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Sicredi Fronteira Sul RS
Resultados 2019

Sicredi Fronteira Sul RS

Em 2019, o Sicredi entregou várias ferramentas 
digitais às cooperativas, e muitas outras ainda es-
tão previstas para este ano. A transformação digital 
chegou para fi car e já tem contribuído para agilizar o 
trabalho do colaborador, que hoje tem a possibilidade 
de realizar um atendimento personalizado onde quer 
que o associado esteja.
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O ano de 2019 foi de muito trabalho em torno dos 

nossos objetivos macros, especialmente, no que diz re-

speito à disseminação do nosso propósito enquanto co-

operativa de crédito que busca entender para atender 

o associado. Embora não tenhamos atingido todos os 

nossos objetivos projetados para o ano, em virtude de 

fatores pontuais, tivemos um incremento de 24% na 

carteira de crédito: de R$ 344 milhões em 2018 para R$ 

428 milhões em 2019, atendendo todas as demandas 

dos associados da nossa área de atuação.

Fora isso, comemoramos o primeiro ano do pro-

jeto Juntos pelo Bem, que distribuiu R$ 186.931,84 a 

28 iniciativas de desenvolvimento das nossas comuni-

dades; criamos uma nova área na Sede da cooperativa, 

o Sicredi Negócios, para melhor atender, inicialmente, 

Pessoas Jurídicas dos mercados de Bagé, Dom Pedrito, 

Arroio Grande e Jaguarão, mas que será ampliado para 

outras especializações como agro e investimentos. 

Também passamos a trabalhar em parceria com a em-

presa de consultoria Mr. Wolf, que está nos auxiliando 

na construção e amadurecimento de uma gestão por 

propósito, com foco no associado e suas necessidades. 

É um período de mudanças, não só no que se 

refere à introdução da tecnologia em nosso dia a 

dia, mas de comportamento; tudo para que pos-

samos atender ainda melhor os que já são nossos 

associados, e mostrar aos que ainda não são, todos 

os diferenciais que o Sicredi tem e preza enquanto 

instituição financeira cooperativa.

Geraldo Ott Filho
Presidente

Palavra do presidente

Em junho de 2019, a Sicredi Fronteira Sul RS empossou 
seus novos conselheiros de administração, cujos nomes 
foram aprovados durante o período assemblear do mes-
mo ano e homologados pelo Banco Central. Na ocasião da 
posse, foi feita uma breve homenagem aos conselheiros 
que deixaram o cargo - Rodrigo Brasil, Edu-
ardo   Ebert, Armando Grill, Gaspar Pedroso, 
Clodoveu Bittencourt Filho, Leocádio Ledesma, 
e Carlos Silveira de Ávila - após cumprirem     
alguns anos de dedicação à cooperativa. 

A nova composição do conselho, válida pe-
los próximos quatro anos, a contar de 2019, 
permanece com o presidente Geraldo Ott      
Filho, e com o vice, João Eduardo Tavares, e 
terá, também, Sérgio de Menezes Muñoz (Her-
val), Joaquim Francisco Silveira Brum (Candio-
ta), Daniel Flores Sartori (Bagé/Dom Pedrito), 

Rolf Edgar Martens (Aceguá, Colônia Nova), Adriana de 
Ávila Siemionko (Bagé), José Fernando Martins Mendes 
(Jaguarão), Mercedes Maciel de Echenique (Pedro Osório), 
Cesar Idelvan Luiz de Azambuja (Pinheiro Machado), e Wil-
son Dejair dos Santos Rodrigues (Dom Pedrito).

Novo Conselho de Administração

Os diretores Juliano Nunes de Oliveira (diretor executivo) 
e Jalber de Oliveira Madruga (diretor de operações), assim 

como Conselho de Administração, cumprem mandato até 
2023.

Conselho Fiscal
A partir do período assemblear de 2020, se aprovada, 

a nova chapa de conselheiros fi scais passará a atuar com 
a seguinte composição: Cristiano da Silveira Moreira, José 
Carlos Garcia Cougo e Luiz Felipe Motta Meirelles, como 
conselheiros efetivos, e Walter Wall, Gerson Kommling 

Priebe e Rodrigo Vicente Teixeira Brasil, como suplentes.
Atualmente, compõem o conselho fi scal, como efeti-

vos, Cristiano da Silveira Moreira, Joaquim Antonio Lopes 
Blanco e José Carlos Garcia Cougo, e como suplentes, Ger-
son Kommling Priebe e Walter Wall.

