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 REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “Investir É Fácil” 
 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Razão Social: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS RS 
SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS RS 
Nome Fantasia: SICREDI CAMINHO DAS ÁGUAS 
Endereço: Rua Conceição, 364, Bairro Centro, em Rolante/RS – 95.690-000 
CNPJ: 95.213.211/0001-19 
2 - Nome da Campanha: Investir É Fácil 
3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Arroio do Sal, Campo Bom, Capivari do Sul, Capão da Canoa, 
Igrejinha, Itati, Maquiné, Nova Hartz, Osório, Palmares do Sul, Parobé, Riozinho, Rolante, Santo Antônio 
da Patrulha, Sapiranga, Taquara, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Três Coroas. 
Todos municípios localizados no Estado do Rio Grande do Sul. 
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 10h00 do dia 15/07/2021 até às 17h00 do dia 22/11/2021. 
5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: 15/07/2021 a 24/11/2021. 
6 - PRODUTOS OBJETOS DA CAMPANHA: A presente campanha está vinculada a aquisição de produtos 
ou serviços por parte de todos os associados pessoas físicas e jurídicas, primeiros titulares da conta 
corrente, atuais e futuros da empresa promotora.   
7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS:  

Qtde. Descrição do Prêmio Valor Unit. (R$) 
Valor Total 

(R$) 

02 
Smartphone da marca Samsung, modelo Galaxy S20 FE 
Cloud Navy 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5”, Câmera 
Traseira Tripla, Android 10 e Processador Octa-Core 

R$ 2.249,10 R$ 4.498,10 

01 
Smartwatch da marca Samsung, modelo Galaxy Watch 
Active 2 – Preto 

R$ 1.079,10 R$ 1.079,20 

02 
Smart TV Crystal UHD 4K LED 50”, marca Samsung - 
50TU7000 Wi-Fi Bluetooth HDR 2 HDMI 1 USB 

R$ 2.564,05 R$ 5.128,10 

01 
Notebook da marca Acer, modelo Aspire 5 A515-55-534P 
Intel Core i5-1035G1 8GB 512GB W10 15.6" Prata 

R$ 3.581,99 R$ 3.581,99 

01 

Automóvel 0km, da marca Toyota, modelo Corolla XEi, 
2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex (Dynamic Force), com 
177 cavalos de potência e 21,4 Kgf.m de torque 
(abastecido 100% com etanol) automático, ano de 
fabricação 2021 / ano modelo 2021, branco 

R$ 132.390,00 R$ 132.390,00 

01 
Projeto, fornecimento de equipamentos e serviços de 
instalação de central geradora de fotovoltaica* 

R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

02 
Motocicleta 0km da marca Honda CG, modelo Titan 160 cc, 
flex, partida elétrica, fabricação 2021 / ano modelo 2021, 
cor Azul-Escuro Perolizado 

R$ 12.420,00 R$ 24.840,00 

02 
Voucher de 10 mil pontos no Programa de Fidelidade 
Juntos** 

R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 

Quantidade total de premiação: 12 (doze) 
Valor total da premiação: R$ 216.517,39 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e dezessete reais e 
trinta e nove centavos) 
Observações: O automóvel e as motocicletas serão entregues livre e desembaraçados de qualquer ônus 
(IPVA, Emplacamento, licenciamento, etc). 
(*) O valor referente ao prêmio Projeto, fornecimento de equipamentos e serviços de instalação de 
central geradora de fotovoltaica poderá ser revertido em Poupança SICREDI, conforme escolha do 
contemplado. Neste caso o valor do prêmio só poderá ser sacado após 30 (trinta) dias a contar da entrega 
do prêmio. 
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(**) O associado, a partir do acúmulo de pontuação, pode adquirir brindes Sicredi, cupons para usufruir 
de experiências nas empresas parceiras e isenções de tarifas como a cesta de relacionamento e anuidade 
do cartão. 
8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
O presente evento promocional é destinado a todos os associados pessoas físicas e jurídicas, primeiros 
titulares da conta corrente, atuais e, que durante o período de 10h00 do dia 15/07/2021 até às 17h00 
do dia 22/11/2021, realizarem operações financeiras através dos produtos abaixo listados da empresa 
promotora, recebendo, gratuitamente, cupom(ns) conforme critérios definidos a seguir:  
Associados Pessoa física:  

