
 
 
Sicredi planeja novas unidades 
 
O cooperativismo de crédito vem crescendo acentuadamente no Norte 
Pioneiro. Com duas fortes regionais - uma em Cambará e outra em 
Santo Antonio da Platina, o Sicredi Cooperativa de Crédito Rural atua 
em 41 municípios, operando como banco de crédito. A diferença é que 
o associado é dono do negócio, e não um simples cliente como ocorre 
com as agências convencionais. Os benefícios que são dirigidos aos 
associados permitem que a cooperativa conquiste um espaço antes 
dominado pelos bancos privados e oficiais.  
 
O presidente do Sicredi Paranapanema, Claudinei Angelin, em 
Cambará, informou que na última assembleia, os cooperados 
aprovaram o plano de expansão que autoriza a instalação de agencias 
da cooperativa em cidades do sul do Estado de São Paulo, na 
fronteira com o Paraná. Claudinei Angelin destacou que a cooperativa 
está instalada no Norte Pioneiro desde abril de 1985. Hoje o Sicredi 
Paranapanema possui 20 agencias abertas e outras 3 serão 
inauguradas até o final deste mês.  
 
O quadro associativo tem 25 mil cooperados, R$ 30 milhões em 
Patrimônio e uma carteira superior a R$ 170 milhões. Estes recursos, 
conforme Angelin são suficientes para atender a demanda regional, 
principalmente no financiamento de safras e investimentos imobiliários 
e empréstimos. A inadimplência também é considerada dentro dos 
padrões de normalidade. Outra novidade é que qualquer pessoa, seja 
produtor rural ou não, pode ser associado do Sicredi. ''A livre 
admissão tem aumentado nosso número de associados na região de 
Cambará e Cornélio Procópio'', observou Claudinei Angelin.  
 
A construção de uma unidade própria em Cornélio Procópio está em 
curso e deverá ser concluída no final deste ano. ''Nossos associados 
aprovaram esta obra e ela será entrega à comunidade procopense 
nos próximos meses. É assim que a nossa cooperativa trabalha. A 
preocupação em atender bem a demanda regional é permanente, o 
que torna nossa cooperativa mais atraente'', enfatiza o presidente.  
 
 
No Sicredi, as sobras anuais de recursos são rateadas entre os 
cooperados e aplicadas em novos investimentos. Segundo Claudinei 
Angelin, a divisão dos lucros ocorre de acordo com a movimentação 



do cooperado durante o exercício. ''Em assembleias, decidimos o que 
fazer com as sobras, inclusive todos os investimentos da Cooperativa. 
Nossos associados autorizam e aprovam todas as decisões tomadas 
pela diretoria'', conta Angelin.  
 
Este ano a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou 2012 
como o Ano Internacional do Cooperativismo. O presidente da Sicredi 
Paranapanema informou que várias atividades estão previstas para 
este segundo semestre para comemorar o Ano Internacional do 
Cooperativismo. Claudinei Angelin deverá participar no Canadá, em 
dezembro, da solenidade que marca as homenagens da ONU ao 
cooperativismo mundial. 
 
 