Diretoria Executiva
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Valores
• Prevenção irrestrita na natureza cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado

• Valorização e desenvolvimento das pessoas 

• Preservação da instituição como sistema

• Respeito às normas ofi ciais e internas 

• Efi cácia e transparência na gestão

Quando nos associamos ao Sicredi, passamos a ter uma participação fundamental no futuro da 

cooperativa; e a assembleia de núcleo é o momento em que podemos manifestar nossa decisão, 

através do voto. Você é o dono do negócio, por isso, sua presença e opinião é tão importante para 

nós, para que possamos continuar fomentado o cooperativismo de crédito e reinvestindo nossos 

resultados nos municípios de atuação. 

Cooperativa
Nossa

Estamos presentes em 11 municípios, com a estrutura de 12 agências, que atendem mais de 23,8 

mil associados de diferentes segmentos. Nosso trabalho, realizado, atualmente, por mais de 135 

colaboradores, vem sendo aprimorado a cada ano, devida à credibilidade destes associados que, 

ao optarem pela Sicredi, estão contribuindo não só para a realização de seus planos, mas para com 

toda a comunidade onde vivem, porque ser cooperativo é fazer juntos!

Você, 

dono do negócio

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, 

oferecer soluções fi nanceiras para agregar renda e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos as-

sociados e da sociedade.

Visão
Ser reconhecida pela sociedade como 

instituição fi nanceira cooperativa, 

comprometida com o desenvolvimen-

to econômico e social dos associados 

e das comunidades, com crescimento 

sustentável das cooperativas integra-

das em um sistema sólido e efi caz.
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Essa frase movimentou as cooperativas do Sistema Sicredi em 
2019. Foram muitas trocas, pilotos, rollouts, entregas por parte da 
equipe do Digital. Aqui na Fronteira Sul RS, recebemos algumas das 
ferramentas que, aos poucos, têm entrado na vida dos associa-
dos, facilitando seu dia a dia e tornando transações que levavam 
tempo e exigiam papeis, numa experiência muito mais ágil, prática 
e simples. A transformação digital veio para levar o Sicredi e o 
cooperativismo a mais pessoas.

Vamos ver agora quais as entregas feitas em 
2019, que já estão ativas na nossa cooperativa:

Novo Poupador
Abrir uma conta-poupança na nova ferramenta leva menos 

tempo do que escutar uma música no Spotify. Sim! Em alguns 
minutos e com alguns toques na tela do tablet, é possível abrir 
uma conta-poupança. Ah!!! Apenas com o documento de identidade 
ou com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Isso mesmo!!! Só 
um documento! 

Mas, estamos falando da abertura de conta-pou-
pança pelo tablet, já disponível em todas as nos-
sas agências, no entanto, há os que preferi-
ram abrir a mesma conta-poupança 
pelo aplicativo Sicredi X. Além 
do tablet, quem não quiser 
ir à agência, pode baixar 
o App no seu celular, 
seguir o passo a passo 
e pronto!  

Hoje, já são mais de 
13,8 mil poupadores 
em todo o Sistema, que 
movimentaram cerca 
de R$ 18 milhões até 
dezembro de 2019.

WhatsApp 
Enterprise

A ferramenta foi desenvolvida para apri-
morar a experiência de atendimento para associados 
e colaboradores, profi ssionalizando o uso do WhatsApp nas agên-
cias.

Na prática, funciona assim: o associado manda uma mensagem 
para o número único de WhatsApp e o sistema o identifi ca por meio 
do número de contato cadastrado – por isso, é muito importante 
manter o cadastro em dia! – e o direciona para as opções de aten-
dimento da cooperativa.

Aqui na Fronteira Sul RS o WhatsApp Enterprise já está dis-
ponível em algumas agências, são elas: Pinheiro Machado, Pedras 
Altas e Jaguarão. Os associados dessas agências que desejarem 

fazer contato pelo WhatsApp terão retorno em suas mensagens, 
desde que seu contato esteja devidamente atualizado no sistema. 
Associados de outras agências ainda vão ter de esperar um pouco 
mais, até que a tecnologia seja implementada.