Produto Critério Qtd. cupom(ns) 

Poupança (aplicação) A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Poupança 1 cupom  
Poupança (programada) A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) programados  1 cupom 

 

Depósito a Prazo (aplicação) 
A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Depósito a 
prazo. 

1 cupom 
 

Depósito a Prazo 
(programado) 

A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) programados   1 cupom 
 

Depósito a Prazo (aplicação) 
A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Depósito a 
prazo com carência de 180 dias  

2 cupons 
 

Previdência Privada 
A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) investidos em Previdência 
Privada 

1 cupom 
 

Associados Pessoa Jurídica:  

Produto Critério Qtd. cupom(ns) 

Poupança (aplicação) A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Poupança 1 cupom 
 

Poupança (programada) A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) programados  1 cupom 
 

Depósito a Prazo (aplicação) 
A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Depósito a 
prazo 

1 cupom 
 

Depósito a Prazo 
(programado) 

A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) programados  1 cupom 
 

Depósito a Prazo (aplicação) 
A cada R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicados em Deposito a 
prazo com carência de 180 dias  

2 cupons 
 

Observações: 
1. Poupança: (I) Aplicação em poupança de R$ 1.000,00 gera um cupom; (II) Aplicação em poupança 
programada totalizando R$ 1.000,00 em até 99 parcelas gera um cupom.  
2. Depósito a prazo: (I) Aplicação de depósito a prazo no valor de R$ 1.000,00 nas modalidades Sicredi 
Invest, Sicredi Invest Evolutivo, Sicredi Invest Exclusivo, Sicredi Invest Pré-Fixado gera um cupom; (II) 
Aplicação programada totalizando R$ 1.000,00 em até 99 parcelas gera um cupom; (III) Aplicação de 
depósitos a prazo no valor de R$ 1.000,00 nas modalidades Sicredi Invest, Sicredi Invest Evolutivo, 
Sicredi Invest Exclusivo, Sicredi Invest Pré-Fixado com 180 dias de carência gera dois cupons.  
3. Previdência Privada: (I) Aplicação em Previdência Privada de R$ 1.000,00 gera um cupom. 
8.1 - De posse do cupom de participação, os participantes deverão preenchê-lo com seus dados legíveis 
de identificação do nome/razão social, CPF/CNPJ, telefone e número da Conta Corrente na Sicredi 
Caminho das Águas, bem como responder, corretamente a seguinte pergunta: “Qual instituição 
financeira tem o propósito de liberar o potencial das pessoas e negócios, ensina que Investir É Fácil 
e ainda sorteia prêmios?”, opções de resposta: “Sicredi Caminho das Águas” ou  “Outras”, sendo 
considerda certa a opção: “Sicredi Caminho das Águas”. Posteriormente, os cupons deverão ser 
depositados nos prazos descritos a seguir: 
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1ª Apuração: até às 17 horas do dia 27/09/2021
2ª Apuração: até às 17 horas do dia 22/11/2021  
8.2 - No caso de contas conjuntas, somente o primeiro titular poderá participar da campanha. 
8.2.1. – O(s) cupom(ns) serão cumulativos, ou seja, o(s) cupom(ns) participantes na primeira apuração, 
inclusive os contemplados, participarão da segunda apuração da campanha. Neste caso, a empresa 
promotora irá tirar cópia do(s) cupom(ns) selecionados, e encaminhar os originais para as respectivas 
urnas. 
8.3 – Forma de apuração: O presente evento promocional será definido mediante apurações previstas 
para ocorrerem conforme datas, locais e horários abaixo citados. O(s) cupom(ns) serão reunidos em uma 
única urna central. Nos eventos, sempre com livre acesso aos interessados*, serão sorteados tanto(s) 
cupom(ns) quantos necessários, até que(m) seja sorteado(s) o(s) cupom(ns) que apresente(m) 
obrigatoriamente conformidade aos critérios do regulamento, atribuindo-se, ao cupom sorteado, o 
seguinte prêmio: 
(*) Respeitando a legislação de distanciamento social, vigente na época do sorteio. 
PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE A 1ª APURAÇÃO: 

