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Juntos
fazemos a diferença
Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa
do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas que acreditam que dá para cuidar
do dinheiro de um jeito diferente e descomplicado, e ainda gerar transformações
na sociedade. Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de
nossas 114 cooperativas. Em nosso dia a dia, construímos um relacionamento
próximo com os associados, conhecendo seus sonhos e ajudando-os a conquistar
seus objetivos pessoais com nossas soluções financeiras. Por meio dessa relação
de confiança, decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as
comunidades onde estamos presentes.
Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques de nossa
cooperativa, a Sicredi das Culturas RS/MG, em 2018. Ao longo dos capítulos,
iremos abordar nossas conquistas, resultados financeiros, projetos apoiados e
reconhecimentos recebidos no ano.
Boa leitura!
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Mensagem
do Presidente
Em 2018 mostramos como a força do cooperativismo é capaz de fazer a diferença
na vida das pessoas e das comunidades. Através de nossa atuação durante o ano,
podemos ressaltar de forma convicta que colaboramos para a criação de novos
empreedimentos, crescimento de empresas, desenvolvimento de propriedades
rurais, ampliação de renda para famílias e qualidade de vida de pessoas que
acreditam no Sicredi e nos escolheram como sua instituição financeira
cooperativa.
A publicação do Relatório de Gestão anual representa um momento muito
importante para nossa cooperativa. É aqui que mostramos como, além de nossas
soluções financeiras, nossa proposta de valor chega aos associados,
transformando suas realidades a partir da cooperação, da solidariedade e da
união de esforços em prol do bem comum: o desenvolvimento das pessoas e a
consequente prosperidade das comunidades.
Nesta publicação, mostramos as ações, projetos e iniciativas que realizamos
durante o ano, nossos resultados financeiros, nossa relação com a comunidade e
associados e, o principal: nossa essência cooperativa.

Antenor José Vione
Presidente da Sicredi
das Culturas RS/MG
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Mensagem
do Diretor Executivo
Para além de resultados em números, na nossa forma de relacionamento com as pessoas
e com as comunidades há uma proposta de valor marcada pela cooperação sim, mas
agregado a ela, uma forma única de atender nosso associado, que é dono da
cooperativa, de entender suas reais necessidades e, a partir disso, oferecer as melhores
soluções para o seu momento de vida.
Acreditamos que é isso que nos diferencia das outras instituições financeiras e que esta
forma única e singular de atendimento tem feito toda a diferença na vida das pessoas.
Foi esta a premissa que pautou nossas ações durante o ano de 2018 e que também será
levada para 2019, na certeza de que continuaremos levando qualidade de vida aos
associados e desenvolvimento para as comunidades, alcançando e criando novos
desafios, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos e superando as expectivas
como instituição financeira, não somente em números, mas em outros aspectos de
extrema importância, como o atendimento personalizado e o relacionamento simples,
próximo e ativo.

Roque Enderle
Diretor Executivo
da Sicredi das
Culturas RS/MG
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Nossa
cooperativa
A Sicredi das Culturas RS/MG
Nossa cooperativa conta com mais de 57 mil associados e
271 colaboradores, que possuem objetivos comuns e
formam uma rede que apoia o nosso crescimento
conjunto. Estamos presentes em 13 municípios na Região
Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde contamos
com 17 agências. No momento, estamos expandindo para
mais 28 municípios do sudoeste de Minas Gerais,
somando 41 municípios em nossa área de abrangência.
A história da Sicredi das Culturas RS/MG é marcada pelo
ideal de alguns pioneiros que enxergaram longe e
imaginaram décadas atrás que o crédito financeiro
poderia e deveria chegar às mãos de todos que
precisavam.
Iniciamos nossas atividades em 1925, no município de
Augusto Pestana, e desde então passamos a levar a nossa
essência para a região em que atuamos, baseada nos
princípios de cooperação, participação e transparência. O
modelo de gestão adotado reforça o nosso
comprometimento com a qualidade de vida de nossos
associados e com as comunidades onde estamos
inseridos. É através do nosso relacionamento próximo, da
oferta de soluções responsáveis e da promoção do
desenvolvimento local que formamos um
Sistema forte com uma atuação local sólida.
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Presença
da Sicredi das
Culturas RS/MG

17

AGÊNCIAS

Em 41 cidades
de 2 estados.

RS

RIO GRANDE
DO SUL
Ajuricaba
Augusto Pestana
Bozano
Chiapetta
Condor
Coronel Barros
Coronel Bicaco
Ijuí
Jóia
Nova Ramada
Panambi
Santo Augusto
São Valério do Sul

MG

MINAS GERAIS
Alpinópolis
Arceburgo
Bom Jesus da Penha
Cabo Verde
Capetinga
Capitólio
Cássia
Claraval
Delfinópolis
Fortaleza de Minas
Guaranésia
Guaxupé
Ibiraci
Itamogi

Itaú de Minas
Jacuí
Juruaia
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Muzambinho
Nova Resende
Passos
Pratápolis
São João Batista do Glória
São José da Barra
São Pedro da União
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino
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Destaques da
cooperativa em 2018
Sicredi expande atuação
para o sudoeste de Minas Gerais
Nossa evolução é possível a partir da união de
diferentes culturas e gerações em prol de um mesmo
objetivo: a cooperação para agregação de renda na
sociedade. O ano de 2018 foi histórico para o Sicredi
pelas diversas iniciativas realizadas, mas em especial,
pela inserção de mais uma cultura em nossa
instituição financeira cooperativa: a mineira. A
ampliação da área de ação da cooperativa para
inclusão de municípios do estado de Minas Gerais foi
aprovada em junho de 2018 pelos delegados de
núcleo durante Assembleia Geral Extraordinária.

Assembleia Geral Extraordinária

Com esta expansão, a área de ação da instituição
financeira cooperativa passou de 13 municípios no Rio
Grande do Sul (Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano,
Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Chiapetta, Ijuí,
Jóia, Nova Ramada, Panambi, São Valério do Sul e
Santo Augusto) somando 190 mil habitantes, para 41
municípios incluindo 28 municípios do sudoeste de
Minas Gerais, somando 698.718 mil habitantes. Os
municípios no estado de Minas Gerais que passaram a
integrar a área de ação da cooperativa são
Alpinópolis, Arceburgo, Bom Jesus da Penha, Cabo
Verde, Capetinga, Capitólio, Cássia, Claraval,
Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Guaranésia,
Guaxupé, Ibiraci, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Juruaia,
Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho,
Nova Resende, Passos, Pratápolis, São João Batista do
Glória, São José da Barra, São Pedro da União, São
Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino.
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Ampliação da área de ação da cooperativa foi
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária

A expansão do Sicredi para o estado de Minas Gerais

o que irá se refletir em crescimento em termos de

integra um intenso projeto coordenado pela Central

resultado e associados. Para além disso, expandir a

Sicredi Sul/Sudeste, com a participação de diversas

atuação também é levar a nossa proposta de valor a

cooperativas gaúchas e catarinenses. Alinhado a isso,

Minas Gerais, baseada na cooperação, na ajuda mútua,

a iniciativa faz parte da aspiração local da cooperativa

na solidariedade e na união. Através destes valores

prevista no Planejamento Estratégico 2017/2021: “ser

alavancamos negócios, atuamos na melhoria da

a principal instituição financeira do associado,

qualidade de vida das pessoas e incentivamos o

expandindo a cooperativa com sustentabilidade e

desenvolvimento das nossas comunidades”.

rentabilidade”. Também neste ano, foi aprovada em
assembleia a alteração da denominação social da

A aprovação da ampliação da área de ação da

cooperativa, que passou a ser “Cooperativa de Crédito,

cooperativa representou mais um passo rumo à

Poupança e Investimento Regiões das Culturas -

expansão de negócios do Sicredi em Minas Gerais, dos

Sicredi das Culturas RS/MG”.

tantos que já foram dados, entre projetos, estudos e
reuniões de apresentação, desde o ano de 2015. No dia

Conforme destaca o presidente da Sicredi das Culturas

24 de abril deste ano o projeto de expansão foi

RS/MG, Antenor José Vione, “Trata-se de um momento

aprovado pelo Banco Central do Brasil e, com a

cheio de significado para a nossa cooperativa, que está

aprovação em Assembleia Geral Extraordinária,

se preparando e se fortalecendo para o futuro,

iniciaram os encaminhamentos para a abertura das

vislumbrando novas perspectivas de desenvolvimento,

agências da Sicredi das Culturas RS/MG em Minas

investindo em novas tecnologias e soluções financeiras,

Gerais.

Delegados de núcleo representaram os associados da
Sicredi das Culturas RS/MG
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Espaços ainda mais acolhedores
para a melhoria contínua do
atendimento ao associado
Associados, colaboradores do Sicredi e comunidades de

Em Coronel Bicaco, a agência foi remodelada, com

Coronel Bicaco, Jóia e Coronel Barros foram

reinauguração em fevereiro, em Jóia e Coronel Barros,

presenteados em 2018 com a remodelação das agências

as agências foram reinauguradas em agosto e

nestes municípios. Mais amplos, acolhedores e

dezembro, respectivamente, passando a atender em

confortáveis, os espaços foram reformados buscando

novos endereços nestes municípios. Em Jóia, a agência

impulsionar a melhoria contínua do atendimento ao

está localizada na Rua Dr. Edemar Kruel, número 37 e

associado. Além disso, passaram a incorporar as

em Coronel Barros, na Rua da Imigração, número 308.

características da nova marca adotada pelo Sistema. A

As reinaugurações contaram com a presença de

proposta busca aproximar ainda mais o Sicredi dos seus

autoridades, conselheiros, representantes de entidades

associados e da sociedade, de maneira a oferecer um

sociais, públicas e sindicais, empresários, associados e

ambiente diferenciado, ampliar o conceito de

colaboradores do Sicredi e demais convidados.

relacionamento, bem como se propõe a oferecer maior
interação e integração com a região onde atua.

