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Juntos transformamos
realidades 
Nós somos o  Sicredi, que atuamos há mais de 118 anos promovendo a transformação
na vida dos nossos associados e das comunidades onde estamos presentes.

Somos mais de 4,9 milhões de associados  que decidem de forma conjunta os rumos do 
negócio e formamos uma rede que apoia sua prosperidade através das nossas soluções 
financeiras e estamos presentes em 23 estados brasileiros e no distrito federal com mais 
de 2 mil agências, distribuídas em 108 cooperativas.

Para você conhecer e participar desse movimento que transforma, compartilhamos neste
relatório, as informações sobre como geramos valores com propósito. Também estarão
dispostas as principais conquistas da nossa Cooperativa, os resultados financeiros, os 
resultados sociais, os eventos realizados e as soluções que estão à sua disposição.

Você também vai conferir como estamos atuando juntos promovendo o desenvolvimento
de uma sociedade mais próspera e gerando impacto positivo nas regiões que atuamos.

Boa leitura!
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Eduardo Ferreira
Presidente da Sicredi Biomas

Nos sentimos vitoriosos ao chegar em 2021 com tantas conquistas alcançadas.
Talvez possamos afirmar que a maior de todas é a satisfação dos nossos
associados, pois eles quem norteiam todas as nossas ações.

São 32 anos desenvolvendo um trabalho que procura atender as necessidades da
realidade local e, de forma sustentável, contribuir com o desenvolvimento das regiões em 
que atuamos. A Mesa do Presidente e o Bate-Papo Cooperativo é o momento em que estamos
mais próximos dos associados, ouvindo suas necessidades, sempre abertos à sugestões
e dispostos sempre a adotar medidas que venham facilitar o dia a dia.

Em 2020 buscamos alternativas e desenvolvemos estratégias para que esse contato com 
os associados se mantivesse. E então, a Mesa do Presidente foi realizada em todas as 
agências de forma online, reforçando nosso compromisso de ser e estar sempre próximo 
dos nossos mais de 40 mil associados, uma marca histórica para a Sicredi Biomas.

Fazer juntos por uma sociedade mais próspera é o nosso lema. Acompanhe nossa trajetória do
último ano.

Nos sentimos imensamente realizados, esperamos que você se contagie com essa felicidade.

Abraço cooperativista. 

“A maior das nossas 
conquistas é a 
satisfação dos 
nossos associados,
pois eles quem
norteiam todas as 
nossas ações.”

Mensagem do
Presidente
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Nossa
Cooperativa
A Sicredi Biomas

Nossa Cooperativa superou as 3 décadas de
existência em 2019. Hoje, com 32 anos de atuação, 
administrando mais de 1 bilhão de reais e com 
mais de 40 mil associados, estamos presentes 
em 18 municípios nos estados de Mato Grosso 
e Acre, além de estarmos consolidando nossa 
chegada no Amazonas ainda em 2021.

Nosso crescimento anual nos últimos quatro
anos, alcança a média de 135%. Alcançamos em 
dezembro, R$ 1,3 bilhão de recursos administrados, 
motivo de muito orgulho e reflexo da confiança. 

A superação da marca de 40 mil associados, é um
alcance que reforça a confiança conquistada
pela Sicredi Biomas nas praças onde estamos 
presentes. Dessa forma, solidificamos nossa pre-
sença e nosso comprometimento com o desenvol-
vimento local e a melhoria na qualidade de vida 
dos nossos associados.

Atualmente a Sicredi Biomas 
é composta por mais de 40 mil 
associados e está presente 
com agências em 18 municípios 
em Mato Grosso e Acre.

Araputanga, Mato Grosso
Sede da Cooperativa

32 anos pela prosperidade: fundada em 29
de janeiro de 1989, a cooperativa Sicredi Biomas

Em 2009, os associados aprovaram a mudança 
da nomeclatura para Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Associados do Noroeste de MT. 
Em 2015 após aprovação em assembleia, a 
cooperativa iniciou o processo de expansão para 
o Acre. Em 2020, foi aprovada a expansão para o
estado do Amazonas, alterando sua nomeclatura 
para Sicredi Biomas MT AC AM.

5

MT AC AM, iniciou suas atividades em Araputanga
com os 23 sócios fundadores, ainda com o nome 
de Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de
Mato Grosso - Credinoroeste. A Cooperativa
nasceu para apoiar pequenos produtores rurais
da região. A Credinoroeste filiou-se ao Sistema 
de Crédito Cooperativo, o Sicredi, em 1997 
passando a se chamar Sicredi Noroeste MT.
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Atuação regional

20
agências

59
municípios

EM

3
estados

DE

Nossos
números Sicredi Biomas Sicredi

Resultado de
R$ 48 milhões

30 mil

R$ 158,2 bilhões

R$ 20,2 bilhões

R$ 3,3 bilhões

40.000associados

309colaboradores

R$ 1,3 bilhõesem ativos

R$ 927 milhõesem crédito

4,91 milhões
Mais deMais de

SOMOS

Sedes

Agências

1. Araputanga, MT
2. Rio Branco, AC

1. Araputanga, MT
2. Pontes e Lacerda, MT
3. Comodoro, MT
4. S. J. dos Quatro Marcos, MT
5. Jauru, MT
6. Rio Branco, MT

7. Salto do Céu, MT
8. Conquista d’Oeste, MT
9. Indiavaí, MT
10. Lambari d’Oeste, MT
11. Vale de São Domingos, MT
12. Nova Lacerda, MT