Qtde. Descrição do Prêmio Valor Unit. (R$) 

Ordem de 
classificação 

do cupom 
sorteado 

01 
Smartwatch da marca Samsung, modelo Galaxy Watch 
Active 2 - Preto 

R$ 1.079,10  1º cupom 
sorteado 

01 
Smartphone da marca Samsung, modelo Galaxy S20 FE 
Cloud Navy 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5”, Câmera 
Traseira Tripla, Android 10 e Processador Octa-Core 

R$ 2.249,10 
2º cupom 
sorteado 

01 
Smart TV Crystal UHD 4K LED 50”, marca Samsung - 
50TU7000 Wi-Fi Bluetooth HDR 2 HDMI 1 USB 

R$ 2.564,05 3º cupom 
sorteado 

01 
Notebook da marca Acer, modelo Aspire 5 A515-55-534P 
Intel Core i5-1035G1 8GB 512GB W10 15.6" Prata 

R$ 3.581,99 4º cupom 
sorteado 

01 
Voucher de 10 mil pontos no Programa de Fidelidade 
Juntos 

R$ 10.000,00 5º cupom 
sorteado 

01 
Motocicleta 0km da marca Honda CG, modelo Titan 160 cc, 
flex, partida elétrica, fabricação 2021 / ano modelo 2021, 
cor Azul-Escuro Perolizado 

R$ 12.420,00 6º cupom 
sorteado 

 
PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE A 2ª APURAÇÃO: 

Qtde. Descrição do Prêmio Valor Unit. (R$) 

Ordem de 
classificação do 

cupom 
sorteado 

01 
Smartphone da marca Samsung, modelo Galaxy S20 FE 
Cloud Navy 128GB, 6GB RAM, Tela Infinita de 6.5”, Câmera 
Traseira Tripla, Android 10 e Processador Octa-Core 

R$ 2.249,10 
1º cupom 
sorteado 

01 
Smart TV Crystal UHD 4K LED 50”, marca Samsung - 
50TU7000 Wi-Fi Bluetooth HDR 2 HDMI 1 USB 

R$ 2.564,05 2º cupom 
sorteado 

01 
Voucher de 10 mil pontos no Programa de Fidelidade 
Juntos 

R$ 10.000,00 3º cupom 
sorteado 

01 
Motocicleta 0km da marca Honda CG, modelo Titan 160 cc, 
flex, partida elétrica, fabricação 2021 / ano modelo 2021, 
cor Azul-Escuro Perolizado 

R$ 12.420,00 4º cupom 
sorteado 

01 
Projeto, fornecimento de equipamentos e serviços de 
instalação de central geradora de fotovoltaica* 

R$ 25.000,00 5º cupom 
sorteado 
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01 

Automóvel 0km, da marca Toyota, modelo Corolla XEi, 
2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex (Dynamic Force), com 
177 cavalos de potência e 21,4 Kgf.m de torque 
(abastecido 100% com etanol) automático, ano de 
fabricação 2021 / ano modelo 2021, branco 