Reinauguração da agência do Sicredi em Coronel Bicaco
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“Permanentemente buscamos avançar e aprimorar
nossos trabalhos, sempre com o pensamento
voltado para a melhoria do atendimento ao quadro
social”, destaca o presidente da Sicredi das Culturas
RS/MG, Antenor José Vione, destacando ainda o
relacionamento como um dos maiores diferenciais
da cooperativa. “O Sicredi valoriza o conhecimento
e proximidade para oferecer aos associados
muito mais do que produtos e serviços, soluções
que cooperam com o momento de vida de cada
um. Por isso, associados e comunidade podem
contar com todo o apoio da nossa equipe de
atendimento que está à disposição nos
municípios em que atuamos”, completa.
Agência do Sicredi em Jóia foi reinaugurada em agosto

Nova estrutura da agência do Sicredi em Coronel Barros
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Interação e diversão nos jogos do
São Luiz em casa no Gauchão 2018
A Sicredi das Culturas RS/MG movimentou a

Com inscrições realizadas pelo Facebook, a ação foi

comunidade de Ijuí e região durante os jogos do

realizada nos seis jogos do São Luiz no Estádio 19 de

Esporte Clube São Luiz em casa durante o Gauchão

Outubro durante o Campeonato Gaúcho, foram 18

2018. Através da ação “Craque do Intervalo Sicredi”,

camisetas oficiais do São Luiz distribuídas aos

realizada nos intervalos das partidas, associados e

ganhadores e 25 participantes em campo.

comunidade interagiram com a instituição financeira
cooperativa e com os torcedores do Rubro por meio
de “desafios” voltados ao futebol, concorrendo a
camisetas oficiais do São Luiz, patrocinadas pelo
Sicredi.

Craques do intervalo durante a partida entre
São Luiz e São José

Torcedores participaram de ação durante o intervalo da
partida entre São Luiz e Brasil de Pelotas
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Participantes da ação - junto do diretor de
Marketing do São Luiz e do presidente
da Sicredi das Culturas RS/MG

Relatório Anual 2018

“Além de fortalecer a marca Sicredi
junto ao público, a partir desta ação
fortalecemos nosso relacionamento e
aproximação com a comunidade e
ampliamos nossa parceria com o
Esporte Clube São Luiz, entidade que
causa muito orgulho para nosso
município, com história da qual nos
sentimos honrados em fazer parte”,
destaca a gerente de Relacionamento
da Sicredi das Culturas RS/MG,
Vanessa Goi Wender Heusner. Foram
mais de 11 mil pessoas presentes nos
seis jogos realizados em Ijuí e cerca de
70 mil pessoas alcançadas no
Facebook com esta ação do Sicredi.
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Participação em feiras e eventos
fortalece relacionamento com a
comunidade
O direcionamento estratégico da Sicredi das Culturas

diferenciadas para a oferta do crédito veículo, para o

RS/MG busca fortalecer o relacionamento,

financiamento de novos e seminovos junto às

proporcionando maior proximidade com o associado e

concessionárias expositoras, e para a linha de crédito

comunidade. Este é o posicionamento que a

para o financiamento de Energia Solar. Uma das

instituição financeira cooperativa leva para as suas

novidades em destaque neste ano foi a disponibilização

diversas ações, em especial, para a sua presença em

da Máquina de Cartões Sicredi na bilheteria e nas casas

eventos e nas feiras da região.

étnicas associadas à instituição financeira cooperativa.
Desta forma, o público que visitou o evento teve mais

Durante a ExpoIjuí Fenadi 2018, a cooperativa realizou

uma alternativa para o pagamento de ingressos e

ações, promoveu negócios e proporcionou

refeições a partir do equipamento.

experiências diferenciadas buscando envolver
associados e comunidade nos 11 dias de evento. O
conceito levado ao espaço do Sicredi no Parque de
Exposições Wanderley Burmann foi o Woop, a conta
digital do Sicredi, lançada para a comunidade regional
durante a programação da feira. No Dia das Crianças,
o destaque foi a Educação Financeira levada de forma
diferenciada à Expoijuí Fenadi. Como já é tradicional
neste dia, no estande da cooperativa as crianças
também fizeram as tatuagens do “Poupedi”, mascote
do Sicredi que busca estimular a poupança de um jeito
lúdico e criativo.
Na área de negócios a cooperativa também levou taxas

Associado Nilson Ferreira recebeu a chave simbólica durante
a Feimóveis

Woop, a conta digital do Sicredi, foi lançada para a comunidade
regional durante a ExpoIjuí 2018

Atividade com as crianças marcaram o feriado de 12 de outubro
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A Máquina de Cartões Sicredi também esteve em
funcionamento junto à Associação Comercial e
Industrial de Ijuí (ACI) para o público adquirir os
ingressos para a Feira de forma antecipada.
Outras participações: A Sicredi das Culturas
RS/MG também apoiou a realização da Feira
Nacional do Peixe Cultivado (Fenape), no
município de Ajuricaba, da Feira do Comércio e
Indústria de Santo Augusto (Feicisa), da ExpoCDL
de Panambi e da Mateada e Folclore de
Chiapetta, além de participação em rodeios na

Roberto Pinheiro de Matos, assessor de Gestão de Pessoas da
Sicredi das Culturas RS/MG, falou sobre protagonismo de
carreira durante a Feira de Carreiras da Unijuí

região. Ainda esteve presente na Feira de
Negócios da Indústria de Ijuí (Fenii), junto à 1ª
Feimóveis Negócios Imobiliários, momento em
que realizou a entrega simbólica da chave da
casa própria ao associado Nilson Ferreira, que
adquiriu seu imóvel através do Crédito
Imobiliário Sicredi. A instituição financeira
cooperativa também foi expositora durante a
Feira de Carreiras da Unijuí. Na oportunidade, o
assessor de Gestão de Pessoas Roberto Pinheiro
de Matos ministrou mini talk com a temática
“Você é Protagonista da sua Carreira?”.

Robôs de led do Woop Sicredi divertiram os participantes da
Feira de Carreiras da Unijuí

A conta digital do Sicredi foi divulgada com robôs de led
durante a Feira de Carreiras da Unijuí
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Balão aeronave sobrevoa os
municípios de Ijuí e Panambi
Além de soluções no âmbito da vida financeira, neste

“Foi uma ação diferenciada que a Sicredi das Culturas

ano a Sicredi das Culturas RS/MG também

RS/MG levou para os municípios, especialmente para

proporcionou experiências diferenciadas para

a programação das feiras, que além de nos aproximar

associados e comunidade com foco no

ainda mais da comunidade, oportunizou uma

relacionamento. O destaque ficou por conta do balão

experiência fantástica para as pessoas que puderam

aeronave que sobrevoou os municípios de Ijuí e

ver o balão decolar, sobrevoar e pousar em pontos

Panambi, integrando as atividades realizadas pela

destes municípios”, destaca o presidente, Antenor

cooperativa na Expoijuí Fenadi e na ExpoCDL de

José Vione.

Panambi. Levando colaboradores do Sicredi,
associados, comunidade e autoridades, o balão, que
funciona com ar quente, decolou do Parque de
Exposições Wanderley Burmann e do Parque
Municipal Rudolfo Arno Goldhart, nas respectivas
cidades, proporcionando à comunidade ver de perto o
seu funcionamento.

Daniel Hinnah, prefeito de Panambi, sobrevoou o município
acompanhado da gerente da agência Panambi São Jorge,
Renata Baumart da Rocha, durante a ExpoCDL

Em Ijuí, participaram de voos livres
autoridades como o presidente e um dos
vice-presidentes da cooperativa, Antenor
José Vione e Elmo Pedro Von Muhlen,
respectivamente, o presidente da Expoijuí
Fenadi 2018, Nilo Leal da Silva e o
presidente da União das Etnias de Ijuí
(Ueti), Nelson Casarin. Em Panambi, entre
os tripulantes do balão estiveram o
prefeito Daniel Hinnah e o
vice-presidente da Cotripal, Tiago
Sartori.
Balão aeronave do Sicredi sobrevoou municípios de
Ijuí e Panambi
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Além destes voos livres, no final de semana
da ExpoCDL, em Panambi, voos cativos
envolveram associados e o público da feira.
Também participaram desta experiência
gestores e colaboradores da cooperativa.
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Espetáculo “Qual vai ser?”
envolve mais de 100 estudantes
Mais de 100 alunos de sete escolas da rede municipal

que está endividando a família.

de ensino dos municípios de Jóia e Augusto Pestana

Direcionada ao público jovem-estudante, a peça

acompanharam o espetáculo “Qual vai ser?”. A peça

que mistura comédia e stand-up, é um projeto

teatral foi realizada no Ginásio Municipal de Jóia,

cultural da Fundação Sicredi com apoio do

envolvendo estudantes e professores dos anos finais

Ministério da Cultura, por meio da Lei

do Ensino Fundamental e também integrou a

Rouanet. “Iniciativas como esta são de

programação das comemorações da Semana do

extrema importância nas nossas

Município.

comunidades, promovendo o diálogo, o
debate e a reflexão sobre temas

De forma bem-humorada e divertida, a produção

relevantes, de maneira lúdica e divertida.

aborda assuntos importantes no cotidiano, como a

Além disso, trata-se de mais uma

educação e o planejamento financeiro familiar, o

atividade em que buscamos o

empreendedorismo, o cooperativismo e futuro

desenvolvimento da sociedade levando

profissional. As temáticas são apresentadas a partir

cultura, lazer, informação e,

da história do personagem principal Daniel, um

especialmente, educação financeira

adolescente que ao terminar a escola precisa decidir

para as crianças e adolescentes”,

entre assumir o pequeno armazém da família ou ir

afirma o presidente da instituição

para a universidade. Ao mesmo tempo, o jovem

financeira cooperativa, Antenor José

precisa lidar com Tuca, sua irmã viciada em compras,

Vione.