13. Figueirópolis d’Oeste, MT
14. Vila Bela da Smª Trindade, MT
15. Reserva do Cabaçal, MT
16. Guaporé (Pontes e Lacerda), MT
17. Rio Branco, AC
18. Acrelândia, AC

19. Cruzeiro do Sul, AC
20. Bosque (Rio Branco), AC

MT

AC

Sicredi Biomas
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Destaques em 2020

Inaugurações e reinaugurações

Além de abertura de novas agências, 
também esteve no planejamento a 
reforma e reestruturação de agências 
que já estavam em funcionamento.

alcançadas e transformações. Sempre em busca da melhor 
satisfação do associado e tendo como objetivo, nos tornar 
mais simples e cada vez mais próximos. Reinauguramos 
agências que já estavam em atividade e também inaugura-
mos novos pontos de atendimento mais confortáveis 
e modernos. 

Vale de São Domingos, MT
Agência Sicredi

Rio Branco, AC
Agência Bosque

 

Apesar dos desafios, o ano foi marcado por conquistas 

Relatório 2020

Reinauguramos a agência de Vale 
de São Domingos em 17 de agosto. 
Em novembro,a inauguração da 
vez foi em RioBranco, Acre, onde a 
agência Bosque iniciou os 
trabalhos dia 6 denovembro. 
Ainda no mês de novembro, foi 
inaugurada a agênciaem Cruzeiro 
do Sul, também no Acre.

Preocupados com a segurança 
detodos, os eventos e cerimônias 
de inauguração e reinauguração 
aconteceram de forma online,com 
tranmissões em nossas redesso-
ciais e a presença de pessoas 
naagência de forma controlada e 
seguindo todas as medidas de 
segurança.
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A inauguração da agencia em Cruzeiro do Sul foi
um marco da nossa chegada no extremo oeste
do estado. Onde já estávamos instalados desde
2019, atuando com uma equipe especializada e 
um escritório de negócios. 

Lambari d’Oeste, MT
Dia de Campo

 

Os destaques da Cooperativa se estenderam ao 
agronegócio. O Dia de Campo, aconteceu na 
fazenda Agrokava, em Lambari d’Oeste, onde a 
Sicredi Biomas participou como convidada do 
evento palestrando para agricultres a respeito do
Seguro Agrícola, que tem como um de seus
benefícios proteger a lavoura do associado dos
riscos climáticos.

Ainda nesse seguimento, colocamos em prática
a Semana Agro, que foi uma semana intensiva 
de aprendizado através de palestras online com
associados e parceiros de toda nossa área de

Sicredi Biomas

Cruzeiro do Sul, AC
Agência Sicredi

Semana Agro

A Semana Agro foi uma 
semana intensiva 
de aprendizado através 
de palestras online com
associados e parceiros 
de toda nossa 
área de atuação.
Enxergamos que o
cooperativismo como
ferramenta de comparti-
lhamento de boas ideias
e conhecimento. Assim, 
o associado se sentirá
mais seguro em suas
decisões.”
Cinthia Siqueira
Assessora de negócios agro

Ações agro

Sicredi Biomas



Prêmios e
reconhecimentos da
nossa cooperativa Prêmios do Sicredi em 2020

Como fruto do nosso trabalho,
recebemos os sequintes reco-
nhecimentos 

Ao longo do ano, nosso Sistema foi
reconhecido ou diversas formas
Melhores e Maiores 2020

Preferência Popular

res de municípios da região de Araputan-
ga-MT. O evento foi realizado no Centro
de Eventos APAE-ARA no dia 14 de março 
de 2020. Ellen Rocche, a anfitriã da ceri-
mônia de destaque na época, participou 
do evento.

Na categoria Agência Bancária, foram
premiados: 
Rodrigo Luz - São José dos Quatro Marcos 
Rafael Brum - Araputanga
Alex Marques - Figueirópolis d’Oeste 
Elimar Furtado - Jauru
Hilda Melo - Reserva do Cabaçal

Na categoria Melhor Instituição 
Financeira
O diretor de operações Luciano Pereira de 
Andrade, e a vice-presidente da Cooperativa,
Cristiane Maria Marques estavam 
presentes representando a Sicredi Biomas 
e receberam o prêmio. 