Anota aí o número do WhatsApp Enterprise: (51) 3358 4770.

Woop Sicredi
Ahhh, nossa conta digital está ganhando cada vez mais adeptos. 

O Woop não é uma entrega recente. Já existe desde 2018. Mas, 
a cada ano, reformula-se para entender e atender melhor os as-
sociados. O grande diferencial em 2019, foi a adesão por parte da 
nossa cooperativa a não cobrança de tarifa para manutenção da 
conta. Isso mesmo! Quem é Woop tem tarifa zero! Além, da cota 
mínima do Capital Social ser de apenas R$ 20. 

Novo Caixa
Essa ferramenta ainda não está ativa na nossa cooperativa, 

mas a previsão é que sua entrega seja feita ainda no primeiro se-
mestre deste ano. 

O novo caixa está em 
fase de teste e é 

uma plata-
forma 

que virá para agilizar o trabalho dos colaboradores que atuam nos 
caixas internos das agências. Será muito mais intuitivo, prático e 
simples, como requer a transformação digital.

Sicredi Conecta
Agregar renda faz parte da nossa missão. Está lá na página 3 

deste material. E o Sicredi Conecta nasceu exatamente para isso. 
Mas, vamos falar mais dele na próxima página. 

#JuntosNaTransformaçãoDigital

Associado mais tablet
 mais colaborador é igual a 

conta-poupança aberta em poucos minutos
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Sicredi Fronteira Sul RS adere
a nova ferramenta

Sicredi Conecta

A partir de março, associados da co-
operativa vão poder acessar e conectar 
seus interesses, através do aplicativo Si-
credi Conecta. Mais uma entrega da equipe 
do Digital, que faz parte da transformação 
digital.

O Sicredi Conecta é uma ferramenta de 
desenvolvimento local, que busca gerar 
um impacto positivo na região. Funciona 
como um motor da expansão do coopera-
tivismo, estando alinhado com o princípio 
da intercooperação, que diz que “as co-
operativas servem de forma mais efi caz 
aos seus membros e dão mais força ao 
movimento cooperativo, trabalhando em 
conjunto, através das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais”. 

O aplicativo conecta pessoas e empre-
sas por meio de anúncios e promoções 
oferecidas pelos associados, ou seja, é 
uma vitrine de produtos e serviços.

Para ofertar ou comprar um produto, 
o usuário precisa, obrigatoriamente, ser 

um associado. Ao baixar o aplicativo no 
celular, na Apple Store ou Google Play, os 
dados da sua conta serão solicitados, por 
isso, é necessário ter o Sicredi Mobi insta-
lado e ativo no celular, para que os apli-
cativos se conectem automaticamente. 
Depois disso, é só navegar! Vale ressaltar 
que associados Woop e/ou poupadores, 
assim como não-associados, não podem 
comprar nem vender no aplicativo, mas 
podem acessar a página inicial. 

O modelo de negócio do Sicredi Co-
necta viabiliza o espaço para conexões en-
tre associados, não se responsabilizando 
por logística, estoque, entrega e qualidade 
dos produtos comercializados. É papel e 
responsabilidade de quem vende garantir 
a entrega dos produtos, assim de quem 
compra, efetuar o pagamento pelos mes-
mos.

Agora que você já sabe como funcio-
na, que tal baixar o aplicativo e fazer bons 
negócios?

Esta é uma 

ferramenta de 

desenvolvimento local, 

que busca gerar um 

impacto positivo na 

região
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BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em milhares de Reais

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
  Operações de Crédito
  Resultado Títulos e Valores Mobiliários
  Resultado das Aplicações Compulsórias

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
  Operações de Captação no Mercado
  Operações de Empréstimos e Repasses
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS  E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
  Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
  Rendas de Tarifas Bancárias
  Dispêndios e Despesas de Pessoal
  Outros Dispêndios e Despesas Administrativas  
  Dispêndios e Despesas Tributárias
  Outros Ingressos e Receitas Operacionais 
  Outros Dispêndios e Despesas Operacionais            

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

DESTINAÇÕES
  Juros sobre o Capital Próprio
  Fates - Estatutário
  Reserva Legal - Estatutária
  Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo

RESULTADO À DISPOSIÇÃO DA AGO

                         56.753 
                       56.533 
                             215

                               5 
                      

(27.131)
                      (9.548)

