noroeste SP

Tenho orgulho 
do que juntos 
estamos 
construindo.
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Mensagem  
do Presidente

Contemplamos nesse relatório a importância de uma cooperativa de 
crédito sustentável, com um sólido patrimônio e com associados e 
colaboradores comprometidos com a sua própria instituição financeira, 
a nossa Sicredi Alta Noroeste SP. Somente assim, para que um ano tão 
dif ícil pudesse ser finalizado com tantas boas notícias.

Mesmo nesse cenário tão adverso ao qual fomos surpreendidos em março 
de 2020, o da pandemia do Covid19, nosso Conselho de Administração 
se manteve ativo com suas reuniões mensais, buscando garantir uma 
cooperativa mais próxima e disponível aos associados. Tenho orgulho do 
que juntos estamos construindo.

Havíamos acabado de nos reunir presencialmente com centenas de 
associados em nossas Assembleias de Núcleos 2020 quando surge a 
pandemia. Foi preciso inovação e cooperação rápida, e fazer do digital 
nosso ambiente para a Prestação de Contas Semestral, reuniões, 
formações e tantas outras iniciativas para nos mantermos relevantes a 
cada associado e suas comunidades.

Nos adaptamos, nos unimos, nos cuidamos, aprendemos muito. Agora, 
2021, é ano dos nossos 20 anos de Sicredi Alta Noroeste SP. Lembro-
me muito bem de como começamos essa cooperativa, nem agência 
tínhamos; superamos muitos desafios, mas nunca fizemos nada sozinhos. 
Que mais pessoas, mais cidades, possam sonhar e se beneficiar da força 
do cooperativismo de crédito que fazemos. Rumo aos 20 anos!

Tenho orgulho 
do que juntos 
estamos 
construindo.



Mensagem do
Diretor Executivo
O ano de 2020 foi de muita resiliência, para todos. O ano em que a empatia foi exigida a cada 

dia, a cada notícia, a cada decreto. Foi o ano de olharmos para a nossa essência e resumir que a 

cooperação é a solução para qualquer adversidade. Assim fizemos gestão, cuidando das finanças 

dos nossos associados, adotando medidas de segurança para mantermos os atendimentos, e 

zelando pela saúde dos nossos colaboradores.

Mesmo diante desse cenário a Sicredi Alta Noroeste SP continuou crescendo e buscando 

contribuir com o desenvolvimento social e econômico da nossa região. Em 2020 inauguramos 

novas agências, uma em Guararapes e outra em Ilha Solteira, e nesse mesmo ano conseguimos 

alcançar o ponto de equilíbrio das duas; nessa expansão contratamos mais 27 colaboradores e 

promovemos outros 30.

Buscamos ajudar nossos associados como possível, seja prorrogando parcelas ou liberando 

crédito. Injetamos muitos recursos na economia local, através também de linhas governamentais, 

como os R$ 23 milhões pelo Peac (Programa Emergencial de Acesso a Crédito) e os  

R$ 5 milhões pelo Pronampe (Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte).

Vamos passar por tudo isso, essa pandemia 

que assola o mundo, mas só vamos vencer se 

cooperarmos. O ano de 2021 é o nosso ano 

e queremos todos juntos celebrando essa 

data de 20 anos da Sicredi Alta Noroeste 

SP. E para isso lançamos a promoção 

Aniversário Premiado, sorteando seis motos 

zero quilômetro e premiando 2.100 brindes 

nas raspadinhas. Não deixe de participar, é o 

aniversário da sua cooperativa.