Araputanga,MT
Premiação Preferência Popular

Época 360

A premiação é resultado de uma pesquisa 
que aponta os gostos gerais dos morado-

Em novembro de 2020 o Banco Cooperativo 
Sicredi, instrumento de acesso das 
cooperativas de crédito ao mercado 
financeiro, se classificou no 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, 
mantendo a mesma posição do ano passado 
nesse indicador. No setor, o Banco 
Cooperativo também figurou em 5º lugar de 
Crédito para Médias Empresas, subindo uma 
posição em relação ao ranking do ano 
passado, 6º lugar em Depósitos em 
Poupança, 8º em Emissores de Cartões de 
Crédito, 9º em Crédito Para Pessoa Jurídica 
Total, além do 10º em Crédito Pessoal e em 
Crédito Imobiliário.A instituição financeira 
cooperativa ainda conquistou posições nos 
indicadores de Total de Ativo Ajustado (12º, 
duas posições acima em relação ao ranking 
do guia no ano passado), Correntistas (14º), 
Empréstimos e Financiamentos (14º), 
Agências (15º) e Receita de Intermediação 
Financeira e Serviços (18º).  

Já no anuário Época Negócios 360°, o Sicredi 
ocupou a 95ª colocação no ranking geral. 
Neste guia, elaborado pela revista em parce-
ria com a Fundação Dom Cabral, a instituição 
financeira cooperativa também apresentou 
uma perfor-mance positiva em outras cate-
gorias. No ranking setorial de Bancos, ficou 
em 5º lugar, se desta-cando dentro do setor 
com o 1º lugar em Gover-nança Corporativa e 
em 3º lugar em Desempenho Financeiro. A 
instituição ficou também com a 7ª colocação 
em Pessoas, a 9ª em Sustentabilidade e o 11º 
lugar em Inovação e em Visão de futuro.  Para 
complementar a presença a presença no 
anuário, o Sicredi ocupou ainda o 102º lugar 
na categoria de Melhores nas Práticas, 122º 

entre as Melhores em Desempenho 
Financeiro e a 55ª posição em Abertu-
ra: Capital Fechado. Entre as Melhores 
da Região Sul, o Sicredi ficou na 16ª 
posição. 
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Valor 1000

Valor 
Grandes Grupos

Em 2020, considerando as demonstrações 
financeiras combinadas, 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 em na 15ª posição em Rentabilidade
Patrimonial; a 8ª colocação entre os 20 que 
mais cresceram por receita - subindo 8 
posições,  e o 9º lugar entre os 20 maiores 
em Patrimônio Líquido.

Ranking do BNDES
Este ranking é elaborado pelo próprio 
BNDES e se refere aos agentes financeiros, 
costumamos figuar com destaques 
importantes, abaixo o balanço com base 
no mês de novembro 2020:

1° lugar no total de operações indiretas PF
1° lugar no total de Programas Agrícolas 
     do Governo Federal
1° lugar Pronaf Investimento
1° lugar Inovagro
1° lugar Moderagro
1° lugar Pronamp Investimento

Top Asset

Em 2020 figuramos pela primeira vez nesse 
ranking que faz referencia às 100 empresas 
mais abertas para inovação do Brasil.
O 100 Open Startups é uma plataforma 
patrocinada por empresas globais que em 
conjunto avaliam e classificam startups de 
todo o mundo. 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.

Top 100 
Open Startups

Em 2020 o ranking classificou o Sicredi em 
Recursos Provenientes de Previdência 
Aberta: a instituição registrou o terceiro 
maior crescimento nos últimos 12 meses 
e o quinto melhor desempenho nos últimos 
seis meses. Vale ressaltar também que, 
na classificação geral, o Sicredi ocupou 
novamente o 18º lugar entre as mais de 140 
gestoras de recursos avaliadas no Brasil, 
com mais de R$ 32,8 bilhões de recursos 
sob gestão. 

Já no anuário Época Negócios 360°, o Sicredi 
ocupou a 95ª colocação no ranking geral. 
Neste guia, elaborado pela revista em parce-
ria com a Fundação Dom Cabral, a instituição 
financeira cooperativa também apresentou 
uma perfor-mance positiva em outras cate-
gorias. No ranking setorial de Bancos, ficou 
em 5º lugar, se desta-cando dentro do setor 
com o 1º lugar em Gover-nança Corporativa e 
em 3º lugar em Desempenho Financeiro. A 
instituição ficou também com a 7ª colocação 
em Pessoas, a 9ª em Sustentabilidade e o 11º 
lugar em Inovação e em Visão de futuro.  Para 
complementar a presença a presença no 
anuário, o Sicredi ocupou ainda o 102º lugar 
na categoria de Melhores nas Práticas, 122º 

entre as Melhores em Desempenho 
Financeiro e a 55ª posição em Abertu-
ra: Capital Fechado. Entre as Melhores 
da Região Sul, o Sicredi ficou na 16ª 
posição. 