                        (10.159)
                        (7.424)

                       29.622 
 

                        (12.605)
                          9.264 
                          4.107 

                      (15.299)
                      (12.454)
                           (376)

                       12.016 
                        (9.883)

                          17.017 
                           (37)

                          17.373 
 

                        (12.902)
                        (3.179)

                           (639)
                        (7.665)

                           (1.419)

                          4.471 

Valores em milhares de Reais

DESCRIÇÃO DAS CONTAS                                                                                   2019                               2018

CIRCULANTE

    DISPONIBILIDADES
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
        Correspondentes no país
        Centralização Financeira - Cooperativas
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
        Operações de Crédito
        (Provisão Operações de Créd. de Liq. Duvidosa)
    OUTROS CRÉDITOS
        Créditos por Avais e Fianças Honrados
        Rendas a Receber
        Diversos
        (Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa)
    OUTROS VALORES E BENS
        Outros Valores e Bens
        (Provisão para desvalorização)
        Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE

    
    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
        Operações de Crédito
        (Provisão Operações de Créd. de Liq. Duvidosa)
    OUTROS CRÉDITOS
        Diversos
        (Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa)
    
    INVESTIMENTOS
        Outros Investimentos
    IMOBILIZADO DE USO
        Imóveis de Uso
        Outras Imobilizações de Uso
        (Depreciação acumulada)
    INTANGÍVEL
        Outros Ativos Intangíveis
        (Amortização acumulada)

TOTAL DO ATIVO

CIRCULANTE

    DEPÓSITOS
        Depósitos à Vista
        Depósitos a Prazo
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
        Repasses Interfinanceiros
    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
        Recursos em Trânsito de Terceiros
    OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
        Empréstimos  País - Outras Instituições
    OUTRAS OBRIGAÇÕES
        Cobrança e Arrecadação de Tributos
        Sociais e Estatutárias
        Fiscais e Previdenciárias
        Diversas

NÃO CIRCULANTE

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
    DEPÓSITOS
        Depósitos a Prazo
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Repasses Interfinanceiros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

    CAPITAL SOCIAL
        De Domiciliados no País
        (Capital a Realizar)
    RESERVAS
    RESULTADO ACUMULADO

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO                                                                                    31/12/19        31/12/18 PASSIVO                                                                                31/12/19       31/12/18

 

372.816 

 3.594 
121.568 

 4 
 171 

 121.393 
 236.072 
 245.427 

 (9.355)
 8.788 

 35 
 749 

 8.104 
 (100)
 2.794 
 2.799 

 (17)
 12 

 106.446 

  
 16.016 
 16.016 

 70.058 
 77.020 
 (6.962)

 70 
 77 
 (7)

  
 8.740
 8.740
 8.419 
 5.931 
 7.886 

 (5.398)
 3.143
 6.183

 (3.040)

 479.262

218.883 

 83.798
 61.052 
 13.479

 117.827
 3 

 117.824 
 1.013
 1.013

 27 
 27 

 16.218
 87 

 5.269 
 661 

 10.201

 157.445 

 157.446 
 151.959 

 148.525
 5.486
 5.486

 102.934 

 54.220
 54.250

 (30)
44.243

 4.471 

 479.262

414.032 

 5.482 
38.583 

 - 
 138 

 38.445 
 270.240 
 284.047 
 (13.807)

 11.613 
 63 

 805 
 10.924 

 (179)
 3.501 
 3.539 

 (71)
 33 

 142.300 

  
 4.093 
 4.093 

 117.728 
 126.020 
 (8.292)

 134 
 137 
 (3)

  
 9.217
 9.217

 8.356 
 5.931 
 8.219 

 (5.794)
 2.772
 6.529

 (3.757)

 556.332

295.393 

 149.530 
 75.719 
 18.120

 126.142 
 1 

 126.141 
 1.034
 1.034 

 - 
 - 

 18.687 
 97 

 4.893 
 616 

 13.081 

 147.650 

 147.650
 142.750
 142.750 

4.900
 4.900 

 113.289 

 55.079
 55.110 

 (31)
 54.592 

 3.618 

 556.332

                         59.448 
                       58.292 

                             1.154 
                               2 

                      
(29.511)

                      (11.761)
                        (7.237)

                        (10.513)