Charles André Fenske
Diretor Executivo da Sicredi Alta Noroeste SP

6



7

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Lideranças

Américo Stuhr Péchy 
Presidente

Thiago Pereira 
Sarante  

Conselheiro Efetivo

Antenor Marques da 
Silva Filho 

 Vice-Presidente

Valdenez de Campos 
Caputo  

Conselheiro Efetivo

Alphio Parpinelli 
Junior  

Conselheiro Efetivo

Geraldo da Costa e 
Silva  

Conselheiro Efetivo

Charles André Fenske  
Diretor Executivo

André Luiz Dantas 
Conselheiro Efetivo

Antonio Carlos 
Candelaria  

Suplente

Manuel Carlos da 
Silva  

Suplente

Hélcio Froner de 
Mello  

Suplente

Maurício Roberto 
Anhesini  
Suplente

Marcelo Frazatto 
Suplente

Edson Vicente da 
Silveira  
Suplente

Wlamir Pontes 
Suplente

Carlos Alberto 
Garcia Felcar  

Conselheiro Efetivo

Josiany Dantas da 
Silva Pozzetti  

Conselheira Efetiva

Rafael Bertolucci 
Mendes  

Diretor de Operações

Fabrício Marques 
Carvalho Santos 

Conselheiro Efetivo

Edmilson Cesar 
Catarin  

Conselheiro Efetivo

Sérgio Yukio Sueta 
Conselheiro Efetivo

João Luiz Castilho 
Conselheiro Efetivo



8 Nossa
Cooperativa
Nossa cooperativa tem sede regional em Birigui e uma área de atuação com 46 cidades, estando 
presente com agências em seis delas: Birigui, Penápolis, Araçatuba, Andradina, Guararapes e 
Ilha Solteira, nessa ordem de inauguração.

Em 2020 as cidades de Guararapes (março) e Ilha Solteira ( julho) foram as últimas duas a terem 
agências inauguradas. A  primeira com evento presencial ainda antes do início da pandemia, já 
a segunda foi inaugurada em live que alcançou mais de 20.000 pessoas prestigiando. As duas 
apresentaram excelente evolução mesmo em ano de pandemia, uma excelente recepção da 
população.

Cidade que contém
associados

Cidade que contém
agências Sicredi

Sede Regional 
Sicredi Alta Noroeste SP

Pontos de atendimento Exclusivo 
ao Servidor Público Municipal
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Inauguramos 2 
novas agências 
no ano de 2020 
na cidade de 
Guararapes/SP e 
Ilha Solteira/SP

Além disso, a cooperativa Sicredi Alta Noroeste SP deve inaugurar em breve, novas 
agências na cidades de Promissão e Buritama. Essa ampliação permitirá alavancar 
novos negócios, expandir o número de associados e levando ao crescimento dessas 
comunidades.

Expansão

Agência Ilha Solteira/SP

Agência Guararapes/SP Agência Guararapes/SP



10 Nossas Cidades
As cidades que recebem nossas agências são cheias de histórias de 
cooperação, são cidades de gente que coopera. Clique no ícone       ao 
lado de cada agência e conheça essas histórias fantásticas através do 
depoimento de nossos associados.

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

https://www.youtube.com/watch?v=P-w7eMul3FU&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=PthROy74o_Y&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj 
https://www.youtube.com/watch?v=dDscBA7gd_U&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=6 
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Agência Ilha Solteira
Rua Alameda Mato Grosso, 234, Centro

Ilha Solteira-SP
Fone: (18) 3644-0089

Agência Guararapes
Pç Ns. Senhora da Conceição, 188, Centro

Guararapes-SP
Fone: (18) 3637-9500

Agência Penápolis
Rua Dr Ramalho Franco, 620, Centro

Penápolis-SP
Fone: (18) 3652-8308

Sede Regional
Rua Saudades, 100, Centro

Birigui-SP
Fone: (18) 3638-1212

https://www.youtube.com/watch?v=V_YkNqHrj4E&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=18SHMB2KKdg&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=Zynqd28Uzow&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=2 
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2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

8,6 R$ 177,7

R$ 26,2

R$ 37,8

R$ 89,3

R$ 4.811.705

R$ 1,6

10,3 R$ 236,0

R$ 33,0

R$ 52,5

R$ 129,5

R$ 6.112.890

R$ 2,5

12,9 R$ 387,6

R$ 41,0

R$ 76,2

R$ 210,6

R$ 7.756.466

R$ 4,1

Associados (milhares) Recursos Totais (milhões de R$)

Patrimônio Líquido(milhões de R$)

Consórcios (milhões de R$)

Crédito (milhões de R$)

Resultado (milhões de R$)

Seguros (milhões de R$)

Nossos Números

Nunca crescemos no período de um ano como em 2020. Foram 
50% de evolução só no volume de recursos totais. É um número a se 
comemorar, assim como o alcance de R$ 200 milhões em crédito, R$ 
70 milhões em consórcios e também R$ 200 milhões em depósitos a 
prazo, fazendo com que atingíssemos um resultado além do planejado.