Na categoria que  avalia / destaca os 20 
Maiores Bancos, a instituição ficou com a 
2ª colocação entre os grandes (aqueles 
com ativo total igual ou superior a 0,25% 
do ativo total somado das 100 maiores 
instituições) que mais cresceram em 
Operações de Crédito; figurou a 7ª 
posição no ranking dos Maiores em 
Operações de Crédito, em Depósitos 
Totais, em Lucro Líquido e também entre 
aqueles com o Melhor Resultado 
Operacional sem Equivalência 
Patrimonial. Também ocupou o 8º lugar 
nas listas dos Maiores em Patrimônio 
Líquido e em Receita de Intermediação; o 
9º lugar quando considerados os 
grandes com Melhor Rentabilidade 
Operacional, sem a Equivalência 
Patrimonial e também os que Mais 
Cresceram em Depósitos Totais; o 11º no 
ranqueamento dos Mais Rentáveis sobre 
o Patrimônio; e o 14º entre os 20 com 
Menor Custo Operacional, também 
quando considerados apenas os grandes. 
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Participação

Além disso, associados 
elegem os membros do Conselho de 
Administração, órgão responsável pela 
estratégia da cooperativa e pela escolha 
da Diretoria.

Na Sicredi Biomas, nossos associados têm
participação ativa na gestão do negócio.
Além do Bate-papo Cooperativo e das 
Assembleias de Núcleo, o associado pode 
se reunir com o presidente e dar suas 
sugestões mais individuais.

Personalizando ainda mais a forma de 
atender as necessidades individuais da 
comunidade.

Assembleia de Núcleos
Vale de São Domingos, MT

Gestão Participativa da Cooperativa

Associados 

Diretoria

(elegem)

(elegem)

11

Conselho  fiscal
da Cooperativa

Conselho de Administração
da Cooperativa

Nesse processo, os associados também 
podem participar da gestão do próprio 
Sicredi, uma vez que o Conselho de 
Adiministração da Sicredi Biomas participa 
da escolha dos conselheiros da Central 
Centro Norte que, por sua vez, elegem os 
membros do Conselho de Administração 
da Sicredi Paticipaçôes (Sicredi, Par), 
holding controladora de todo o Sistema.

Coordenadores
 de Núcleo

Recepção de associado em assembleia de núcleo
Reserva do Cabaçal, MT

Relatório 2020
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Assembleias

Na foto, Ediano José Neves, Diretor Executivo da Sicredi Biomas, conduz sobre o tema de
Destinação de Resultados da Cooperativa para associdados na cidade de Araputanga, MT.

  

Como acontece anualmente, no primeiro 
semestre janeiro a Sicredi Biomas realizar 
o processo de prestação de contas aos 
associados e deliberações sobre os rumos 
da Cooperativa. Em 2020, foram realizadas 
19 Assembleias de Núcleo, uma para cada 
agência. Os eventos aconteceram 
presencialmente em cada uma das 18 
cidades do Mato Grossoe Acre.

As apresentações foram conduzidas pelo 
diretor executivo, Ediano José Neves, pelo 
diretor de oparações, Luciano Pereira de 
Andrade, e pelos gerentes regionais 

Ricardo Medeiros e Ueligton Júlio e pelo 
gerebte de cada agencia.

Além da apresentação dos resultados 
referentes a 2019, como operações de 
crédito, ativos e patrimônio líquido, e dos 
objetivos para 2020, nas assembleias foi 
definida a destinação dos resultados e dos 
recursos do Fates, Fundo Social e Fundo de 
Expansão. Além disso, em Indiavaí houve 
eleição de Coordenadores de Núcleo.

Relatório 2020



Programa Pertencer

Renovar e trazer novos conhecimentos a 
respeito do cooperativismo, é uma 
preocupação que a Sicredi Biomas tem 
com a comunidade. Esse compromisso se 
estende aos nossos coordenadores de 
núcleo. Para garantir o sucesso e a 
perenidade de uma cooperativa, é 
fundamental a participação dos 

associados na sua gestão e no seu 
desenvolvimento. Acompanhar e 
fiscalizar as ações dos gestores, seja 
por meio da participação em reuniões e 
assembleias ou por meio da atuação 
dos conselheiros de Administração e 
Fiscal e dos coordenadores de núcleo 
eleitos pelos associados. Isto tudo faz 
parte das práticas de governança, 
constituindo-se um direito e um dever 
do associado. A formação de 

coordenadores de núcleo foi feita de forma 
modulada. Foram seis encontros 
presenciais, iniciados em 2018 e a ultima 
etapa desses encontros aconteceu em 
janeiro de 2020. Como forma de fechar esse 
ciclo de formação, o próximo passo será 
uma viagem a todos os coordenadores que 
participaram, de pelo menos, 75% das 
formações presenciais, 
a viagem será uma visita institucional 
ao Rio Grande do Sul, promovendo um 
passeio turístico e conhecendo a Rota 
do Cooperativismo. Os coordenadores 
de núcleo foram eleitos pelos associados 
durante o processo assemblear. 

Para o presidente da Cooperativa, Eduardo 
Ferreira, quanto mais capacitados os 
associados estiverem, melhor será a gestão 
da Cooperativa. “Queremos reforçar e 
promover os princípios do cooperativismo 
para que nossos coordenadores de núcleo 
possam contribuir para a melhoria da nossa 
cooperativa. Queremos fazer uma gestão 
compartilhada, para que juntos possamos 
ter bons resultados”.