                       29.937 
 

                        (11.824)
                          10.081 
                          4.149 

                      (13.585)
                      (13.278)
                           (466)

10.203                       
                        (8.928)

                          18.113 
                           (79)

                          16.012 
 

                        (12.394)
                        (3.244)
                           (517)

                        (6.203)
                           (2.430)

                          3.618 
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Valores em milhares de reais. Dados: Dez/2019 - Sicredi Fronteira Sul RS
*Capital Social, Depósito à Vista, Depósito a Prazo, Poupança, Fundos e Fundo de Reserva Legal   

Dados das Agências
Agência Data

Abertura
Quantidade

Colaboradores

Associados

Quantidade % Valor (R$) %

Recursos Administrativos* Operações de Crédito

Valor (R$) %

Resultado

Valor (R$) %

Fronteira Sul 17/08/1981 137 23.803 475.227100% 100% 428.100 100% 100%16.011
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No ano passado, a Sicredi Fronteira Sul RS lançou o Juntos 
pelo Bem, com o objetivo de promover ações e projetos volta-
dos para as comunidades da área de atuação da cooperativa, 
através da doação de recursos fi nanceiros, contribuindo para 
o desenvolvimento local das mesmas. Entre os meses de abril 
e junho, 70 projetos dos 11 municípios foram inscritos; destes, 
28 foram contemplados ou parcialmente contemplados, totali-
zando um investimento de R$ 186.931,84.

Foram benefi ciados projetos nas áreas da educação e cul-
tura, saúde, segurança e esportes, sendo que os da área da 
saúde receberam os maiores investimentos: R$ 97.375,60; 
seguidos das áreas da educação e cultura, que receberam R$ 
69.967,66.

Um dos projetos atendidos em Bagé, foi o da aquisição de 
um berço aquecido para UTI Neonatal da Santa Casa de Cari-
dade. A proposta foi submetida pelo Rotary, em parceria com a 
médica pediatra Cledinara Salazar. De acordo com a médica, a 
chegada do aparelho foi muito comemorada pela equipe, uma 
vez que falta equipamentos sufi cientes para a grande demanda 
com a qual opera a UTI. Cledinara explica que o berço é ideal 
para os cuidados de bebês prematuros, pois os mantém aque-
cidos por calor radiado com estabilidade térmica, é seguro, e de 
fácil acesso para o trabalho dos profi ssionais.

Em Herval, a Liga de Assistência Social do Hospital Nossa 
Senhora da Glória também foi contemplada, e o valor de R$ 
9.302,30 foi utilizado para a aquisição de desfi briladores e ou-
tros equipamentos hospitalares.

Em Jaguarão, três entidades tiveram seus projetos contem-
plados, um deles foi o Nocauteando as Drogas, inscrito pela 
equipe de boxe Punho de Ouro. De acordo com o idealizador 
do projeto, Julio Cesar da Silva Gonçalves, o apoio da Sicredi foi 

fundamental para a realização de um antigo sonho: construir 
a sede própria. Gonçalves comenta que hoje a equipe de Boxe 
Punho de Ouro atende apenas 30 atletas, crianças, jovens e 
adultos em vulnerabilidade social, pois o espaço que utilizam, 
cedido pela Prefeitura Municipal de Jaguarão, não comporta 
mais participantes. “Numa sede própria, poderemos atender 
mais pessoas, e ajuda-las, através do esporte, a lutar contra as 
difi culdades as quais são expostas”, afi rma ele, que acrescenta: 
“O pessoal da agência nos deu um grande apoio. Estamos muito 
felizes com a ideia de poder realizar nosso sonho”.

Próximos passos
Durante as assembleias de 2020, vai ser sugerido aos 

associados tornar o projeto Juntos pelo Bem em Fundo So-
cial. Desta forma, um percentual do resultado dos próximos 
anos será destinado, automaticamente, ao Fundo Social, sem 
a necessidade de aprovação a cada assembleia.