R$ 132.390,00 6º cupom 
sorteado 

(*) O valor referente ao prêmio Projeto, fornecimento de equipamentos e serviços de instalação de 
central geradora de fotovoltaica poderá ser revertido em Poupança SICREDI, conforme escolha do 
contemplado. Neste caso o valor do prêmio só poderá ser sacado após 30 (trinta) dias a contar da entrega 
do prêmio. 
8.4 - Condições que invalidam o cupom:  
Para o dia da apuração o sorteado deve estar associado na cooperativa. Além disto, o título deve estar 
integralmente aplicado para que seja válida participação.  Caso uma das duas condições ocorrá, o cupom 
será desclassificado sendo apurado um novo cupom válido.  
Serão também sumariamente desclassificados cupom(ns) que tiverem sido reproduzidos com o objetivo 
de burlar as disposições norteadoras do presente evento promocional, que apresentarem defeitos ou 
vícios que impeçam a verificação do direito aos prêmios por parte do(s) contemplado(s), que constem 
dados de preenchimento incompletos ou inválidos, resposta errada à pergunta promocional, ou, ainda, 
que não atendam a quaisquer das exigências de participação previstas neste Regulamento, sendo 
apurados novos cupom(ns) imediatamente. Os autores serão excluídos automaticamente da Campanha 
em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental.  Serão também desclassificados cupons que durante a primeira etapa da campanha tiverem 
sido depositados em agência diferente a qual o associado possuí conta, salvo se a conta efetivamente 
também tenha sido transferida entre agências. Clientes Woop também não poderão participar da 
promoção pois não estão vinculados a nenhuma agência física.  
9 – DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS APURAÇÕES: 
PRIMEIRA APURAÇÃO: 
Data: 29/09/2021 
Horário: 17h00 
Local: Agência Sicredi Rolante – Rua Pedro Schneider, 346 – Centro – Rolante/RS 
SEGUNDA APURAÇÃO: 
Data: 24/11/2021 
Horário: 17h00 
Local: Agência Sicredi Tramandaí – Av. Emancipação, 872 – Centro – Tramandaí/RS 
10 – ENDEREÇO DO LOCAL DE EXIBIÇÃO DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios prometidos nesta campanha poderão ser visualizados por meio de material promocional 
disponibilizados nas agências participantes. 
11 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 
O(s) associado(s) contemplado(s) será(ão) notificado(s) por intermédio de telefonema ou e-mail, pela 
sua respectiva agência, enviados num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de cada apuração, 
observando-se, para tanto, os dados constantes no respectivo cupom sorteado.  
12 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Os prêmios serão entregues, sem ônus, incluindo as despesas com IPVA, Licenciamento Anual, Seguro 
Obrigatório e demais taxas cobradas pelo Detran até a total transferência dos prêmios  ao ganhadores, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva data de cada apuração, na agência onde foi realizada 
a operação financeira e/ou no domicílio do contemplado, a critério de escolha do associado, buscando 
com isto dar cumprimento ao disposto no Artigo 5º, do Decreto nº 70.951 de 09/08/72.  
Para o recebimento dos prêmios, os associados contemplados deverão preencher o “Recibo de 
Contemplação e Entrega do Prêmio” com seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e CPF, no 
ato da entrega do prêmio. 
O associado contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o 
prêmio, poderá constituir mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para tal 
finalidade. Caso o associado contemplado seja absolutamente incapaz, deverá ser representado por seu 
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responsável legal, e na hipótese de ser relativamente incapaz, deverá ser regularmente assistido, para 
efetivo recebimento do prêmio, mediante a entrega do mesmo, que será emitido em nome do 
absolutamente ou relativamente incapaz, conforme o caso. No caso de o associado contemplado falecer 
antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros farão jus e receberão o prêmio de acordo com a 
legislação vigente, desde que exercido tal direito dentro do prazo previsto neste Regulamento para o 
recebimento do prêmio, e desde que apresentada a devida documentação que os legitime. Caso tal fato 
não ocorra, o prêmio será recolhido como renda para a União.  
No caso do contemplado ser pessoa jurídica, a premiação será entregue ao seu representante legal 
devidamente comprovado a partir de documentos da empresa (por exemplo: CNPJ; Estatuto/contrato 
social, etc). Neste caso, o prêmio deverá ser incorporado ao patrimônio da empresa. 
O contemplado reconhece e aceita expressamente que a empresa promotora não poderá ser 
responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação nesta Campanha ou da eventual 
aceitação do (s) prêmio (s). 
Todas as despesas referentes ao emplacamento e documentação do automóvel e motocicletas, até que os 
ganhadores tomem posse dos prêmios, serão de responsabilidade da empresa promotora. 
Observação: 
No caso do contemplado com o Projeto, fornecimento de equipamentos e serviços de instalação de 