14
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2018 1.522
2019 2.563

2020 2.998

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 de um negócio cooperativo, 
ajudando a formar novas lideranças.
Em 2020, a Sicredi Biomas veio criando 
estratégias para vencer as barreiras 
impostas pela pandemia e assim 
desenvolvendo meios de levar o 
conhecimento cooperativista a todos. 
Oportunidades foram geradas através das 
formações online ou mesmo nas formações 
individuais para os associados conhecerem 
melhor o modelo de negócio cooperativo. O 

Formados no
Programa Crescer

movimento é realizado nos módulos 
Boas-Vindas, onde novos associados 
recebem informações básicas sobre as 
diferenças entre as instituições financeiras 
cooperativa e bancária, e nos encontros do 
Programa Crescer, módulo presencial que 
reúne associados para uma conversa mais 
aprofundada sobre as características do 
empreendimento cooperativo.

O Programa Crescer acompanha diretamente 
a vida dos associados após as formações e 
leva informações que mostram a 
transparência do modelo de negócios, o que 
comprova ainda mais a credibilidade e a 
transparência da Cooperativa.

Sicredi Biomas



Apoio ao
associado

Soluções responsáveis
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 seu agronegócio. Conheça alguns dos 
produtos e serviços que oferecemos.  

•

•

•

•

•

• Pagamentos e
recebimentos 

•

• Investimentos

•

•

•

•

•

• Pr evidência Empr esarial

• Custódia de Cheques

• Cartões Empr esariais

• Máquina de Cartões

• Conta C orr ente

• Domicílio Banc ário
• Crédito

• Cobranç a

• Financiamentos

• Folha de Pagamento

• Crédito par a 

Investimentos BNDES

• Soluç ões de Pagamentos 

e R ecebimentos

• Investimentos

• Certific aç ão Digital
• Consór cios
• Segur os

• Câmbio

•

• Cartões 
•
•

•
BNDES

• Câmbio

•

• Investimentos
• Pagamentos e 

•
• Poupança

• Financiamentos

Canais

• Internet Banking
• Serviços por Telefone

• Aplicativo Sicredi
• Caixa Eletrônico

Para você Para sua
empresa

Para seu
agronegócio

Câmbio
Cartão de Crédito e Débito
Certificação Digital
Débito Automático
Débito Direto Autorizado
Conta Corrente
Crédito (Pessoal, veículos,
imobiliário) 

Consórcios

Previdência

Poupanças
Seguros

Certificação Digital
Conta Corrente
Crédito Rural

Crédito investimento 

Consórcios

Recebimentos

Seguros

Relatório 2020
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Ediano José Neves  
Diretor Executivo

Luciano P. de Andrade 
Diretor de Operações

Jauru-MT

Herondino N. de Almeida
Reserva do Cabaçal-MT

Efetivo

Efetivo Suplente

Suplente Suplente

Efetivo

João Henrique 
Araputanga-MT

José Carlos dos Santos

Pontes e Lacerda-MT

Eduardo F. D. Ferreira 
Presidente

Cristiane Maria Marques
Vice-Presidente

Adriana Schuck Rossi 
Comodoro-MT

Agatângelo S. de Oliveira 
Figueiropolis D’Oeste-MT

Dirceu Gonçalves Gomes 
Jauru-MT

Marcos Miranda dos Reis 
Araputanga-MT

Enius Vieira dos Santos 
Pontes e Lacerda-MT

Patrícia D. de Oliveira Lima 
Vila Bela da Ss. Trindade

Romildo Del Santo 
Lambari D’Oeste-MT

Valdeci Alves Correa 
Nova Lacerda-MT

Sebastião N. de Carvalho 
Salto do Céu-MT

Vanilce Antônia de Souza 
S. J. dos Quatro Marcos-MT

Conselho de Administração
Eleitos pelos sócios da Cooperativa 
durante o período Assemblear de 
2018, para a gestão 2018-2022, 
doze associados formam o 
Conselho de Administração da 
Sicredi Noroeste MT e Acre.

Conselho de Administração

Conselho fiscal

Diretoria

André L. B. dos Santos 

São José dos Quatro Marcos
Marcos Alves dos Santos

Comodoro

Conselheiros de Administração - gestão 2018-2022

Kelson Osório da Silva 
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Relacionamento próximo

Em meados de fevereiro não haviam casos con�rmados no Brasil. 
Então para nós, sobretudo no interior do país, os dois primeiros 
meses foram de treinamento e açôes presenciais. Nosso 
planejamento de formações presenciais aconteceu com 
colaboradores de toda a Cooperativa, inclusive vindos do Acre. 
Encontros por segmento aconteceram nas três primeiras 
semanas do segundo mês de 2020, reunindo colaboradores dos 
segmento Agro, Pessoa Física e Pessoa Jurídica nos eventos 
Entressafra de Ideias, Workshop PF Investimentos e Workplay, 
respectivamente. Esses eventos contaram com a presença de 
palestrantes como o Lucas Silva e Miguel Cavalcanti.