“Juntos pelo Bem” benefi cia 28 projetos em 2019

A equipe da UTI Neonatal da 
Santa Casa de Caridade de 

Bagé comemorou a chegada 
do equipamento

Recursos destinados em 2019 
por município

Colônia Nova             R$ 15.365,58
Hulha Negra        R$ 4.790,40
Herval         R$ 9.302,30
Pedras Altas        R$ 6.377,63
Arroio Grande             R$ 18.360,30
Pinheiro Machado      R$ 9.904,40
Dom Pedrito               R$ 39.566,77
Bagé                R$ 55.669,13
Candiota       R$ 7.918,56
Pedro Osório        R$ 7.376,95
Jaguarão            R$ 12.299,82
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Tradicionalmente, nossos associados investem na pou-
pança, mas, diante do cenário econômico atual, a diversifi ca-
ção dos investimentos têm sido a melhor opção. 

Veja o que sugere o especialista Felipe Campos Albaini, 
analista de investimentos do Banco Cooperativo Sicredi*.

“No cenário atual de juros na mínima história, é natural que 
investidores busquem produtos que persigam maior rentabili-
dade e que estejam aderentes ao seu Perfi l do Investidor.

Uma alternativa para perfis Moderados/Arrojados é 
considerar alocar parte dos investimentos em Fundos 
Multimercado. O Sicredi possui o ‘FIM Elite Cred. Priv. 
LP’, que busca obter rentabilidade superior a 100% da 
taxa DI, podendo diversificar as alocações entre Renda 
Fixa, Renda Variável e Derivados. Em 2019, o Fundo apre-
sentou rentabilidade de 110,44% do CDI. Possui liquidez 
em D+1 e não cobra taxa de performance.”  

*Dados retirados do Informativo ao Investidor de fevereiro de 2020.

Dicas
investimentosdeinvestimentosdeinvestimentos

Quer entender mais sobre investimentos?
Saber qual o seu Perfi l do Investidor? 

Acesse o site www.investindojuntos.com.br, e descubra todas as possibi-
lidades de diversifi cação dos seus investimentos.
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No ritmo da transformação digital, a Sicredi Fron-
teira Sul RS propôs às agências a adaptação de espa-
ços de coworking, a exemplo de outras cooperativas 
que já oferecem o formato de trabalho. O coworking 
trata-se do compartilhamento de espaços de traba-
lho, bem como de recursos, como Internet, impres-
sora, café, etc. 

Inicialmente, duas das 12 agências da coopera-
tiva já estão com espaços adaptados para receber 
associados e não-associados. São as localizadas em 
Bagé, que fi zeram pequenas mudanças no ambiente, 
sinalizaram e estão à espera dos usuários. Além das 

agências, a sede, tam-
bém localizada em 

Bagé, está com-
partilhando 

suas sa-

las, mediante agendamento prévio, que ocorrerá da 
seguinte forma: o associado ou não-associado deve 
enviar um e-mail para coop651_coworking@sicredi.
com.br, informando a data, horário, número de pes-
soas participantes da reunião de trabalho, e qual lo-
cal prefere, se a agência Bagé (na Av. Marechal De-
odoro), a agência Bagé II (na Av. General Osório), ou 
uma sala na sede (também na Av. General Osório, 
430). O retorno será dado ainda no dia, até às 17h. 
Caso o usuário tenha enviado após às 17h, o retorno 
se dará no próximo dia útil.

A iniciativa é promover reuniões de trabalho, no-
vos negócios, ou, simplesmente, possibilitar acesso a 
um espaço adequado para o trabalho a associados e 
não-associados que precisem do mesmo.

Quer saber mais? Ligue para 53 3312 0359, de 
segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h30, e das 
13h30 às 17h30.

O horário de funcionamento dos espaços de co-
working é das 9h às 16h, incluindo, o meio dia.

Agências disponibilizam 
espaços de coworking

agências, a sede, tam- vos negócios, ou, simplesmente, possibilitar acesso a 
um espaço adequado para o trabalho a associados e 
não-associados que precisem do mesmo.

Quer saber mais? Ligue para 53 3312 0359, de 
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Cooperativa lança movimento 
“Sicredi Eu Indico”

Siga, curta e compartilhe as postagens das 

nossas redes sociais - @sicredifronteirasulrs 
-  com a hashtag #SicrediEuIndico.

A exemplo de outras cooperativas do Siste-
ma Sicredi, a Fronteira Sul RS está aderindo ao 
movimento “Sicredi Eu Indico”. O objetivo é levar 
a mais pessoas, não-associadas, os benefícios 
de fazer parte de uma cooperativa de crédito 
(na página seguinte, listamos alguns deles). Para 
isso, a participação dos associados será funda-
mental!