13Números do Sicredi

em ativos totais
R$ 155 bilhões

em carteira de crédito
R$ 97,2 bilhões

em depósitos totais 
R$ 104,6 bilhões

em patrimonio líquido
R$ 20,4 bilhões

associados
4.9 milhões

colaboradores
30.1 mil

agências
1.990 mil

O Sicredi

municípios somos a única 
216
Em



14



15Prêmiações

O Banco Cooperativo Sicredi se classificou em 43º lugar entre os 50 
maiores bancos que fazem parte do guia. Além disso, se destacou 
com a 2ª colocação no ranking de Crédito Rural, figurou em 5º lugar 
de Crédito para Médias Empresas, subindo uma posição em relação 
ao ranking do ano passado e outros destaques.

Melhores e Maiores

Época 360º

No anuário Época Negócios 360°, o Sicredi ocupou o 95ª lugar 
no ranking geral. Na colocação  setorial de Bancos, ficou em 5º, 
se destacando dentro do setor com o 1º lugar em Governança 
Corporativa e 3º lugar em Desempenho Financeiro. A instituição 
ficou também com a 7ª colocação em Pessoas.

Valor Grandes Grupos

O Sicredi ocupou o 69º lugar entre as companhias  listadas. A 
instituição ficou também em 13º lugar entre as 20 maiores da área 
de finanças. Para completar, o Sicredi também ocupa o 7º lugar 
entre os 20 maiores em Lucro Líquido e também na 15ª posição em 
Rentabilidade Patrimonial, entre outros.

Valor 1000

Na edição da revista Valor Econômico, o Sicredi ficou em  
2ª na colocação com o prêmio que destaca os 20 maiores bancos.  
Também Figurou a 7ª posição no ranking dos Maiores  
em Operações de Crédito, Depósitos Totais,  Lucro Líquido e  entre 
os de Melhor Resultado Operacional.

Top Asset

Em 2020 o ranking classificou o Sicredi em Recursos Provenientes 
de Previdência Aberta: a instituição registrou o 3º maior crescimento 
nos últimos 12 meses e o 5º melhor desempenho nos últimos seis 
meses. Na classificação geral, ocupou novamente o 18º lugar entre 
as mais de 140 gestoras de recursos avaliadas no Brasil.
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Top 100 Open Startups

Em 2020 o Sicredi esteve pela primeira vez nesse ranking que 
faz referencia às 100 empresas mais abertas para inovação do 
Brasil.As startups mais atraentes são selecionadas pelas grandes 
empresas para colaborarem no desenvolvimento de inovações de 
alto impacto para a sociedade e para o mercado.

Pelo nono ano consecutivo, o Sicredi figura entre as “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 se trabalhar 

WYCUP - World Council Young Credit Union People

O destaque em 2020 foi o reconhecimento conquistado pelo 
associado do Sicredi, Vinícius Mattia, com o projeto “Agricultura 
Familiar e Alimentos Sustentáveis“, que ficou entre as três 
melhores iniciativas apresentadas na edição deste ano. Já os 
integrantes da missão realizada pela Sicredi Centro Oeste Paulista 
no Haiti, receberam, um reconhecimento do Conselho Mundial das 
Cooperativas de Crédito (WOCCU) pelo impacto social alcançado 
no país caribenho.  Esta foi a primeira  missão  internacional do 
Programa A União Faz a Vida (PUFV).

Ranking BNDES

O prêmio se refere aos agentes financeiros e é elaborado pelo 
BNDES. O Sicredi foi destaque em 1° lugar nas seguintes categorias: 
  
- Operações Indiretas PF
- Programas Agrícolas do Gov. Fed.
- Pronaf Investimento

- Inovagro
- Moderagro
- Pronamp Investimento



17Responsabilidade  
Social

O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado todo 
primeiro sábado de julho com o Dia C, mobilizando todas as 
cooperativas para a prática do voluntariado e solidariedade. 
Nossa cooperativa converteu a não emissão das faturas 
pelos associados em mais de Duas Toneladas de alimentos, 
que foram impulsionadas com live em homenagem aos 
profissionais da saúde.

