Nota de Esclarecimento aos associados do Sicoob Agrocredi
Caros cooperados,
O Sicoob Agrocredi vem a público esclarecer e prestar contas aos seus associados e à
comunidade sobre a saúde financeira da cooperativa. Ao contrário de informações que têm
circulado em algumas regiões e municípios de atuação do Sicoob Agrocredi, a cooperativa tem
apresentado resultados positivos durante o ano de 2020 e mantém todas as suas operações em
normal funcionamento. Apenas nos seis primeiros meses deste ano, o Sicoob Agrocredi
registrou R$18.6 milhões em sobras líquidas e atingiu a marca de R$1.1 bilhão em ativos totais,
contabilizando alta de 13%. Além disso registrou ainda um crescimento de 7,32% em seu
Patrimônio Líquido, se comparado ao mesmo período de 2019.
A cooperativa também teve uma expansão significativa nos depósitos, com crescimento de 31%
durante o primeiro semestre, totalizando R$743 milhões. Da mesma forma, as operações de
crédito seguiram em alta, somando R$ 382 milhões e atingindo crescimento de 13%.
Outro fator importante no tange ao crescimento e solidez da cooperativa diz respeito a sua
relevância nacional e para todo o Sistema Sicoob. Apenas nos últimos dois anos, a carteira de
depósitos do Sicoob Agrocredi cresceu 83%, resultado aproximadamente 70% superior ao
crescimento médio das outras 385 cooperativas do Sistema Sicoob em todo o país no mesmo
período. O Sicoob Agrocredi ocupou ainda, no fechamento do primeiro semestre deste ano, a
13ª posição entre as cooperativas do Sicoob com maior patrimônio e a 19ª colocação entre as
cooperativas com maior ativo, dados que demonstram sua trajetória de resultados positivos.
Com relação à segurança, cabe destacar ainda que os associados do Sicoob Agrocredi, bem como
demais cooperados do Sistema Sicoob, contam com um fundo garantidor, que os protege de
qualquer dolo financeiro futuro, assim como no sistema financeiro tradicional. Nesse sentido,
todos os recursos dos cooperados no valor de até R$250 mil são protegidos pelo Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que permite recuperar os depósitos ou
créditos em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial.
Além disso, o Sicoob Agrocredi, sendo filiada ao Sicoob Central Crediminas, conta ainda com o
Sicoob Fundo Garantidor de Depósitos (Sicoob FGD), que tem a missão de garantir a
continuidade das operações das cooperativas filiadas à referida Central, trazendo ainda mais
segurança e tranquilidade aos cooperados em fazerem seus investimentos junto à cooperativa.
O Sicoob Agrocredi ratifica que seus cooperados podem manter tranquilamente suas atividades
financeiras junto à cooperativa e que segue seu papel de levar ao cooperado produtos e serviços
com taxas mais competitivas, fazendo cumprir seu propósito de conectar pessoas para
promover a justiça financeira e a prosperidade.

Sicoob Agrocredi

