
 

Classificação da informação: Uso Interno 

Histórico Sicredi Serrana 

 

Da visão de 25 sócios-fundadores, a Sicredi Serrana iniciou suas atividades 

com o objetivo claro de ser o apoio financeiro no desenvolvimento dos seus 

associados.  

 

Com uma história marcada pelo desenvolvimento e pelo cultivo dos valores 

cooperativos, temos hoje o orgulho de estar atendendo mais de cento e 

cinco mil associados de todos os segmentos, mantendo sempre o mesmo 

propósito pelo qual fomos fundados, há 33 anos. 

 

Com a confiança e participação do quadro social, desenvolvemos uma 

forma de atuação voltada ao bem das pessoas e a reinvestir os recursos em 

nossas comunidades. Isso possibilita o desenvolvimento das atividades 

econômicas dos associados e gera mais renda e oportunidades em nossa 

região.  

 

Participamos e nos relacionamos ativamente em nossas comunidades, 

temos um compromisso em proporcionar atendimento e soluções 

financeiras de qualidade e ainda compartilhamos os resultados alcançados 

com nossos associados. Esse é o nosso Círculo Virtuoso. 

 

Estamos presentes na cidade de Veranópolis há 25 anos, com o propósito 

de contribuir com o desenvolvimento dos associados e da sociedade. 

 

Atualmente, a agência atende mais de sete mil associados, além de fazer a 

diferença para o município, realizando investimentos em eventos da 

comunidade, como iniciativas esportivas, culturais, sociais e na educação. 

 

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Uma 

instituição que pensa e faz diferente. Todos os dias, somamos as nossas 

forçar para gerar impacto positivo. Nas nossas regiões, nos nossos negócios 

e na vida dos nossos associados. Acreditamos em uma vida financeira 

comprometida com o futuro. O melhor para a gente é o melhor pra todo 

mundo.  
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Juntos escrevemos a nossa história. Com as conquistas do nosso passado 

na memória. É por isso que o Sicredi é seu, meu e nosso. É assim que 

ajudamos o mundo a ser mais cooperativo e colaborativo.  
 


