Sicredi libera maior volume de financiamentos do Pronaf Investimento
pelo 4º ano consecutivo
Instituição financeira cooperativa liberou R$ 672 milhões em 12.497 operações no Ano Agrícola 2016/2017
via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com repasses do BNDES
Pelo quarto ano consecutivo, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,5 milhões de
associados e atuação em 21 estados brasileiros – foi reconhecido como o agente financeiro com o maior
volume de operações de investimento contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), desta vez no Ano Agrícola 2016/2017. A homenagem foi concedida pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o Fórum de Produtos Automáticos,
realizado no dia 11 de agosto.
No período, o Sicredi liberou 12.497 operações, totalizando mais de R$ 672 milhões. Em relação ao Ano
Agrícola 2015/2016 – quando havia liberado 11.099 operações, somando R$ 567 milhões –, houve um
crescimento de 18,5% no valor disponibilizado.
“Nós acreditamos no agronegócio brasileiro, um dos setores que mais contribui para o PIB nacional. Por meio
das cooperativas filiadas ao Sicredi, atuamos fortemente junto aos associados produtores rurais, liberando
recursos de crédito rural e direcionados que viabilizam o seu negócio e beneficiam a comunidade, tendo em
vista o desenvolvimento local e regional propiciado pelo cooperativismo de crédito”, destaca Antonio Sidinei
Senger, superintendente de Crédito Rural do Banco Cooperativo Sicredi.
Para o ano Plano Safra 2017/2018, o Sicredi estima disponibilizar aproximadamente R$ 13,2 bilhões para as
operações de custeio, comercialização e investimento, e R$ 1,7 bilhão em operações de investimento com
recursos do BNDES, projetando atingir mais de 195 mil operações de crédito rural.
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 3,5 milhões de associados, os
quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, 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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