Atenta às necessidades das comunidades onde atua, a Sicredi 
Biomas tem contribuído na prevenção ao coronavírus em várias 
frentes. “Como uma Instituição Financeira Cooperativa, 
entendemos que as melhores ações são aquelas que trazem 
resultados para todos. Por isso, somos tocados a fazer a nossa 
contribuição com ações que buscam proteger as pessoas, tanto 
no que tange a saúde, como na economia”, destaca Ediano Neves, 
diretor executivo da Cooperativa. Além da destinação de recursos 
�nanceiros para instituições hospitalares e ONGs, a Cooperativa 
tem priorizado o cuidado na proteção de associados e 
colaboradores, estimulando o uso de canais digitais, reduzindo a 
circulação nas agências de atendimento, promovendo reuniões 
virtuais e adotando home o�ce.

Com os decretos de lockdown e orientações de 
distanciamento do Ministérios da Saúde, assim como as 
diretrizes de segurança da Organização Mundial da Saúde, foi 
realizado um alinhamento geral com todos os colaboradores. 
Formas de manter o relacionamento próximo mesmo com as 
agências fechadas e cumprindo o distanciamento entre as 
pessoas, foram debatidas nessa live e as ideias se tornaram 
um conjunto de ações de boas-práticas que exercitamos até 
então em nosso dia a dia.

A fim de conhecer as necessidades e os objetivos 
pessoais, profissionais e empresariais de nossos 
associados, nossos mais de 300 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 2020, foram realizados uma série de 
treinamentos e eventos online com o objetivo de 
preparar nossos colaboradores para atender cada vez 
melhor os associados. Na realidade em que estávamos, 
as incertezas, gerou necessidade de um alinhamento 
entre todos os colaboradores, assegurando sua saúde e 
minimizando os riscos à saúde dos nossos associados
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Pessoas impactadas
pelas iniciativas de
educação financeira 

2018 722

2019 1955

2020 11.578

Educação Financeira

Na Sicredi Biomas, 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 voltadas para 
a educação financeira.

A principal ação sistêmica do Sicredi 
nesse tema é a Semana ENEF, uma 
iniciativa do CONEF (Comitê Nacional de 

Educação Financeira) para promover a 
Estratégia Nacional de Educação 
Financeira. Organizada pelo Banco 
Central do Brasil entre os dias 20 a 26 
de maio de 2020, contou com a 
participação de organizações 
financeiras de todo o país, que 
realizaram ações educacionais 
gratuitas para divulgar o tema.

Palestra de educação financeira online
Sicredi Biomas
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Comunidades

R$ 14 milhões

R$ 353 mil

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

Como geramos valor para as comunidades em 2020

em resultados distribuídos
aos associados 

em crédito concedido
à agricultura familiar

Sicredi Biomas

R$ 

pago aos fornecedores locais
9,7 mi

investidos em educação através
do Programa A União Faz a Vida

R$ 322.862,75

onde somos a única
instituição financeira

8 cidades
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Um dos principais meios pelos quais geramos valor para as comunidades 
onde atuamos é o Programa A União Faz a Vida, 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 em 
www.auniaofazavida.com.br

Panorama do Programa
A União Faz a Vida

Semana pedagógica - O�cina com 
gestores escolares Pontes e Lacerda

2018 5001

2019 10507

2020 13360

Crianças e adolescentes participantes Escolas participantes

Educadores participantes Municípios impactados

2018 542

2019 729

2020 878

2018 27

2019 45

2020 52

2018 3

2019 4

2020 6

Programa A União Faz a Vida
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Dia C

O interesse pela comunidade é um dos sete 
princípios do cooperativismo. E no próximo 
sábado (04.07), as cooperativas de todo o 
país, entre elas as do Sicredi, comemoram o 
dia de um dos maiores programas de 
voluntariado do Brasil, chamado de Dia de 
Cooperar (Dia C), celebrado sempre no 
primeiro sábado de julho. Promovida pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), a data é uma comemoração ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, com 
atividades realizadas por voluntários nas 
áreas de saúde, lazer, educação e meio 
ambiente para transformar realidades.  

Desde o ano passado, o conceito do 
programa mudou e, em vez de as ações se 
concentrarem em uma única data, passaram 
a ser realizadas ao longo do ano. Na área de 
atuação da Central Sicredi Centro Norte, que 
abrange os estados de Mato Grosso, Pará, 
Rondônia e Acre AM, as cooperativas já 
realizaram várias ações no 1° semestre deste 
ano, a maior parte delas voltada à prevenção 
e combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Dia C Acrelândia, AC

Os interessados realizaram seu cadastro e 
através da plataforma, preencheram o 
formulário e anexaram os documentos 
relacionados ao projeto. A segunda etapa do 
processo foi a avaliação dos projetos, que 
aconteceu entre 3 e 7 de agosto. Também em 
agosto, as entidades beneficiadas foram 
comunicadas pelas Cooperativa.

Dia C Jauru, MT

Outros programas
e iniciativas

O Fundo Social do Sicredi tem a 
finalidade de apoiar entidades, 
atividades ou projetos que, em 
virtude do valor recebido, 
gerem benefícios e melhorias 
para as pessoas que vivem nas 
comunidades onde a instituição 
financeira cooperativa está 
presente, evidenciando as 
causas de Cidadania 
Corporativa do Sicredi que são 
Cooperação, Educação e 
Desenvolvimento Local.