A ideia é que os associados indiquem fa-
miliares, amigos, colegas de trabalhos, e outras 
pessoas de seu círculo de convivência, a conhe-
cerem o Sicredi como instituição fi nanceira, e, 
sobretudo, como cooperativa, o que a diferencia 
de todas as demais instituições fi nanceiras do 
mercado.

A força de uma cooperativa, seja ela do 
ramo que for, está em seus associados. Quanto 
maior o número de associados, maior serão as 

movimentações fi nanceiras, no caso do Sicredi. 
Estas, por sua vez, vão gerar mais resultados, 
e, assim, o retorno ao associado será cada vez 
maior. E não estamos falando apenas do retorno 
fi nanceiro, que todo o ano é depositado na for-
ma de juros ao Capital Social, e através das so-
bras na conta corrente ou poupança, o retorno 
é para toda a comunidade, que é impactada por 
meio dos projetos sociais, agora, por meio do 
Juntos pelo Bem, que se aprovado no período 
assemblear deste ano, vai se tornar Fundo So-
cial, possibilitando a destinação automática de 
um percentual do resultado, sem a necessidade 
de aprovação a cada assembleia.

Se você acredita na sua cooperativa e quer 
ver o crescimento exponencial dela, destaque o 
adesivo e mostre isso a outras pessoas. Indique 
o Sicredi!
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O que eu ganho ao me tornar um associado?
• Atendimento próximo, simples e ativo
• Orientação fi nanceira personalizada
• Taxas justas
• Participação nos resultados da cooperativa
• Contribuição para o desenvolvimento da comunidade local
• Acesso a mais de 300 soluções fi nanceiras, como cartões, crédito, consórcios, investimentos, máquina 

de cartões, seguros, consignado, entre outros

Na página anterior, falamos sobre algumas ca-
racterísticas que diferenciam uma instituição fi nan-
ceira cooperativa das demais. Se você, que ainda 
não é associado, se interessou, veja as possibili-
dades   existentes para se tornar dono do negócio. 
Ah! E não importa se seu perfi l é jovem descolado, 
conservador (a), homem/mulher do campo, em-
preendedor (a)... Temos soluções fi nanceiras para 
todos! E o investimento mínimo no Capital Social é 
apenas R$ 20.

Se você é “digital”, pode abrir sua conta corrente 
através do Woop Sicredi, nossa conta 100% digital, 
baixando o aplicativo no celular, na loja da Apple 
Store ou Google Play, e seguindo o passo a passo. 
Simples assim! 

Mas, se você preferir a conta corrente tradicio-

nal, não precisa ir na agência não! Basta acessar o 
sicredi.com.br/html/seja-associado/, preencher os 
dados solicitados, e aguardar o contato de um dos 
nossos colaboradores.

Outra forma bastante comum entre os usuários 
das redes sociais, é enviar mensagens através do      
direct do Instagram - @sicredifronteirasulrs - e do 
Messenger do Facebook – facebook.com/sicredifron-
teirasulrs, solicitando o contato de um colaborador, a 
fi m de abrir uma conta corrente.

No entanto, se você preferir tomar o famoso 
cafezinho do Sicredi, temos 12 agências, em 11 mu-
nicípios da nossa região – Dom Pedrito, Bagé, Aceguá, 
em Colônia Nova, Candiota, Hulha Negra, Pinheiro 
Machado, Pedras Altas, Herval, Pedro Osório, Arroio 
Grande e Jaguarão. Será um prazer recebê-lo (a)!

Quer se tornar
Veja como!

associado do Sicredi? 

Palavra de associado

O Raniéri da Rosa Valente é associado Woop Sicredi. Ele é de Candiota, e há 
poucos meses optou por trabalhar com a gente através da conta digital. 

Conforme ele, a abertura da conta foi simples, e o aplicativo oferece a ele 
tudo que qualquer outra conta digital com mais tempo de mercado tem. “Fora 
a praticidade de não precisar ir à agência; consigo movimentar tudo pelo apli-
cativo”, afi rma Raniéri.

Acessando o QR Code, você assiste ao vídeo do depoimento do Raniéri e fi ca 
por dentro de outros detalhes que ele, como associado Woop, compartilhou 
com a gente. 


