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CENTIMETRAGEM : 52.42 CM/COL - VALOR R$ 1.846,23

A Sicredi Aliança PR/SP está comemorando uma importante conquista. A cooperativa atingiu no mês de
junho deste ano a importante marca de R$200 milhões na carteira de consórcio. O consórcio Sicredi
também se destaca nacionalmente. Segundo o Ranking do Banco Central, a Administradora de
Consórcios do Sicredi figura entre as cinco maiores Administradoras de Consórcios do Brasil,
ocupando a quinta colocação com uma carteira de R$12,3 bilhões, 197 mil cotas ativas e mais de 2.600
contemplações por mês, o que demonstra a segurança e solidez do Sistema Sicredi.
O consórcio, por sua vez, vem crescendo pelos seus diferenciais e por atender a demanda de quem
deseja adquirir um bem ou serviço sem ter necessidade imediata. Neste sentido, as pessoas estão se
organizando cada vez mais para encontrar neste tipo de produto uma forma de economizar em relação às
linhas de crédito tradicionais existentes no mercado. O consórcio vem se apresentando como uma boa
solução para subsidiar as demandas dos associados. No Sicredi há consórcio para automóveis,
motocicletas, náutica, tratores, caminhões, contêineres, imóveis, serviços diversos e outras finalidades.
Um dos associados que contou com o consórcio do Sicredi para a realização de um sonho foi Luciano
Rossetto, associado da agência Copagril/Marechal Cândido Rondon-PR. “Com o consórcio do Sicredi
consegui comprar um novo ônibus para a minha empresa, o melhor do mercado já fabricado. Além de
aumentar a frota, posso oferecer mais comodidade aos passageiros e atender mais clientes, o que foi
fundamental para o desenvolvimento da Verde Vale. Foram três cartas. O consórcio foi a melhor alternativa
para que pudéssemos dar mais um passo no crescimento da empresa e o Sicredi foi parceiro nisso”,
destacou.
Outro associado é Marcelo Oliveira Fernandes, da agência de Orlândia-SP. “Adquirimos um terreno no
centro da cidade. O valor era alto e encontrar uma forma de pagar por ele parecia, até então, impossível.
Fizemos uma proposta que foi aceita pelo proprietário. Na sequência, procurei o Sicredi. A cooperativa
entendeu a minha ideia e procuramos juntos a melhor forma. Foi aí que conheci o consórcio Sicredi.
Consegui fechar este negócio graças a parceria e o apoio do Sicredi. Estou muito feliz por isso. Como
associado e micro empreendedor, estou muito satisfeito”, expôs.
Para o Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Aliança PR/SP, Adolfo Rudolfo Freitag,
alcançar este número de R$200 milhões em consórcio, demonstra que a cooperativa está cumprindo o seu
propósito. “Através do consórcio realizamos sonhos. Esta conquista não representa apenas um bom dado
numérico para a cooperativa. Ela traz consigo a realização de diversos associados, que por intermédio do
consórcio Sicredi, conseguiram alcançar seus objetivos como a compra de uma casa, carro, moto ou até
mesmo procedimento cirúrgicos, estéticos, viagens, entre outros. Com isso, cumprimos o nosso papel
enquanto cooperativa e conseguimos agregar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que é
o nosso propósito”, disse.
No site do Sicredi é possível fazer uma simulação. Acesse www.sicredi.com.br e saiba mais ou busque
informações diretamente na sua agência.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados
e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7
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milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi
está em 21 estados* e no Distrito Federal, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços
financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.
*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa
Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
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