Sicredi Biomas
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Ecoeficiência

A fim de diminuir nosso impacto no meio ambiente e 
aumentar a geração de valor para as comunidades onde 
estamos presentesbuscamos tornar as agências da 
nossa cooperativa como um todo, mais sustentáveis em 
suas operações.

Em 2020, a Sicredi Biomas deu continuidade e reforço a 
um projeto de destinação dos resíduos sólidos recicláveis 
que iniciou em 2019.O projeto iniciado na Sede da 
Cooperativa contou com a parceria local da Associação 
de Catadores Reciclar para Viver Melhor e para maior 
empenho de toda equipe interna, foi desenvolvida uma 
comunicação nasede e aquisição de lixeiras para os 
materiais recicláveis, além do engajamento promovido 
pela equipe.

A proposta é estender o projeto nas cidades 
circunvizinhas e poste-riormente àquelas cidades que 
tenham infraestrutura que permitao reaproveitamento 
de materiais recicláveis.

Assim, pretendemos superar a marca de neutralizção de 
955,64t de CO2 em 2019, equivalentes por meio de 
créditos de carbono certificados pelo selo Verified Carbon 
Standard referente a 2019.

Como resultado dessa iniciativa, em 2020 nós deixamos 
de mandar para lixões mais de 90% dos materiais além 
de apoiar a associação de catadores e conscientizar os 
colaboradores da importância da coleta seletiva.
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Nossos resultados

Associados (milhares) Crédito (milhões de R$)

Depósitos (milhões de R$) Poupança (milhões de R$)

Ativos (bilhões de R$) Patrimônio Líquido (milhões de R$)

2018 31.371

2019 35.076

2020 40.748

2018 564,2

2019 778,0

2020 927,9

2018 347,7

2019 451,5

2020 694,3

2018 152,2

2019 166,9

2020 255,7

2018 0,7

2019 1,0

2020 1,3

2018 131 

2019 157

2020 199

Pincipais números na década

Associados (mil)
40.748

Ativos administrados (bilhões)
1,3

Patrimônio líquido (milhões)
199

1,03
Operações de crédito (bilhões)

Associados (mil)
15.264

Ativos administrados (bilhões)
0,1

Patrimônio líquido (milhões)
17

0,08
Operações de crédito (bilhões)

2010 2020

Relatório 2020
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São José dos Quatro Marcos

Nova Plataforma PF

 

Lambari d’Oeste

Araputanga, MT

Projeto Mais Leite

Novo CaixaTransformação digital

No mês de julho, do dia 06 ao dia 10,acontece-
ram durante uma hora todos os dias foram 
abordados conteúdos relevantes para o 
agronegócio no estado e no mundo, tais 
co-mo: oportunidades no agro, um olhar sobre 
aagricultura familiar, alterações do plano 
safra,crédito rural na pratica e definir próxi-
mos pas-so de como atuar com o crédito na 
região fre-nte ao cenário para 2020 e 2021.

Nossas ações agro em 2020, firmaram 
parceri-as sólidas. O projeto Mais Leite, foi 
uma parceria com o laticínio lacbom e a 
fundação Rabobank, entre os objetivos do 
projeto estão aumento na produtividade 
leiteira, uso racional da terra e da água, 
construção de esterqueiras, melhoria da 
qualidade do leite, aquisição e moderniza-
ção de equipamentos, sustentabilidade com 
melhoria genética do rebanho e assistência 
técnica de profissionais técnicos da Coope-
noroeste. 

O projeto está sendo executado junto a 10 
pro-dutores de leite de Araputanga, todos 
da agri-cultura familiar, sendo que a maio-
ria nunca contratou crédito. O projeto é um 
modelo de parceria internacional que o 
Sicredi busca con-struir para poder facilitar 
o acesso dos prod-utores rurais ao crédito.

Desde 2018 a transformação digital já é 
realidade na nossa Cooperativa com entrega 
do Woop Sicredi a nossa conta digital.Mais 
muito mais que trocar os nossos

sistemas a transformação Digital é uma 
mudança na forma como atuamos e na 
experiência com os nossos associados, afinal, 
não importa a quão inovadora seja a tecnologia, 
o usuário está sempre no centro da nossa 
atenção. Melhorar os nossos processos o e dar 
mais autono-mia ao nosso associado e 
colaboradores. O ano de2020 particularmente 
foi um ano desafiador, em um 

cenário completamente atípico, então foi 
preciso acelerar nossas entregas para 
seguirmos fazendo a diferença na vida 
financeira dos nossos associa-dos, e novas 
experiências foram implantadas.