central geradora de fotovoltaica, o participante, será notificado em até 05 (cinco) dias úteis do sorteio no 
objetivo de indicar a opção de prêmio que o mesmo quer receber.  
A resposta formal, sobre a escolha do prêmio, deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis do recebimento 
do contato da promotora. Não havendo resposta neste prazo, a empresa entregará a opção “Poupança 
Sicredi”. 
13 – PRAZO DE CADUCIDADE DO DIREITO AOS PRÊMIOS: 
O prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do virtual 
ganhador, será de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo reclamado 
neste período à pessoa jurídica promotora converterá o (s) valor (es) do (s) prêmio (s) correspondente 
(s) em moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional como renda da união, no 
prazo subsequente de 10 (dez) dias nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/08/72. 
14 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 
O (a) associado (a) contemplado (a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir 
da data de encerramento da Campanha, além do período vigente da Campanha, cederá seu nome, 
imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado, a critério da empresa promotora, sem nenhum 
ônus à pessoa jurídica promotora. 
15 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da Campanha autorizada deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à 
SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério 
da Economia. 
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1 – No máximo de 08 (oito) dias antes das datas das apurações, a empresa fará a comprovação das 
aquisições dos prêmios, buscando com isso dar cumprimento ao disposto no §1º do art. 15º do Decreto 
n. 70.951 de 09/08/72 (comprovação de propriedade dos bens).  
16.2 - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão, diretores, presidente, vice-
presidente, conselheiros efetivos e suplentes, colaboradores, estagiários e jovens aprendizes da empresa 
promotora, bem como seus cônjuges, familiares de primeiro grau (como pai, mãe, madrasta, padrasto, 
filhos, enteados, nora, genro, sogra e sogro) e irmãos. Também ficam impedidos de participar associados 
pessoa jurídica nas quais esses primeiros (diretores, presidente, vice-presidente, conselheiros, 
colaboradores, estagiários e jovens aprendizes) mantenham participação societária ou representação 
legal, ou que seus cônjuges possuem participação societária ou representação legal.  Também não 
poderão participar fornecedores e terceiros que tenham acesso a informações privilegiadas. Não poderão 
participar também poupadores que não são associados junto a promotora.  A verificação será efetuada 
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no momento da apuração através de listagem gerada pela empresa promotora. Clientes Woop não 
poderão participar da promoção pois não estão vinculados a nenhuma agência física. 
16.3 - Distribuição gratuita dos prêmios, sem ônus aos contemplados, sendo que as despesas 
referentes à legalização e relacionadas, serão arcadas pela empresa promotora, ficando proibida 
a conversão parcial ou total dos prêmios em dinheiro.  
16.4 - Ao participar desta Campanha estarão os associados concordando tacitamente com todas as 
disposições constantes neste Regulamento. 
16.5 – O regulamento completo da presente campanha estará disponível por meio de folhetos disponíveis 
nas agências que participam da campanha. 
16.6 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de quaisquer 
questões referentes ao Regulamento da presente Campanha. 
16.7 - Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art.70- inciso 1º- letra b, a empresa recolherá 20% de IRRF 
sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, 
através de Darf recolhido na rede bancária, com o código 0916.  
16.8. Caso o(s) participante(s) venha(m) a manifestar seu desinteresse em participar da promoção por 
algum motivo nos termos deste regulamento, bem como a leitura dos seus dados será(ão) excluído(s). 
Salienta-se que esta decisão é irrevogável. Neste caso, a manifestação deverá ocorrer em até 5 (cinco) 
dias antes do sorteio, em contato com a agência em que o participante possui conta. 
16.9 - O Sicredi não compartilhará os dados pessoais com terceiros, salvo em virtude de lei e/ou ordem 
judicial, ou, ainda, para as demais empresas do mesmo grupo econômico e/ou fornecedores contratados 
para a operacionalização da campanha. 
16.10 - O Sicredi manterá sob a sua guarda todos os dados tratados enquanto forem necessários para a 
execução de cada uma das finalidades acima, de acordo com a legislação aplicável, ou até o momento em 
que receba um pedido de exclusão de dados, na forma da legislação aplicável. 
16.11 – O PARTICIPANTE poderá exercer os direitos relacionados aos seus dados pessoais (previstos no 
artigo 17 e seguintes, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD), mediante o envio de 
requerimento por escrito a empresa promotora. 
16.12 -As dúvidas e reclamações deverão ser realizadas pelo número SAC - 0800 724 7220 / Deficientes 
Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. 
 