Peça teatral abordou temas importantes de forma
bem-humorada e divertida

Alunos de Augusto Pestana e Jóia
acompanharam o espetáculo “Qual vai ser?”
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Sicredi recebe representantes
da Cooperativa Colonias Unidas,
do Paraguai
A intercooperação e a troca de experiências e de
conhecimento marcou a visita realizada pela
Cooperativa Colonias Unidas, do Paraguai à Sicredi das
Culturas RS/MG, no mês de julho. No total, 15 jovens
filhos de agricultores e associados da Cooperativa, a
maior do ramo agrícola do país, visitaram a Sede do
Sicredi e a agência Ijuí Centro. Na Sede da Sicredi das
Culturas RS/MG, os jovens foram recebidos pelo
presidente, Antenor José Vione, pelo vice-presidente,
João Carlos Steurer e pelo diretor de Negócios, Lucídio
Cristiano Amorim Ourique. Na agência Ijuí Centro, a
recepção foi realizada pela gerente Patrícia Prante
Machado.
Durante o encontro, Ourique apresentou os números
relacionados ao cooperativismo no mundo e no país,
além de destacar os valores e a forma de atuação
adotada pelo Sistema Sicredi. “Nossa presença é
nacional com atuação voltada ao regional. Dessa
forma, nossa preocupação está voltada para o
crescimento do nosso associado e,
consequentemente, para o desenvolvimento das
comunidades onde estamos inseridos. Para isso,
oferecemos soluções financeiras adequadas às
necessidades do associado, que é o dono do negócio”,
destaca o diretor.

Cooperativa Colonias Unidas, do Paraguai,
visitou a Sicredi das Culturas RS/MG em julho

A programação no Brasil foi
intermediada pelo professor Alceu
Van Der Sand, que acompanhou os
jovens na visita ao Sicredi e a
outras cooperativas em Ijuí e região,
nos ramos agrícola, educacional e
de energia. Conforme o presidente
da Sicredi das Culturas RS/MG,
Antenor José Vione, “a história da
Cooperativa Colonias Unidas se
confunde com a origem da nossa
própria história, em que agricultores
visionários, cheios de sonhos e com
anseios para o progresso e
desenvolvimento, decidiram se unir para
fundar uma cooperativa. A visita foi um
momento extremamente especial, em que
podemos conhecer novas realidades e
mostrar a forma como atuamos, nossos
princípios e valores que há 93 anos vêm
gerando resultados positivos aos nossos
associados e à comunidade”.

Durante a visita, os jovens conheceram a agência Ijuí Centro
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Painel reforça compromisso do
Sicredi com o desenvolvimento da
comunidade
Promover o desenvolvimento das pessoas através da oferta de soluções
que colaborem com a vida financeira e assim auxiliar no desenvolvimento
das comunidades está na essência do modelo de atuação da Sicredi das
Culturas RS/MG. Esta é a mensagem que a instituição financeira
cooperativa deseja reforçar com a instalação de front light em uma das
principais rótulas do município de Santo Augusto, realizada no mês de
julho de 2018.
“Através da frase ‘Fazer juntos com desenvolvimento’ a mensagem que
desejamos passar é a de que a comunidade pode contar com o Sicredi
para crescer, progredir e se fortalecer, afinal temos uma proposta
diferenciada para a vida financeira das pessoas. Além de nossos
produtos, serviços e resultados financeiros, buscamos também
agregar e fortalecer a comunidade através de nossos programas
sociais. O Programa Empreender para Transformar (PET), por
exemplo, veio para reforçar este posicionamento. A partir desta
iniciativa auxiliamos e viabilizamos diversas ações importantes
para a região onde atuamos”, destaca o diretor executivo da
Sicredi das Culturas RS/MG, Roque Enderle.
Além da mensagem voltada ao desenvolvimento da
comunidade, através da instalação do front light a Sicredi das
Culturas RS/MG também reforça o seu compromisso com a
sustentabilidade: o painel não consome energia elétrica pois
suas lâmpadas são recarregadas com a energia solar, não
gerando custos ao Executivo Municipal. A instalação do
painel está de acordo com a Lei Municipal nº 1.942, de 28 de
agosto de 2007 e além das atribuições da legislação, em
contrapartida pelo uso do local, a instituição financeira
cooperativa é responsável pela limpeza e embelezamento
desta rótula, bem como, da rótula próximo da praça (onde
atualmente está instalado o relógio da cooperativa) e do
canteiro central em frente à praça. O painel também
conta com espaço destinado para divulgação de
informações de utilidade pública.

Sicredi instala painel em rótula de Santo Augusto
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Parceria com as
prefeituras da região
Sicredi assume folha de
pagamento dos servidores
municipais de Santo Augusto
Em 2018, as soluções financeiras e a proposta de
valor da Sicredi das Culturas RS/MG chegaram aos
mais de 600 servidores públicos municipais de Santo
Augusto, que desde setembro recebem os seus
salários na instituição financeira cooperativa. O
contrato para a prestação do serviço no período de
cinco anos foi assinado no mês de julho de 2018 pelo
presidente da cooperativa, Antenor José Vione e pelo
prefeito de Santo Augusto, Naldo Wiegert, após o
Sicredi vencer processo licitatório.
Através deste serviço, o salário é creditado
diretamente na conta corrente dos servidores, que,
além da comodidade, também podem contar com as
soluções financeiras do Sicredi, tendo acesso ao
portfólio de produtos e serviços com prazos e taxas
diferenciados. Os servidores também têm à
disposição toda a estrutura da cooperativa, canais de
relacionamento práticos e seguros, bem como, equipe
de colaboradores capacitados para entender e
atender as necessidades de cada associado.

“Estamos muito satisfeitos em
poder prestar estes serviços e
inserir ainda mais o Sicredi e
nossos valores como cooperativa
na comunidade santoaugustense.
Todos estes benefícios estão
atrelados à nossa proposta
diferenciada de atuação, alicerçada
nos princípios cooperativos e na união
de esforços”, reforça o diretor
Executivo da Sicredi das Culturas
RS/MG, Roque Enderle.
Este foi mais um benefício
proporcionado pelo Sicredi aos
servidores públicos municipais de Santo
Augusto, que desde o mês de junho de
2018 também podem contratar a linha de
crédito Consignado, através de convênio
firmado entre a instituição financeira
cooperativa e o Executivo municipal. Nesta
linha de crédito o valor é depositado em
conta corrente e as parcelas são
descontadas diretamente na folha de
pagamento dos servidores.

Assinatura do contrato em Santo Augusto
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Assinados convênios para oferta de
crédito Consignado
O ano também foi de parceria com as prefeituras da

folha de pagamento, taxa de juros competitiva,

região para a oferta de crédito Consignado aos

principalmente em comparação às taxas praticadas

servidores públicos municipais, através de convênios

no mercado e o prazo diferenciado.

firmados com Nova Ramada, Condor, Ajuricaba e Jóia.
Este crédito pode ser utilizado para diferentes
A iniciativa está alinhada à missão do Sicredi em

propósitos. Para contratá-lo, os servidores solicitam a

agregar renda e contribuir para a melhoria da

autorização com a área de Recursos Humanos das

qualidade de vida das pessoas, e como benefícios

prefeituras e encaminham este documento junto às

apresenta maior comodidade para o associado, em

agências do Sicredi nestes municípios para o

função do desconto da prestação ocorrer direto na

encaminhamento da linha de crédito.

Prefeitura de Ajuricaba recebe Sicredi para assinatura do convênio

Assinatura do convênio em Jóia
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Convênio de arrecadação com
prefeituras possibilita maior praticidade
para organização da vida financeira
Em Augusto Pestana, Condor e Ijuí os tributos
municipais como IPTU, ISSQN, contribuições de
melhoria, taxas de alvará, água, licenciamento, entre
outros, agora podem ser pagos junto aos canais de
atendimento da instituição financeira cooperativa.
Disponível desde o mês de maio de 2018 nestes
municípios, o serviço traz mais praticidade inclusive

para a organização dos compromissos financeiros de
associados e da comunidade que desejam, além de
realizar suas movimentações na cooperativa, fazer o
pagamento dos tributos diretamente nos canais de
atendimento do Sicredi: Débito em Conta, Aplicativo
Sicredi, Caixas Eletrônicos, Sicredi Internet e Agentes
Credenciados.