Relatório 2020



Sicredi Biomas



Agência Acrelândia
Acrelândia - AC
Rua Sesbastião Bocalom Rodrigues Junior, s/n

Agência Araputanga

Avenida Castelo Branco, nº194
Araputanga - MT

Agência Comodoro

Avenida Prefeito Valdir Masutti, nº435
Comodoro - MT

Agência Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul - AC
Avenida 15 de Novembro, nº151

Pontes e Lacerda - MT
Agência Guaporé

Avenida Joaquim Gomes, n º 1458

Agência Jauru
Jauru - MT
Avenida Santos Dumont, nº346

Nova Lacerda - MT
Agência Nova Lacerda

Avenidade Uirapuru, nº562

Agência Reserva do Cabaçal
Reserva do Cabaçal - MT
Avenida Mato Grosso, s/n

Salto do Céu - MT
Agência Salto do Céu

Rua Espírito Santo, nº241

Agência Vale de São Domingos
Vale de São Domingos - MT
Avenida Tancredo Neves, s/n

Agência Aquiri
Rio Branco - AC
Avenida Ceará, nº3941

Agência Bosque

Rua Alvorada, nº239
Rio Branco - AC

Agência Conquista d’Oeste

Avenida dos Oitis, nº1239
Conquista d’Oeste - MT

Agência Figueirópolis d’Oeste
Figueirópolis d’Oeste - MT
Rua São Paulo, nº210

Indivaí - MT
Agência Indiavaí

Avenida Governador Jaime Campos, s/n

Agência Lambari d’Oeste
Lambari d’Oeste - MT
Avenida Boa Vista, nº23E

Pontes e Lacerda - MT
Agência Pontes e Lacerda - Centro

Avenida Bom Jesus, nº1342

Agência Rio Branco - MT
Rio Branco - MT
Avenida 7 de Setembro, nº435

São José dos Quatro Marcos - MT
Agência São José dos Quatro Marcos

Avenida Sergipe, nº1202

Agência Vila Bela da Santíssima Trindade
Vila Bela da Santíssima Trindade - MT
Rua Dr. Mário Correa, s/n

Rede de
atendimento

Relatório 2020
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 
Aos 
Administradores e Associados da 
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e 
Amazonas - Sicredi Biomas 
Araputanga / MT 
 
Opinião 
 

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 
Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas (anteriormente denominada Cooperativa 
de Crédito, Poupança e Investimento de Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre - Sicredi 
Noroeste MT e Acre) (“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 do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas 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), incluindo a Resolução nº 4.818 de 29 de maio de 
2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a Resolução BCB n° 2 de 12 de agosto de 2020 do 
BACEN. 

 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes 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. 
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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, incluindo a Resolução nº 4.818/20 do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e a Resolução nº 02/20 do Banco Central do Brasil (BACEN) 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 administração 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 encerramento 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 demonstrações 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 realizada, 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. 
 
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 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. 

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 
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 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 administração, 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 fevereiro de 2021 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC – 2SP015199/O-6 
 
 
 
Américo F. Ferreira Neto 
Contador CRC-1SP192685/O-9 
 



Jose Carlos Dos Santos Kelson Osorio Da Silva
Conselheiro Conselheiro

Joao Henrique
Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Araputanga / Mato Grosso, 25 de fevereiro de 2021.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato
Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas 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, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação
das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Este documento foi assinado eletronicamente por João Henrique, Kelson Osorio da Silva e Jose Carlos dos Santos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7155-B21F-5050-B05E.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7155-B21F-5050-
B05E ou vá até o site https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar se
este documento é válido.

Código para verificação: 7155-B21F-5050-B05E

Hash do Documento
88587E94617B9EC60CA63569ABC7B2E62600421274528422BFC7A18F5370880D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2021 é(são) :

João Henrique - 427.977.801-91 em 02/03/2021 11:20 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: joao.henrique@tjmt.jus.br

Evidências

Client Timestamp Tue Mar 02 2021 10:20:36 GMT-0400 (-04)
Geolocation Latitude: -15.581523838924937 Longitude: -56.068893372824576 Accuracy: 65
IP 187.123.3.109
Assinatura:

Hash Evidências:
 B19FCCE384EC4E9ED0BA458C0EC75C66E422D51F0B1F2F3F9FBDEEEF51E2DBC4

Kelson Osorio da Silva - 827.779.931-49 em 01/03/2021 16:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: osorio79@gmail.com

Evidências

Client Timestamp Mon Mar 01 2021 15:52:05 GMT-0400 (Amazon Standard Time)
Geolocation Latitude: -15.2470284 Longitude: -59.3096005 Accuracy: 18.607999801635742
IP 191.210.253.84



Assinatura:

Hash Evidências:
 CE8103CB3DB141E1766E1170F3FDE1E28CEB1EF281F970309F677D52BCCB2D17

Jose Carlos dos Santos - 383.387.501-15 em 01/03/2021 16:47 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: jose_csantos@sicredi.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Mar 01 2021 15:48:23 GMT-0400 (Horário Padrão do Amazonas)
Geolocation Latitude: -15.635304999999999 Longitude: -58.3800573 Accuracy: 20
IP 185.125.225.22
Assinatura:

Hash Evidências:
 1B475C2E7CFBC234BA2B897B7104AEA59CD22C862B63C4A2610D4B6E2AD052F5
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