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 06.013803/2021. 
 
ANEXO I – LISTA DAS AGÊNCIAS PARTICIPANTES: 

Agência Sicredi Arroio do Sal Av Assis Brasil, 644, Sala 01 95.585-000 Arroio do Sal 

Agência Sicredi Campo Bom Av. São Leopoldo, 365 93700-000 Campo Bom 

Agência Sicredi Capão da Canoa Av. Paraguassu, 1813 95555-000 Capão da Canoa 

Agência Sicredi Capivari do Sul Av. Adrião Monteiro dos Santos, 2167, SL 
1, 2, 3 e 4 

95552-000 Capivari do Sul 

Agência Sicredi Igrejinha Rua Presidente Castelo Branco, 426 95650-000 Igrejinha 

Agência Sicredi Itati Rua Nestor Becker, 2595 95538-000 Itati 

Agência Sicredi Maquiné Rua Lindolfo Alves de Almeida, 631  95.530-000 Maquiné 

Agência Sicredi Nova Hartz Rua Jacob Pilger, 141, sala 04 93890-000 Nova Hartz 

Agência Sicredi Osório Rua Manoel Marques da Rosa, 341 95520-000 Osório 

Agência Sicredi Palmares Avenida Luiz Silveira, 959 95540-000 Palmares do Sul 

Agência Sicredi Parobé Rua Rua Adaviano Linden, 60  95630-000 Parobé 

Agência Sicredi Riozinho Av. Guerino Pandolfo, 455 95695-000 Riozinho 

Agência Sicredi Rolante Rua Pedro Scheneider, 346 95690-000 Rolante 
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Agência Sicredi Empresas Rua Conceição, 363 95690-000 Rolante 

Agência Sicredi Santo Antônio Av. Cel. Victor Vila Verde, 300, prédio 2, 
sala 7 

95500-000 Santo Antonio da 
Patrulha 

Agência Sicredi Sapiranga Av. João Correia, 1321 93800-026 Sapiranga 

Agência Sicredi Taquara Rua Julio de Castilhos, 2547 95600-000 Taquara 

Agência Sicredi Terra de Areia Rua Osvaldo Bastos, 4869 95535-000 Terra de Areia 

Agência Sicredi Torres Av. Barão do Rio Branco, 269 95560-000 Torres 

Agência Sicredi Tramandaí Av. Emancipação, 872 95.590-000 Tramandaí 

Agência Sicredi Três Cachoeiras Rua Franc. Hipolito Rolim, 780 95580-970 Três Cachoeiras 

Agência Sicredi Três Coroas Rua Mundo Novo, 205 95660-000 Três Coroas 

 


