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NOVO ESPAÇO MUNICÍPIO DEVE GANHAR EM BREVE MAIS UMA AGÊNCIA NO BAIRRO VISTA VERDE, REGIÃO LESTE

Sicredi reinaugura agência
e superintendência regional
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Abertura. Agência São José e Superintendência
Regional do Sicredi em novo endereço
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Cooperativa, em São José dos Campos, conta com quatro agências; o novo prédio conta com área de
1.800 metros quadrados; objetivo da reinauguração é atender associados com mais conforto e segurança
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

A agência e superintendência regional da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ acaba de
ganhar novo prédio. A reinauguração, no último dia
5 de setembro, contou com
a participação de aproximadamente 500 pessoas, entre
diretores, coordenadores,
associados, autoridades e
membros da comunidade.
A mudança de prédio - hoje
com uma área de 1.800 metros quadrados - visa melhorar o dia a dia corporativo,
com um ambiente moderno
e confortável, e proporcionar um atendimento mais
próximo e seguro ao associado. Hoje, a empresa oferece mais de 300 produtos e
serviços financeiros.
“Esse foi um marco na história da Sicredi Vanguarda.
Pudemos abrir as portas do
prédio para os nossos associados conhecerem a nova
estrutura, reforçando o nosso compromisso com a ética
e a transparência. Assim, eles
puderam entender melhor o
funcionamento da cooperativa como um todo”, comemora Aldo Dagostim, presidente

da Sicredi Vanguarda.
Agora, a agência São José
dos Campos agrega atendimento personalizado a um
ambiente amplo, seguro e moderno. “Foi um momento significante e de muita alegria.
Alcançamos nosso objetivo
no evento e, agora, no dia a
dia, com melhor qualidade no
atendimento dos associados”,
ressaltou Gregório Rodrigues
Belitardo Filhos, gerente
da agência.

inaugurar mais um no bairro
Vista Verde, na região leste
da cidade”, revelou Fernando
Tarcisio Perin, superintende
regional da Sicredi Vanguarda.
“O nosso objetivo é facilitar o
dia a dia dos nossos associa-

dos e proporcionar um excelente atendimento, com isso
procuramos estar presentes
em várias regiões do município”, continuou.
O sucesso é resultado de gestão da Sicredi, que valoriza a

participação dos mais de 4 milhões de associados em todo o
país, os quais exercem papel
de donos do negócio.
Para saber mais sobre os
produtos e serviços, acesse:
www.sicredi.com.br.
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CRESCIMENTO.

Com 35 anos de cooperativismo, a Sicredi Vanguarda
possui em seu quadro mais
de 1.100 colaboradores espalhados em 65 agências, em
44 cidades dos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná, com mais de 133 mil
associados.
Em São José, a agência existe desde 2013, com a inauguração de seu primeiro prédio.
Hoje, ao todo, são quatro prédios. “E temos a intenção de
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500

pessoas
estiveram na reinauguração
do novo espaço da Sicredi
Vanguarda; são mais de 133
mil associados
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