Cristiane Lopes Pillatt e Aldoir Goergen, do Sicredi, em reunião com o prefeito de Augusto Pestana, Vilmar Zimmermann

Hardi Wendland, Patrícia Prante Machado, Antenor José Vione, Valdir Heck, Roque Enderle
e Lucídio Cristiano Amorim Ourique, em reunião na sede da Sicredi das Culturas RS/MG
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Parceria busca fortalecer atividade
econômica de empresas e promover o
desenvolvimento regional
A instituição financeira cooperativa firmou em 2018

credenciamento da Máquina de Cartões Sicredi e a

parceria com o Sindilojas Noroeste. O objetivo do

linha de crédito para Capital de Giro com taxas a partir

convênio é fortalecer a atividade econômica dos

de 0,97% a.m., a qual pode ser utilizada para

associados das duas instituições, através da oferta de

financiamento de estoque, matérias-primas,

soluções financeiras mais atrativas para as empresas.

aquisição de máquinas ou equipamentos e pagamento
de custeios e despesas administrativas, tais como 13º

“Através de mais esta parceria criamos aquilo que

salários, férias, impostos e recomposição de fluxo de

chamamos no cooperativismo de ‘círculo virtuoso’ em

caixa, por exemplo.

que todos são beneficiados: as empresas
participantes, a Sicredi das Culturas RS/MG e a

A assinatura do convênio foi realizada na sede do

comunidade. Além disso, contemplamos nossa

Sindilojas Noroeste, em Ijuí, com a presença do

missão como instituição financeira cooperativa,

presidente da Sicredi das Culturas RS/MG, Antenor

ampliando ainda mais o compromisso com nosso

José Vione e do Sindilojas Noroeste, Bruno Hass, dos

associado e fortalecendo a economia regional através

diretores Executivo e de Negócios da Sicredi das

dos nossos produtos e serviços com soluções

Culturas RS/MG, Roque Enderle e Lucídio Cristiano

atrativas e diferenciadas”, destaca o diretor de

Amorim Ourique, dos vice-presidentes do Sindilojas

Negócios, Lucídio Cristiano Amorim Ourique.

Noroeste, Juarez Neme da Costa e Candido Rodrigues
da Silva e do consultor comercial do Sindilojas,

Estabelecida em outubro de 2018, a parceria prevê

Gustavo Schöffel da Silva.

condições especiais, com destaque para o

Representantes do Sindilojas Noroeste e do Sicredi em reunião para assinatura do convênio
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Saur disponibiliza conta poupança
no Sicredi através do Programa
Embaixadores do Futuro
O ano de 2018 marcou o

conta poupança no Sicredi para os

Também no lançamento do

lançamento do Programa

filhos de seus colaboradores

programa, o presidente da Sicredi

Embaixadores do Futuro, realizado

nascidos a partir de 7 de setembro

das Culturas RS/MG, Antenor José

por iniciativa da empresa Saur, de

de 2017 até 7 de setembro de 2022,

Vione e o diretor Executivo, Roque

Panambi, em parceria com a

ano em que o Brasil completa 200

Enderle, realizaram a entrega dos

Sicredi das Culturas RS/MG. A ação

anos de independência.

primeiros cartões para os pais dos
pequenos associados “Agradecemos

foi lançada durante momento
cívico em comemoração à

Conforme a presidente da

à Saur por nos oportunizar esta

Independência do Brasil realizado

empresa, Ingrid Saur, este

parceria tão importante em termos

na empresa para marcar a Semana

programa foi concebido visando

de cooperação entre as duas

da Pátria. O evento contou com a

incentivar o planejamento futuro,

instituições e de valorização à

presença de seus colaboradores e

bem como, a educação e a

educação financeira desde cedo,

com a participação especial do

independência financeira. Nesta

incentivando as crianças a

Sicredi.

iniciativa, os pais também são

importância de poupar em

convidados e incentivados a fazer

preparação para o futuro, para que

A iniciativa foi formalizada na

depósitos nas contas dos

quando forem jovens ou adultos

ocasião, após os pronunciamentos

pequenos, que até o término do

vislumbrem novas oportunidades de

da presidente da empresa, Ingrid

programa terão um valor

crescimento pessoal e profissional”,

Saur e dos diretores Enio Heinen e

disponível para que possam

destaca o presidente da cooperativa,

Ildo Kunz. Através do Programa

investir em seus estudos e projetar

Antenor José Vione.

Embaixadores do Futuro a

o seu futuro.

empresa Saur disponibiliza uma

Lançamento do Programa Embaixadores do Futuro

Momento cívico em comemoração à Independência do Brasil,
realizado na Saur
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Reuniões de negócios envolvem
cerca de 2 mil participantes em 2018
Como instituição financeira cooperativa, a Sicredi das
Culturas RS/MG tem sua atuação local, direcionada
para as necessidades dos associados. Alinhado a isso,
realiza periodicamente reuniões de negócios,
momentos de troca de experiências, de integração e
promoção de conhecimento. Nestes encontros são
apresentadas aos participantes informações sobre o
cenário econômico do setor de atuação dos públicos,
bem como, os diferenciais de uma instituição

Encontro na agência Panambi Centro reuniu a melhor idade

financeira cooperativa. Com orientações feitas pela
equipe do Sicredi, também são apresentadas as
soluções que contribuem com a vida financeira dos
associados, com o seu desenvolvimento e com o
desenvolvimento dos seus negócios.
“Durante as reuniões de negócios, buscamos estreitar
os laços com os nossos diferentes públicos,
abordando assuntos relacionados às suas

Reunião de Negócios promovida pela agência Ijuí Centro

necessidades. É um momento de trocas, em que o
participante pode aprofundar seus conhecimentos
sobre o Sicredi e ainda esclarecer suas dúvidas a
respeito das soluções financeiras e canais de
relacionamento disponibilizados pelo Sicredi”,
ressalta o diretor de Negócios da cooperativa, Lucídio
Cristiano Amorim Ourique.
Em 2018, 131 reuniões de negócios foram realizadas

Agência Santo Augusto envolveu jovens durante reunião

nos 13 municípios da região de atuação da
cooperativa. No total, cerca de 2 mil pessoas, entre
associados e não associados, participaram dos
encontros direcionados a públicos como agronegócio,
funcionários públicos, jovens, melhor idade, pecuária
leiteira, Pessoa Jurídica, Pessoa Física Urbana e Rural,
professores e profissionais liberais.
Agência Ajuricaba promoveu encontro com produtores de
leite em propriedade rural
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Associados recebem
premiação no Sicredi
Seguro de Vida
Dois associados da Sicredi das Culturas RS/MG foram
contemplados em 2018 com prêmios no Sicredi Seguro
Mais em Vida. Giovane Soares Rozin, de Chiapetta, e
Taisa Montagner Rigoli, de Ajuricaba, tiveram os
números de suas apólices sorteados através da
Loteria Federal. Os seguros de vida são oferecidos pelo
Sicredi em parceria com a Icatu Seguros e distribuíram
o total de R$ 82.432,78 para os dois sorteados no ano.

Através dos seguros de vida oferecidos pelo Sicredi,
em parceria com a Icatu Seguros, o segurado pode
ganhar o equivalente ao seu capital segurado em vida,
por meio de quatro sorteios mensais pela Loteria
Federal, limitado a R$ 50 mil. Além disso, com os
seguros Sicredi, os associados possuem mais
segurança e tranquilidade no seu dia a dia, com
coberturas e serviços que se adaptam ao estilo de
vida de cada um. Além disso, as diferentes opções
oferecem assistências específicas que garantem mais
conforto e comodidade ao segurado e sua família.

Gerente da agência Ajuricaba, Jeferson José De Marchi, Milton Rigoli, Taisa Montagner Rigoli e o representante
da Icatu Seguros, Lúcio Brandão Silveira

Giovane Soares Rozin, associado de Chiapetta recebe premiação do seguro de vida
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Feirão de Veículos Sicredi
movimenta região
Os Feirões de Veículos Sicredi realizados em Ijuí e Santo Augusto movimentaram os municípios, oferecendo taxas
e condições diferenciadas para o financiamento de veículos novos e seminovos. Realizado no mês de maio, em
Santo Augusto, o evento contou com a exposição de diversos automóveis de seis concessionárias da região. Em
Ijuí, o feirão foi realizado em agosto, contando com a participação de 17 revendas e concessionárias e exposição de
mais de 100 veículos.
Em 2018 a cooperativa comemorou seus 93 anos e para marcar a data realizou os feirões de veículos em que os
associados puderam contar com taxas a partir de 0,93% ao mês, em referência ao ano de aniversário. “As
comunidades de Santo Augusto, Ijuí e região atenderam ao nosso convite e nos prestigiaram durante os feirões,
cheios de interação e de oportunidades para o público que desejava realizar o sonho de adquirir um carro novo.
Tivemos ótimos resultados no aspecto voltado aos negócios, e também foram momentos importantes em que

Feirão de Veículos em Santo Augusto
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nos aproximamos ainda mais da
nossa comunidade, entregando nossa
missão com soluções financeiras
adequadas às necessidades do nosso
associado, auxiliando também na
melhoria da qualidade de vida”,
ressalta o diretor de Negócios da
Cooperativa, Lucídio Cristiano Amorim
Ourique.
Test drive nas agências: associados
que passaram pelas agências do
Sicredi durante o ano de 2018
também puderam realizar testes de
direção, os chamados “test drive”, que
foram promovidos através da
parceria entre a instituição financeira
cooperativa e concessionárias da

Feirão de veículos em Ijuí

região. Além de proporcionar um
momento diferenciado com
automóveis para auxiliar na escolha
diante de uma futura compra, a
iniciativa buscou disseminar a
redução das taxas mínimas nas
linhas de crédito da Sicredi das
Culturas RS/MG, como o crédito para
veículos, que apresentou condições
especiais para o financiamento de
novos e seminovos.