Dia de Cooperar 
(Dia C)

Guararapes/SP Birigui/SPAndradina/SP

Clique aqui e assista a
Live Solidária

https://www.youtube.com/watch?v=RPxBDpW7Bhs&t=17s


Vários colaboradores das nossas agências e 
sede regional se voluntariaram para aplicarem 
as oficinas Cooperação Na Ponta do Lápis. 
Assim levamos educação financeira gratuita 
para mais de 1.000 pessoas da comunidade 
em geral.

pessoas impactadas 
no ano de 2020 com o 
programa de Educação 

Financeira

Educação Financeira

+ 1.000

Faculdades abrem espaços para o tema com alunos

Colaboradores são voluntários em oficinas

Colaboradores replicam conhecimentos 
financeiros

18
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Formação em 
Cooperativismo

Com o objetivo de formar os 
associados e novas lideranças para 
o cooperativismo de crédito, em 
uma única live reunimos mais de 90 
associados em oficina do Programa.

É sempre muito positivo reunir os 
associados para difundir conhecimento 
e assim contribuir com a formação 
de cidadãos mais ativos em sua 
comunidade e cooperativa. Nesses 
encontros diferenciamos nosso 
modelo de negócio das instituições 
financeiras tradicionais e promovemos 
networking. 

Clique aqui e saiba mais sobre 
cooperativismo.

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


Juntos para trazer 
mais carinho aos 
pacientes com 
câncer de mama.

COOPER
AMOR

20

CooperAmor

Além de várias ações sociais que 
mantivemos mesmo em pandemia, 
destacamos a doação de almofadas 
axilares (almofadas do coração) 
para mulheres em tratamento 
pós-operatório do câncer de mama. 

As almofadas  são produzidas em projeto 
coordenado pelos colaboradores da 
nossa sede regional.

Clique no play e assista o depoimento e 
explicação da fisioterapeuta Larissa Braganholo 
Hostalacio do Core (Centro Oncológico de 
Reabilitação) de Birigui. 

 
Se você conhece alguém que precise da 
almofada, peça em nossas agências.

Almofadas axilares garante conforto no pós 
operatório

Colaboradores da sede regional realizando 
entrega periódica

https://www.facebook.com/watch/?v=738125820380179
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Você também pode baixar a cartilha digital e 
compartilhar com quem está passando por essas 
situações de vulnerabilidade.

Nossas associadas membras do Comitê Mulher 
começaram a distribuir a cartilha que criaram trazendo 
os direitos das mulheres em situação de câncer e vítimas 
de violência doméstica. A cartilha pode ser encontrada 
em cada agência nossa. Se informe.

Clique aqui e assista ao vídeo 
da Campanha Sinal Vermelho 
Contra a Violência Doméstica

Assista ao vídeo
sobre a cartilha

Baixe aqui a  
Cartilha Digital

•	https://www.youtube.com/watch?v=DdX2_bYYtPw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=HHO6hNZBeqM&t=138s 
https://www.youtube.com/watch?v=DdX2_bYYtPw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=HHO6hNZBeqM&t=138s 
https://drive.google.com/file/d/1_LbS0A8GlGebHqz3CWPac0pTZs3oTd5O/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1_LbS0A8GlGebHqz3CWPac0pTZs3oTd5O/view?usp=sharing 


Assembleias 2020
O Programa Pertencer busca organizar o quadro social da cooperativa, proporcionando 
espaços de participação e transparência para que o associado possa contribuir de 
forma efetiva com sua cooperativa.

Reunimos mais de 1.200 associados em nossas 
Assembleias de Núcleos, realizadas ainda 
antes do início da pandemia. Já as Reuniões 
de Núcleos para prestar contas do primeiro 
semestre foram em um único encontro digital 
com os coordenadores de núcleos.

22



Programa
A União faz a Vida

É a nossa principal iniciativa de responsabilidade social, reforçando nosso 

compromisso com a educação, apoiando educadores e formando alunos 

mais cooperativos e protagonistas na transformação de suas sociedades.

Mesmo com as aulas presenciais suspensas a maior parte 
do ano, nosso Programa manteve-se significativo. Levamos formação 
continuada e palestras virtuais para cerca de 500 professores por três 
meses, apoiando-os com o uso da tecnologia e assessoria pedagógica em 
novos meios de ensino.

