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História



A cooperativa foi constituída no dia 21 de julho de 1987, por funcionários do Grupo Germer, que buscavam
novas alternativas para suprir a necessidade de oferecer produtos e serviços financeiros para seus colaboradores, que até
então eram pouco valorizados pelos bancos.

Hoje, a cooperativa passou a ser uma Instituição Financeira, de livre adesão com princípios voltados para o
Social e Econômico de seus associados.

Nestes mais de 34 anos de atuação, o Sicoob Euro Vale já acumula um histórico de muito sucesso e conquistas,
buscando sempre novos avanços para o futuro, gerando ainda mais benefícios para os seus associados.

Ao longo destes anos a Cooperativa cresceu, e hoje está presente em 6 cidades do Estado de Santa Catarina e 1
na cidade do Estado do Paraná, com um total de 14 Postos de Atendimento e mais de 12 mil associados.

Diferentemente de um banco, na Cooperativa os associados são os donos e os resultados financeiros são
divididos entre todos.

Venha você também fazer parte desta história.

Com a parceria do Sicoob Euro Vale e Sincor PR, estaremos unindo forças para atender as cidades de Curitiba,
Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Cascavel. E agora com o nosso PA Digital, amplia a possibilidade de atendimento em
todas as unidades federativas do Brasil.



Vantagens de Ser 
Cooperado



Participação nas sobras, que equivale ao que seria o lucro nos bancos e demais empresas.

Anualmente

os associados recebem o retorno dos resultados de forma proporcional à sua movimentação na

instituição.

Participação nas decisões do negócio, através das Assembleias Gerais. Fazer parte de um modelo

de negócios sustentável e colaborativo, que já possui mais 1,2 bilhões de adeptos em âmbito mundial.

Ser dono e investidor de um negócio que cresce em ritmo acelerado em todo o Brasil, inclusive

acima da média do crescimento dos bancos e demais instituições financeiras. Acesso a produtos, serviços

e soluções financeiras completas e com preço justo.

Sendo associado da Euro Vale, você está contribuindo para o desenvolvimento da sua cidade, da

sua comunidade e região, pois a cooperativa capta recursos e os reaplica no local onde está inserida,

promovendo o desenvolvimento econômico e social, fomentado investimentos, empregos, geração de

renda e prosperidade para todos.



Nossos Pontos de 
Atendimento







PRODUTOS, 
SERVIÇOS E 
SOLUÇÕES 

FINANCEIRAS





OBRIGADO