Ações de test drive de veículos foram realizadas em toda a área de
ação da cooperativa
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O Sicredi
Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento financeiro
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros.
Nossas 114 cooperativas estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas
especializadas e instrumentos financeiros que oferecem segurança, credibilidade e
confiabilidade aos associados de todo o país.
Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira para atuar
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a
atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e
compartilhando os resultados finais.
Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

Missão

Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos associados e da sociedade.

Visão

Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida
com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com
crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Valores

• Preservação irrestrita da natureza
• Preservação da instituição como sistema
cooperativa do negócio
• Respeito às normas oficiais e internas
• Respeito à individualidade do associado
• Eficácia e transparência na gestão
• Valorização e desenvolvimento das pessoas
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Presença do Sicredi
no Brasil
1.684 agências

RR

22 estados e no Distrito Federal

AP

AM

MA

PA

CE

RN
PB

PI
AC

RO

PE
AL

TO

SE

BA

MT
DF
GO
MG
MS

ES
SP

Somos a única
instituição financeira

RJ

PR

em 202 cidades do país

SC
RS

Estados com
agências do Sicredi
Estados com projeto de
expansão em andamento

31

Sicredi das Culturas RS/MG

Nossos
Números*

4 milhões

Presença em

1.684 pontos

Mais de

de associados

22 estados

de atendimento

e Distrito Federal

5

centrais
Mais de

25 mil

colaboradores em
1.279 cidades
Mais de

300 soluções
financeiras
32

*Fonte: Dados prévios de dezembro de 2018.
O fechamento e a divulgação dos dados anuais
sistêmicos ocorrem no primeiro trimestre do
ano seguinte.
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Solidez
Financeira

R$ 95,1 bilhões
de ativos

R$ 15 bilhões
em patrimônio líquido

R$ 60,5 bilhões
em depósitos totais

R$ 56,1 bilhões
de saldo em carteira
de crédito

Resultado de

R$ 2,7 bilhões
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Destaques do Sicredi
em 2018
Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização,
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta
digital que permite ao associado
uma experiência de cooperativa
100% online. A plataforma,
que roda em um novo sistema
digital, permite uma experiência
interativa e ágil, nos aproximando
dos associados que buscam
uma vida cooperativa, mas
totalmente online.

• Inauguramos nossas
primeiras agências no
Distrito Federal e Minas
Gerais, em linha com
, emalinha com a
estratégia de expandir
nossa presença no
território nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal

36

18

, conta

Relatório Anual 2018

Transformação
digital
Ao longo de 2018, continuamos
investindo em nosso processo
de transformação digital, que
tem o objetivo de atualizar
continuamente nossos
sistemas e soluções para
atrair novos associados
e apoiar a perenidade de
nosso negócio. O Sicredi
Woop e a digitalização de
nossos produtos e serviços
bancários são algumas
das primeiras iniciativas
nessa direção, que
continuará a gerar frutos
nos próximos anos.
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Prêmios do Sicredi
em 2018
Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano:
Ranking do BC em projeção de inflação
O Sicredi figura na segunda colocação entre as instituições do ranking sobre
inflação, tanto nas categorias Atacado (IGP) quanto na de Consumidor (IPCA). O
levantamento é promovido pelo Banco Central, com as projeções econômicas
mensais mais consistentes ao longo do ano anterior. Participam do ranking
mais de 100 organizações, incluindo as maiores instituições financeiras do país
e consultorias de economia.

Ranking do BNDES
O Sicredi mais uma vez se destaca no ranking de desembolsos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em linhas agro,
figura na 1ª posição – antes ocupava a 2ª colocação. Além disso, ficou em 7º
lugar em operações indiretas, subindo quatro posições em relação ao ano
passado, e na 1ª posição em operações indiretas para pessoa física, ante a 4º
colocação registrada em 2016. O ranking tem o objetivo de identificar o
desempenho das instituições financeiras nas operações indiretas, isto é,
aquelas em que o BNDES participa indiretamente no repasse de recursos por
meio de um agente financeiro credenciado.

Prêmio ABAC Compartilhar por atuação na área de Consórcio
O Sicredi foi reconhecido pelo desempenho na categoria “Melhores Práticas
Comerciais”, na área de Consórcio, do Prêmio Compartilhar 2018 da Associação
Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC), durante o 40º Congresso
Nacional das Administradoras de Consórcio (CONAC).
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Finanças Mais 2018
Pela segunda vez consecutiva, por meio do Banco Cooperativo Sicredi, fomos ranqueados pelo anuário “Estadão
Finanças Mais Broadcast+”, na categoria “Bancos – Financiamento”. Entre os indicadores destacados pelo ranking,
estão o total de ativos que, no caso do Banco Cooperativo Sicredi, em dezembro de 2017, chegou a R$ 41,2 bilhões;
patrimônio líquido, que atingiu R$ 1,2 bilhão no período; e total de crédito, de R$ 19,7 bilhões. Também são
apontados na lista classificatória os indicadores de receita de serviços, receita de crédito, liderança de mercado,
liquidez imediata, custo operacional, capitalização e geração de rendas, entre outros.
Em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, o ranking “Estadão Finanças Mais
Broadcast+” é publicado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e apresenta uma radiografia das instituições líderes do
setor financeiro no país, com base na análise das demonstrações contábeis publicadas em seus respectivos
balanços em 2017.

Premiações da Woccu
Durante a Conferência do Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas de
Crédito, na tradução da sigla em português), conquistamos quatro premiações.
Dois projetos, um no interior paulista e outro no Mato Grosso – foram
premiados pelo programa World Young Credit Union People (Wycup),
destinado a colaboradores de cooperativas de crédito de até 35 anos de idade,
que tenham desenvolvido iniciativas de relevância econômica e social nas
regiões onde atuam.
Já o Athena Award reconheceu a contribuição do Sicredi para o
desenvolvimento de lideranças femininas no cooperativismo de crédito no
País. Finalmente, o Conselho Mundial do Woccu concedeu o Grouth Award, que
premia as três instituições financeiras cooperativas com maior crescimento na
base de associados em todo o planeta, entre elas o Sicredi.

Prêmio de Melhor Performance Chargeback
No dia 14 de agosto deste ano, recebemos da Bandeira Visa o Prêmio de Melhor Performance em Chargeback nos
Cartões Sicredi. O evento aconteceu na Casa Jereissati em São Paulo (SP). Segundo a Bandeira, os melhores
emissores nesta categoria apresentam eficiência excepcional nos processos premiados, com total aderência às
Regras Visa.
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Melhores & Maiores 2018
Fomos destaque 14 vezes no anuário Exame – Melhores & Maiores 2018. Na
categoria 200 Maiores Grupos, a SicrediPar é destaque na 48ª posição. Já o
Banco Cooperativo Sicredi manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural
e ocupa o 40º lugar entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio. Ainda no
indicador crédito, despontou nas categorias Crédito Pessoal (14º para 10º),
Crédito Imobiliário (12ª), Crédito Pessoa Jurídica Total (12º para 7º) e Crédito
para Médias Empresas (5º). O Banco Cooperativo Sicredi ainda aparece em
outras sete categorias: Depósito em Poupança (de 7º para 6º), em 16º lugar em
Riqueza Criada por Empregado, 17º em Empréstimos e Financiamentos e 15º
em Receita de Intermediação Financeira e Serviços. Em Total do Ativo Ajustado,
figura na 13ª posição; sobe duas posições em Número de Correntistas,
passando de 13ª para 11ª; e finaliza no 8º lugar entre os maiores Emissores de
Cartão de Crédito.

Valor 1000
Mais uma vez, estamos entre os maiores do país, de acordo com o ranking
Valor 1000, com destaque em 12 indicadores do anuário. Na classificação dos
100 Maiores Bancos, o mais amplo do anuário, ficamos em 10º lugar, subindo
uma posição em relação ao ano passado. Entre as instituições financeiras que
mais cresceram em Operações de Crédito e em Depósitos Totais, figuramos em
4º e 11º lugar, respectivamente.
Já nos rankings voltados para os 20 Maiores Bancos, fomos destaque em
Operações de Crédito, ocupando a 9ª posição; em Depósitos Totais, 7º
colocado; em Patrimônio Líquido e Lucro Líquido, 8º lugar em ambos; em
Receita de Intermediação, 9º; e em Resultado Operacional Sem Equivalência
Patrimonial, 7º. Entre os 20 Grandes Bancos, ainda ficamos na 9ª colocação no
ranking de Rentabilidade Operacional sem Equivalência Patrimonial, em 3ª
entre os Mais Rentáveis sobre o Patrimônio e em 11º na categoria Bancos que
Mais Cresceram em Depósitos Totais. Ranking do Banco Central Nossa
operação de consórcios, com quase 200 mil cotas ativas, atingiu a 5ª posição
no ranking do BACEN, entre todas as administradoras autorizadas a operar no
país. Avançamos duas posições em relação à divulgação anterior,
consolidando nossa marca no mercado brasileiro de consórcios.
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Estadão Empresas Mais
Sicredi ocupou a 13ª posição entre as 50 Maiores Bancos Comerciais, no
ranking Serviços Financeiros do anuário Estadão Empresas Mais.

Época Negócios 360º
Na edição da revista deste ano, o Sicredi ocupa a 211ª colocação entre as 337
Melhores Empresas do Brasil presentes no ranking. Já na lista dos 100 Maiores
Bancos Por Ativo Total, que leva em consideração os resultados das
instituições em 2017, figura a 10ª posição.
Entre outros destaques, o Sicredi ocupa, dentro da categoria de Bancos, o 5º
lugar nas dimensões de Desempenho Financeiro e Governança Corporativa,
enquanto que também aparece entre os Maiores Bancos por Lucro Líquido (9º
lugar), por Patrimônio Líquido (8º) e por Depósitos (7º).