Em Birigui, anualmente alunos das escolas 
estrelam uma linda Cantata de Natal no 
estacionamento da agência, chegando a reunir 
600 pessoas na última apresentação em 2019. 
Para manter essa magia levamos algumas 
crianças para um estudo musical e reproduzimos 

1836 
alunos envolvidos

3 
cidades

218 
professores

33 
escolasClique e assista

a Cantata de Natal
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https://www.youtube.com/watch?v=ZrU6Jh9tPiM 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrU6Jh9tPiM 
https://www.youtube.com/watch?v=ZrU6Jh9tPiM 


24 Soluções 
Financeiras
Por sermos uma cooperativa, nossa prioridade é atender às necessidades de nossos associados, 
os donos do negócio. Buscamos colaborar com sua prosperidade quando oferecemos soluções 
financeiras de forma responsável, adequadas ao seu momento de vida e capazes de agregar 
renda e gerar valor para seus projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

• Câmbio

• Cartão de crédito e  
   débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Crédito rural

• Crédito investimento     
   BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Derivados

• Investimentos

• Pagamentos e      
   recebimentos

• Seguros

• Antecipação de  
   recebíveis de cartões

• Câmbio

• Cartões

• Certificação digital

• Cobrança

• Conta corrente

• Consórcios

• Credenciamento

• Crédito

• Derivativos

• Domicílio bancário

• Investimentos

• Pagamento a

   fornecedores

• Pagamentos e  
   recebimentos

• Seguros

• Cartão BNDES

• Custódia de cheques

• Folha de pagamento

• Câmbio

• Cartão de crédito e  
   débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Débito automático

• Débito direto autorizado

• Crédito (pessoal,  
   veículos, imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e   
   recebimentos

• Poupança

• Seguros

 Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone

Para Você Para sua 
Empresa

Para o seu 
Agronegócio

Canais
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Sicredi 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.

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCAL

Olá, Ju Andrade!
No Conecta desde set/2019

Sobre a loja Sobre anúncios

12:30

Loja Ju Andrade

À venda PausadosVendidos

Chuteira Futsal P...

R$ 85,75

12

Moletom Rosa C...

R$ 299,00

Camiseta Dry Ox...

R$ 24,99

12

Camiseta Regata...

R$ 24,99

<")0/"+%-$+*G$H"5

67%IJ9??:??

12

-$3KL"%(*$=2%15

67%I?:??

M.,B%4+"/,0)%N5

67%>@O:>?
P02,0+$%Q0R,%(,5

67%;@:@@

ContaVenderHome Mensagens

Participe 
desse 
movimento. 

Um aplicativo de compra e venda 
de produtos e serviços, exclusivo 
para associados do Sicredi.
Com o Sicredi Conecta, você ajuda 
a fortalecer os negócios locais e 
desenvolve a sua região.

Saiba mais em:
sicredi.com.br/conecta 

Quer vender 
ou comprar?

Sicredi
Conecta
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Consultoria especializada, cashback,
avaliação, acompanhamento 
dos seus objetivos, segurança e 
rentabilidade para você.

Site de Investimentos

Invista 
no Sicredi.

Clique aqui e visite  
o nosso site.

https://www.sicredi.com.br/site/investimentos/
https://www.sicredi.com.br/site/investimentos/
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Para garantirmos a segurança de todos 
adotamos várias medidas de segurança 
e engajamento em nossa cooperativa, 
suspendendo inclusive e infelizmente, o 
tradicional cafezinho nas agências. 
Na cooperativa, quando um colaborador 
tem quaisquer sintomas já é orientadoa 
permanecer em casa.. E para nos 
mantermos unidos, quinzenalmente 
realizamos uma live interna com todos, 
trazendo assuntos de motivação, cuidado 
e também alinhamentos profissionais.

Principais medidas:
• Sinalização de distanciamento;
• Limitação de público interno;
• Totem de álcool em gel;
• Sanitização das agências;
• Proteção acrílica nas mesas;
• Incentivo aos canais digitais;
• Máscaras aos colaboradores;

Gente 
que Coopera 
Cuida
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SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Investimentos

“Quando você trabalha
o cooperativismo de verdade,
quando as pessoas conhecem
o cooperativismo, vai ver a importância
de instituições como o Sicredi no cenário.”
Valdomiro Junior

SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Meios de pagamentos

“A Sicredi é uma
cooperativa que
acrescentou muito à
nossa empresa, porque
temos que inovar... E a Sicredi sempre foi
a melhor e ajudou muito nessa nossa
evoluevolução”
Francine Martins

SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Consignado

“Eu estava passando
por um momento delicado
financeiramente e minha gerente
no Sicredi me ajudou muito, comprando
uma dívida minha e me dando um alivio.”