Melhores Empresas para Começar a Carreira
A instituição financeira cooperativa foi reconhecida pelo segundo ano
consecutivo como uma das "Melhores Empresas para Começar a Carreira". A
pesquisa realizada pela revista Você S/A, em parceria com a Fundação
Instituto de Administração (FIA), contempla as companhias que oferecem os
melhores programas para quem está começando no mercado de trabalho.
Na edição 2018 das "Melhores Empresas para Começar a Carreira", o Sicredi
figura em 16º lugar entre as 45 empresas listadas, subindo seis posições em
relação ao ranking do ano passado. O índice de Felicidade no Trabalho do
Jovem (IFT) subiu para 79,2, ante 78,9 em 2017. Já no Índice de Qualidade de
Ambiente de Trabalho para o Jovem (IQAT), baseado no questionário de
satisfação preenchido por jovens colaboradores e estagiários até 26 anos de
idade, a nota do Sicredi foi 90,3, ante 89,1 na edição anterior.
Os índices levam em conta os seguintes indicadores determinados pela
pesquisa: Gestão Estratégica e Objetivos, Liderança, Reconhecimento e
Recompensa, Carreira, Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa,
Comunicação Interna, Participação e Autonomia, Relações Interpessoais,
Processos e Organização, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida,
Sustentabilidade e Diversidade e Employer Branding.
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Melhores Empresas para Trabalhar
O Sicredi figura pelo oitavo ano consecutivo na lista
das “150 Melhores Empresas para Trabalhar” (MEPT)
no Brasil. O guia anual é elaborado em parceria pela
revista Você S/A, Editora Abril e Fundação Instituto
Administração (FIA), trazendo a mais abrangente,
crítica e rigorosa pesquisa sobre clima organizacional
do País. Repetindo o feito do ano anterior, o Sicredi
obteve o primeiro lugar na categoria Cooperativas
Financeiras, evidenciando a cooperativa como
referência neste segmento.
Nos índices do ranking, o Sicredi aumentou suas
pontuações em relação a praticamente todos os

Agência Ajuricaba

dados da edição passada. No Índice de Felicidade no
Trabalho (IFT), por exemplo, a instituição financeira
cooperativa alcançou 82,1 pontos, ante 81,9 na
classificação de 2017. O Índice de Qualidade no
Ambiente do Trabalho (IQAT), passou de 91,4 em 2017
para 92,3 pontos em 2018. Dentro deste índice, vale
destacar os quesitos de Employer Branding, em que o
Sicredi atingiu 98,4 pontos (foram 97,4 no ano
passado), e de Sustentabilidade e Diversidade, com
97,5 pontos em 2018, ante 96,7 do ano passado.

Agência Ijuí Centro

Agência Jóia
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No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), o Sicredi obteve 63,1
pontos – em 2017, foi de 59,8. Neste ano o destaque deste índice foi o quesito
Processos e Organização, com 92,3 pontos.
De acordo com o anuário da revista Você S/A, os pontos positivos do Sicredi
em destaque apresentados pelos colaboradores entrevistados pelo guia foram
os agentes de clima, que organizam os eventos internos e promovem a
proximidade entre eles, assim como, o esforço da instituição financeira
cooperativa em desburocratizar e criar sistemas de melhorias internas.

Agência Panambi Centro

Sede
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Como fazemos
juntos
Acreditamos que, quando todos decidem
juntos, todos crescem juntos. Por isso,
nossos associados elegem a cada quatro
anos o coordenador do seu núcleo, que
tem como papel representar e defender
seus interesses na condução do negócio,
levando as decisões dos núcleos para
as Assembleias gerais da cooperativa.
Os associados elegem os membros do
Conselho de Administração, que orientam
e supervisionam a gestão para que
suas ações atendam aos interesses dos
associados e demais partes interessadas.
O Conselho é responsável por fixar
a orientação geral e estratégica e os
objetivos da cooperativa. A diretoria, que
é a responsável pela gestão executiva
do negócio, é indicada pelo conselho
de administração e os membros dela
também são eleitos pelos associados.
A Cooperativa, por ser afiliada a uma
Central, participa da escolha dos
membros do Conselho de Administração
e Diretoria dessa. Além disso, a
Cooperativa e a Central integram a
SicrediPar, que é uma holding responsável
pela definição das estratégias do Sicredi.
Por meio dessa gestão participativa,
os associados influenciam as decisões
de todo o sistema.
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da cooperativa
Associados

elegem

Coordenadores
de Núcleo

Conselho de
administração
da cooperativa

Conselho fiscal
da cooperativa

seleciona

Diretoria
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Conselho de Administração
Mauro Prauchner, Marcos Luiz Weber, Oldemar Paschoal, Claudiomir Breitenbach, Áureo Brust, Gelson Luís
Bronzatti
Romeu Ângelo de Jesus, Valmir Weich, Marlene Rigoli de Camargo, Anael Teixeira, Cleusa Schneider Bruinsma,
Maurício Bandeira
João Carlos Steurer (vice-presidente), Elmo Pedro Von Mühlen (vice-presidente), Antenor José Vione
(presidente), Paulo Rogério Sapiezinski (vice-presidente)
Diretoria Executiva
Lucídio Cristiano Amorim Ourique
(Diretor de Negócios) Roque Enderle
(Diretor Executivo), Roberto Cortiani
Ibañez (Diretor de Operações)

Conselho Fiscal
Claudio Wottrich, Vilmar Scheer,
Edson Luiz Cavalheiro
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Compartilhamento
das decisões
As assembleias de núcleo configuram-se como a

resultados, bem como, do planejamento e das metas

instância de deliberação fundamental de nosso

para o próximo exercício, podendo os associados

modelo de gestão, na qual colocamos em prática os

opinar sobre o futuro da cooperativa. Também

valores da democracia e da transparência, pilares

estiveram em pauta os valores destinados para o

centrais do cooperativismo. São nesses espaços que

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

os nossos associados exercem seu papel de donos do

(Fates), o Fundo de Reserva Legal, o Programa

negócio, participando diretamente das decisões que

Empreender para Transformar (PET) e a Associação

afetam seus investimentos e sua comunidade. Nelas,

de Menores.

por exemplo, são aprovados os resultados finais da
cooperativa e é decidido como o montante será

Os temas debatidos e as decisões tomadas nas

distribuído.

assembleias gerais de núcleo são levados à
Assembleia Geral Ordinária, onde os coordenadores

Durante os encontros, o presidente da cooperativa,

de núcleo, seguindo o que foi decidido pelo seu

junto dos vice-presidentes, dos conselheiros e da

núcleo, decidem democraticamente os rumos da

Diretoria Executiva realizam a apresentação dos

cooperativa.

Assembleia de Núcleo da agência Ijuí São Francisco

Assembleia de Núcleo da agência Panambi Cotripal

Assembleia de Núcleo da agência Ijuí São Francisco

Assembleia de Núcleo da agência Panambi Centro
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Assembleia de Núcleo da agência Coronel Bicaco

Assembleia de Núcleo da agência Condor

“As assembleias
valorizam a inclusão, a
participação e a gestão
democrática,
características do modelo
de atuação adotado pelo
Sicredi. Além disso,
representam um momento
em que o associado exerce o
papel de dono do negócio,
participando ativamente das
decisões da instituição
financeira cooperativa através
do voto”, reforça o presidente
da Sicredi das Culturas RS/MG,
Antenor José Vione.

Assembleia de Núcleo da agência Augusto Pestana

Programa Pertencer
O Programa Pertencer tem o objetivo de
trazer ainda mais transparência para o nosso
negócio e estimular a participação nas
assembleias e nos processos decisórios. Por
meio dele, engajamos os associados,
estabelecemos as regras de participação e
orientamos o modelo de gestão
participativa.

Na Sicredi das Culturas RS/MG,
em 2018, as assembleias reuniram

5.455
associados
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Relacionamento
próximo
Procuramos estar presentes na vida do associado,

Nossos colaboradores também são associados da

conhecendo a fundo seus objetivos pessoais e

cooperativa e se identificam com nossa causa.

profissionais e compreendendo as suas necessidades.

Quando eles se engajam em prol da prosperidade dos

É dessa forma que contribuímos cada vez mais com

negócios e projetos apoiados, o fazem por meio de um

seu crescimento, colaborando financeiramente com

vínculo de parceria com os demais associados. Assim,

seus projetos e promovendo a melhoria da sua

colocam em prática a cultura de fazer e crescer

qualidade de vida.

juntos, criando uma rede de apoio que mantém o
cooperativismo vivo e gera bons negócios.

Perfil dos colaboradores
da Sicredi das Culturas RS/MG

271

9%

Colaboradores

Alta liderança
Média liderança
Profissionais

41 %

Faixa
etária

Nível funcional
Eleitos

5 % 3%

1 Presidente e 3 Vices (exceto
Conselho de Administração)
3 Diretores

42%

37 Gerentes e coordenadores
204 Assessores, Assistentes, Caixas
e cargos da Sede

Até 20 anos
Estagiários

11

Jovens aprendizes

12

Total

271

Até 30 anos
30 a 40 anos
40 a 50 anos
Mais de 50 anos

48

Relatório Anual 2018

271

Colaboradores

Homens

Mulheres

79
29%

192
71%

Média de idade (em anos)

2016
2017
2018

31,7
31,9
32,2

Rotatividade de pessoas

2016
2017
2018

7,89%
12,1%
10,19%

Parâmetro: as 150 melhores (Revista Exame)
tem média de 22% de rotatividade

Tempo Média de
Empresa

7,1

Anos

Treinamento
Na Sicredi das Culturas RS/MG, investimos

de assistente de Negócios, com a participação da área

continuamente na formação e no desenvolvimento de

de Operações Administrativas, área de Crédito e

nossos colaboradores, que desempenham papel de

diretoria de Negócios, nesta última com o

extrema importância quando o assunto é o

envolvimento também dos novos assistentes de

crescimento da cooperativa, bem como, na qualidade

Atendimento.

do atendimento prestado aos associados e às
comunidades. A realização de treinamentos e

Também em 2018, 17 colaboradores participaram do

capacitações está alinhada ao pilar estratégico de

Programa de Desenvolvimento de Líderes, realizado

aprendizado e crescimento, com o objetivo de

pela cooperativa com o objetivo de promover,

promover o desenvolvimento e satisfação dos

incentivar e acelerar o desenvolvimento de

colaboradores.

competências de liderança, favorecer o protagonismo
e fomentar o autodesenvolvimento. Integrando esta

O ano de 2018 foi marcado por diversas capacitações,

iniciativa, gerentes de agência participaram da

com destaque para a integração de novos

capacitação “Coaching em grupo”, treinamento que

colaboradores, o Programa de Desenvolvimento de

buscou desenvolver e estimular a aprendizagem

Líderes e o Doutor Gestor. A partir da integração dos

coletiva através de espaço para reflexão, trocas,

novos colaboradores, além das formações básicas e

debates, feedbacks, acelerando e potencializando o

funcionais, inovamos com a apresentação das áreas

processo de desenvolvimento individual. Voltado para

da Sede da cooperativa para quem ingressa na Sicredi

os cargos de assistente de Atendimento, assistente

das Culturas RS/MG. Nesta capacitação, os novos

de Negócios e gerentes de Negócios, a capacitação

colaboradores puderam conhecer de forma geral os

através de dois encontros no chamado “Doutor

principais processos de cada área, bem como, os

Gestor” buscou promover a reciclagem de

colegas que nelas atuam. Outra novidade foi a

conhecimento e a formação dos colaboradores da

realização de treinamento específico para os cargos

área de negócios.

49

Sicredi das Culturas RS/MG

Apoio ao
associado
Produtos
e serviços

Soluções responsáveis
Por sermos uma instituição financeira cooperativa,
nossa prioridade é atender às necessidades de
nossos associados, os donos do negócio. Buscamos
colaborar com sua prosperidade quando oferecemos
soluções financeiras de forma responsável,
adequadas ao seu momento de vida e capazes de
agregar renda e gerar valor para seus projetos

Para você

pessoais, sua empresa ou agronegócio.
Por isso, contamos com uma ampla gama de produtos

•

e serviços com tarifas e taxas adequadas ao perfil dos

Cartão de crédito e débito

•

associados. Também nos focamos em seguir as
melhores práticas de gestão, para cuidar dos recursos

•

investidos e garantir a perenidade de nossa
cooperativa.

•
•
•

Câmbio

Certificação digital
Conta corrente

Crédito rural
Crédito investimento

BNDES
•
•
•
•
•

Consórcios
Financiamentos

Derivados
Investimentos

Pagamentos e
recebimentos

•

50
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Para o seu agronegócio
•

Para sua empresa

•

de cartões

•

• Câmbio

•

• Cartões

•

• Certificação digital

•

Conta corrente
Débito automático

Débito direto autorizado
Crédito (pessoal, veículos,

imobiliário)

• Cobrança
•

• Conta corrente
•

• Consórcios
•

• Credenciamento
•

• Crédito

Consórcios
Investimentos

Previdência
Pagamentos e

recebimentos

• Derivativos
•

• Domicílio bancário
• Investimentos

Cartão de crédito e débito
Certificação digital

•

• Antecipação de recebíveis

Câmbio

•

Poupança
Seguros

• Pagamento a
fornecedores

Canais

• Pagamentos e

•

recebimentos
•

• Seguros
•

• Cartão BNDES
•

• Custódia de cheques
• Folha de pagamento

•

Agente credenciado
Aplicativo

Caixa eletrônico
Internet banking

Serviços por telefone
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Segurança
financeira
O Sicredi oferece uma rede de apoio na qual as
cooperativas atuam de forma integrada e dão suporte
umas às outras. Ao fazer parte dessa rede, nossos
associados contam com uma série de instrumentos
que garantem segurança e confiabilidade a seus
investimentos.
O Sicredi Fundos Garantidores, por exemplo, é um
fundo constituído pelas contribuições das
cooperativas do Sicredi, ressarcimentos e
recuperação de ativos. Tem a função de garantir o
cumprimento das obrigações financeiras e apoiar
ações de desenvolvimento das cooperativas.
Também contamos com a garantia do Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito
(FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que foi
criado com o objetivo de cumprir com o
mesmo papel que o FGC desempenha para
os bancos comerciais, garantindo depósitos
e viabilizando a assistência financeira a
instituições com eventuais dificuldades de
liquidez. Ele oferece garantia aos depósitos
das pessoas físicas e jurídicas integrantes do
quadro social de suas cooperativas em até R$ 250 mil
por associado.
Além disso, nossa cooperativa conta com uma área de
Controles Internos e um Conselho Fiscal, que estão
voltados para o acompanhamento sistemático das
atividades desenvolvidas, de forma a auxiliar a
Entidade no alcance de seus objetivos com gestão dos
riscos, no cumprimento das leis e regulamentações,
bem como, na correção de eventuais desvios.
Também é auditada por Auditoria Interna que está
vinculada à Central Sicredi Sul/Sudeste a qual exerce
atividade independente e objetiva, de avaliação e de
consultoria, desenhada para adicionar valor e
melhorar as operações da organização. Ela auxilia a
organização a realizar seus objetivos a partir da
aplicação de uma abordagem sistemática e
disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos
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processos de gerenciamento de riscos, controle e
governança.
Além disso, é auditada por uma Audiotira Externa
credenciada pelo Banco Central do Brasil. Na
execução dos procedimentos é levado em
consideração os requerimentos da Cricular 3.799/16
do Bacen e outras resoluções do Bacen com impacto
nos requerimentos da Cricular 3.799/16, resoluções e
normativos internos da Cooperativa e análise sobre a
estrutura da Cooperativa.
Nossa avaliação de riscos busca ser realizada de
forma integrada, possibilitando a identificação,
mensuração, avaliação, monitoramento, reporte,
controle e a mitigação dos efeitos adversos
resultantes das interações entre todos os riscos
relevantes do Sistema.
A Segurança dos investimentos de nossos associados
é atestada pelas principais agências de classificação
de risco de crédito no mundo, que garantiram ao
Banco Cooperativo Sicredi os seguintes ratings em
escala nacional.

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Pooŕ s: AAA
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Destaques do ano

Soluções oferecidas
em 2018

R$ 1.567.842.019,00

em ativos administrados

R$ 35.250.301,59

Ao longo de 2018, apoiamos os nossos associados

em resultado líquido

com uma série de soluções financeiras. Entre os

R$ 201.441.139,00

principais destaques da cooperativa esteve a
disponibilização de linha de crédito específica para o

em saldo de poupança

o que representa um incremento de
18% em relação a 2017

financiamento de projetos para implementação de
sistemas de energia solar, com taxas atrativas tanto

R$ 719.170.993,00

para o segmento Pessoa Física quanto para Pessoa

em operações de crédito

Jurídica. Trata-se de um produto de crédito para

13,1% a mais em relação a 2017

auxiliar os associados com interesse em utilizar
fontes alternativas e renováveis de geração de
energia em suas atividades, que no médio ou
longo prazo, podem proporcionar redução do
consumo de energia e menor impacto ambiental

R$ 397.824.994,00

em carteira nos produtos de crédito e
financiamento rural e recursos direcionados

8,8% a mais em relação a 2017

em suas empresas, residências e propriedades.
Destaque também para nossos números
relacionados à oferta de crédito. Em 2018,
foram R$ 719,1 milhões em total de operações
de crédito, um incremento de 13,10% em
relação ao exercício anterior. Além disso,
tivemos um crescimento expressivo em
saldo de poupança, com crescimento de
R$ 30,6 milhões em comparação com 2017.

R$ 915.288,00

em crédito imobiliário

R$ 73.943.223,00

em consórcio de imóveis

401

associados contemplados no produto consórcio

R$ 7.401.565,00

investidos em previdência

39,4% a mais em relação a 2017

8.794

seguros de vida vigentes

Mais de 6.923

seguros vigentes nos ramos elementares
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Como fazemos
a diferença
Seguro de Vida:
Associado recebe R$ 100 mil
em indenização por diagnóstico
de doença grave
Além de atuar como uma instituição para a realização
de operações financeiras, cada vez mais a Sicredi das
Culturas RS/MG vem atuando com foco em
proporcionar consultoria financeira a seus
associados, observando suas reais necessidades e,
fazendo a diferença na vida das pessoas. Foi o que
ocorreu com o associado de Ijuí, Tiago Gieseler, que foi
até a agência Ijuí Centro procurando uma linha de
crédito para efetuar alguns pagamentos.
Na conversa com o colaborador do Sicredi, Felipe Zeni
Hedlund, o associado acabou revelando que estava
passando por problemas de saúde. Com olhar mais
específico em sua conta, foi verificado que Tiago
possuía um seguro de vida com cobertura para o seu
tipo de doença: insuficiência renal. A partir daquele
momento foi dado início ao processo da chamada
“abertura de sinistro” e em um período de
aproximadamente um mês e meio o valor de R$ 100
mil referente à indenização pelo seguro entrou na
conta do associado.

os seguros de vida têm como objetivo principal
proteger o nosso bem maior, promovendo mais
segurança, tranquilidade e proteção no caso de algum
imprevisto. Nesta situação, destaque para a
importância em observar que a indenização não é
liberada somente em casos de morte do beneficiário,
mas também em vida, em casos de diagnóstico de
doenças graves ou casos de invalidez, por exemplo.
Na Sicredi das Culturas RS/MG, somente no ano de
2018 mais de R$ 550 mil foram pagos em vida por
indenizações de invalidez e diagnóstico de doenças
graves à associados.