Cibele Medeiros

SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Crédito

“Eu já tinha esse
projeto, mas não tinha o
recurso... A Sicredi chegou e
botou tudo isso
em pé”
Ivone Trindade

SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Consórcio

“Foi o Consórcio que
eu fiz no Sicredi
que possibilitou eu
comprar esse terreno
e construir meu
SONHO nele”
Viviane Clicie

SicrediAltaNoroesteSP

Nossos Associados
Confirmam
Seguros

“Quando você tem um
conhecimento financeiro
e você busca uma instituição
financeira como o Sicredi, com o
cooperativismo muito forte é um grande salto..”

Edmilson Catarin

Nossos
Associados Confirmam
Conheça histórias de associados em que fizemos a diferença enquanto instituição financeira 
cooperativa. São pessoas e empresas que fazem parte da história de 20 anos da cooperativa Sicredi 
Alta Noroeste SP e que realizaram sonhos com nossas soluções financeiras.

INVESTIMENTOS

MEIOS DE PAGAMENTO

SEGUROS

CRÉDITO CONSIGNADO

CONSÓRCIOS

CRÉDITO

Clique e assista
ao depoimento

Clique e assista
ao depoimento

Clique e assista
ao depoimento

Clique e assista
ao depoimento

Clique e assista
ao depoimento

Clique e assista
ao depoimento

https://www.youtube.com/watch?v=g3eO77tm09M 
https://www.youtube.com/watch?v=JznmNVdNiGc&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4Uh1Px0Sidc&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YWlmji_L7PE&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=v6WwF_IyElE&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gGc7KCM6D0o&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=g3eO77tm09M 
https://www.youtube.com/watch?v=JznmNVdNiGc&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=4Uh1Px0Sidc&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YWlmji_L7PE&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=v6WwF_IyElE&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=gGc7KCM6D0o&list=PLX_EXgDUge7FxfXjkLy3m1JNouI0hhLvj&index=9


Sustentabilidade

51,92 toneladas de 
CO2 produzidas pela 

cooperativa;

135 árvores é o 
equivalente à emissão total 

de gases;

51,92 crédito de 
carbono comprados para 

compensar o impacto;

Confira nosso impacto:

Cooperar com o meio ambiente é cooperar com 
o planeta inteiro, e a sustentabilidade está na 
essência do nosso DNA cooperativista. Nossa 
última agência, inaugurada em Ilha Solteira, 
inclusive já está alimentada por energia 
fotovoltaica e todas as próximas também 
estarão.
Além dessa medida, anualmente realizamos 
o Inventário de Emissões de GEE (Gases 
de Efeito Estufa), que é um estudo sobre a 
utilização dos recursos naturais em nosso dia 
a dia, como: energia, água, papel, combustível, 
viagens aéreas, ar condicionado e extintor.

CUIDANDO DO FUTURO
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Inspiracional Sicredi 
2030

Construir
juntos uma
sociedade

mais próspera.

Ter habilidade de aprender 
sempre, para inovar e crescer 
com os associados e a sociedade.

INOVABILIDADE

Ser empreendedor e dinâmico, 
liderando um modelo de 

cooperativismo renovado e 
relevante à sociedade.

GESTÃO 
EMPREENDEDORA

Ter uma cultura de 
trabalho humanizada e 
inclusiva, com orgulho 

pelo que fazemos juntos.

PESSOAS

Ser protagonista de desenvolvimento 
local e sustentável.

PROTAGONISMO NA SOCIEDADE

Proporcionar a melhor 
experiência cooperativa 
para o associado, com foco 
no seu desenvolvimento.

DIFERENCIAÇÃO
PARA O ASSOCIADO

Inspiracional Sicredi 2030

Esse é o nosso propósito enquanto sistema
É ele quem norteia nossas ações e atividades
a curto, médio e longo prazo.

34
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Juntos pela sua proteção  
no ambiente digital.

Dicas Rápidas

Prevenção contra golpes e fraudes.

Cartilha de 
Segurança 
Digital

Baixe aqui a Cartilha Digital

https://www.sicredi.com.br/media/cartilha_seguranca_sicredi.pdf
https://www.sicredi.com.br/media/cartilha_seguranca_sicredi.pdf


https://www.facebook.com/search/top?q=Sicredi%20Alta%20Noroeste%20SP
https://www.instagram.com/sicredi_alta_noroeste_sp/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCSXL_jWiXS-fDyCbUkdww2w