O associado havia contratado o seguro de vida há
cerca de dois anos e revela que a partir do momento
que foi beneficiado se tornou um porta-voz para
mostrar às outras pessoas que trata-se de um serviço
muito importante que vale a pena. Tiago conta que
sempre esteve bem de saúde e que, sem histórico
familiar, não esperava que algo do tipo fosse
acontecer com ele.
Presente cada vez mais no cotidiano dos brasileiros,
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Tiago Gieseler recebeu indenização do
seguro de vida para custear tratamento
de saúde
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Soluções financeiras para a qualidade
da sua vida e dos seus negócios
Ampliar a renda, viabilizar projetos inovadores para o crescimento dos negócios, realizar sonhos antigos e
planejar-se financeiramente para o futuro. Com as soluções da Sicredi das Culturas RS/MG e um rol diversificado
e diferenciado de produtos e serviços, os associados encontram na cooperativa, além de uma instituição para
realizar suas operações, o suporte e a consultoria necessários para a organização da vida financeira, de acordo
com o momento e a necessidade de cada um.

Estufa para o cultivo
de flores irá ampliar renda
Há 10 anos, o hobby da associada Lucinéia Neu

boca de leão. No novo espaço será possível viabilizar

Göergen, que mora na localidade de Barreiro, em Ijuí,

a produção de 45 mil mudas. Um aumento

apaixonada pelo cultivo de flores, se transformou em

significativo em comparação com a produção anterior

renda para a sua família. Com visão empreendedora e

de 2 mil mudas em outros três ambientes menores.

intenção de ampliar e diversificar sua produção, a

“Nossa intenção é aumentar as variedades de opções

associada investiu na construção de uma estufa.

de flores para que os clientes também venham até o

Afinal, o espaço em sua propriedade já estava ficando

nosso espaço. Além disso, a partir da estufa as flores

pequeno para o plantiu das mudas e para a vontade

irão se desenvolver melhor, já que trata-se de um

de Lucinéia em crescer e se tornar referência no ramo.

ambiente propício que possibilitará o clima ideal para
a produção e a proteção contra insetos, chuvas e

Com 390 metros quadrados, a estufa foi finalizada no

ventos, por exemplo”, ressalta a associada, que além

mês de novembro de 2018 e será inaugurada em

de Ijuí, fornece flores para clientes de Cruz alta,

fevereiro, quando a associada iniciará o plantio das

Panambi, Santo Ângelo e Santa Bárbara do Sul.

flores de inverno, como petúnias, amor perfeito e

Fabiano, Arthur e Lucinéia Göergen junto à estufa construída para ampliar a produção de flores
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Planejamento financeiro
através de consórcio

Com uma casa própria quitada há três anos, em 2017 a
associada de Panambi, Adriana Horst Brião e o esposo
Álvaro Weber Hoffmann, começaram a programar um
novo investimento em imóvel, pensando na
possibilidade de colocá-lo para alugar e programando
a vida financeira futura. “Queríamos investir nosso
dinheiro que estava sendo gasto com outras coisas, já
que havia uma dificuldade em guardar um montante
fixo. Fomos na agência para simular um valor de
consórcio de imóvel e então decidimos fazer esta
economia”, conta a associada, detalhando que em
2017 a ideia foi “amadurecida” e em janeiro de 2018 o
consórcio foi encaminhado.
Ela não esperava ser sorteada tão cedo: foi
contemplada em agosto do mesmo ano. Adriana
revela que desde o início pensou em começar a pagar
o consórcio para adquirir o imóvel, mas sempre se
manteve tranquila em relação a utilizar este valor.
“Vamos deixar este dinheiro rendendo, pois é um
investimento que se está fazendo. Para minha
surpresa em agosto fomos contemplados”, ressalta,
contando que um ponto que chamou sua atenção foi a
tranquilidade, não havendo prazo estipulado para a
aquisição do imóvel: “Você pode procurar com calma e

foi isso que fizemos. Primeiro olhamos em Panambi
e em uma ida para Ijuí pensamos em realizar o
investimento em um apartamento pequeno no
município vizinho para colocar em locação. No final
do mês de novembro adquirimos o apartamento e
encaminhamos tudo”, explica.
Adriana abriu a sua conta no Sicredi para receber o
salário da empresa em que trabalha. A abertura da
agência Panambi São Jorge, mais perto de seu
emprego, possibilitou mais praticidade para tratar
sobre as finanças do dia a dia. Ela passou a utilizar
outros serviços como cartão de crédito, por exemplo,
e transferiu as duas previdências privadas que tinha
em outra instituição financeira para o Sicredi.
“Conseguimos negociar no Sicredi de forma diferente
das outras instituições. Parece que em um banco
você é mais um e no Sicredi eu vejo que te
reconhecem enquanto cliente e associado. E vejo que
não é só comigo, é com outras pessoas também.
Com isso se cria uma relação diferente. Sobre o
consórcio, achei um investimento maravilhoso, que
nunca tinha feito e que hoje indico para aqueles que
me questionam”, finaliza a associada.

A associada Adriana Horst Brião optou pelo consórcio para a aquisição de um imóvel

56

Relatório Anual 2018

Associado realiza
viagem dos sonhos

O associado de Panambi, Leocir Paschen Dill, iniciou o ano de 2018
planejando uma viagem comemorativa ao aniversário de 70 anos de sua
esposa, Therezinha Marli Lerner Dill. Ao invés de uma tradicional festa,
o local para a comemoração foi Portugal, atendento ao desejo da
esposa em conhecer o famoso Santuário de Fátima, bem como, as
cidades de Lisboa, Porto, Aveiro, Sintra, Cascais, Nazaré, Batalha e
Évora.
No entanto, para realizar a viagem, Leocir estava aguardando um
valor expressivo que tinha para receber em sua profissão como
advogado, que não recebeu a tempo para a realização do passeio.
Foi quando em uma Reunião de Negócios realizada pelo Sicredi
encontrou uma alternativa: contou para o gerente sobre a
situação. Ao entender a necessidade do associado, o Sicredi
viabilizou para Leocir o acesso à linha de crédito Turismo,
possibilitando o apoio financeiro para a cobertura dos seus
gastos.
“A cooperativa foi muito carinhosa comigo neste sentido. O
crédito foi oportunizado, o valor depositado na minha conta, de
forma descomplicada tive acesso aos recursos e fui para a
Europa em um passeio maravilhoso, viabilizado pelo Sicredi”,
destaca o associado, que realizou a viagem dos sonhos com a
esposa em junho de 2018. Ao retornar de Portugal, conseguiu
ter o desfecho dos valores que aguardava e tudo se
encaminhou bem. “Só tenho a agradecer e elogiar a agência,
os funcionários e principalmente o gerente. Não esperava,
me senti muito feliz com um tratamento tão carinhoso. É
realmente um espírito cooperativista”, finaliza.

Leocir e Therezinha realizaram a viagem
dos sonhos com apoio do crédito para turismo
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Cooperação para
investir na sua empresa

Ao verificar o crescimento do município de Ijuí, o

para que o nosso cliente não saísse daqui por falta

empresário João Valdemar Damião, proprietário da

de estacionamento. Foi daí que surgiu a necessidade

Padaria Damião, viu a necessidade em investir em um

de comprar este terreno. Verificamos que os clientes

estacionamento próprio para os seus clientes. A

não só de Ijuí, mas da região, estão satisfeitos e

compra do terreno para a estrutura foi viabilizada

estamos recebendo muitos elogios por oportunizar a

com o financiamento de R$ 1, 3 milhão através da

eles que deixem seus carros em um lugar seguro e

Sicredi das Culturas RS/MG e investimento de

monitorado, enquanto aproveitam o ambiente da

recursos próprios. O novo espaço está auxiliado a

padaria”, salienta o empresário.

desenvolver o seu negócio ao atrair novos clientes e
preservar os antigos, a partir de mais um benefício

O estacionamento possui espaço para 45 vagas e em

que gera maior comodidade para quem consome os

março de 2019 irá completar um ano de

produtos e o serviço da Padaria Damião.

funcionamento. A estrutura possui um sistema de
cancela com retirada de ticket para utilização

“Com o tempo, percebemos que muitos clientes que

gratuita do local e liberação após consumo na

vinham visitar a padaria não tinham a oportunidade

padaria.

de ‘chegar’ aqui, pois não tinha vaga o suficiente.
Pensando nisso, foi necessário que fizéssemos algo

João Valdemar Damião, proprietário da Padaria Damião
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Segurança financeira
na hora dos imprevistos

Tranquilidade, proteção, prevenção e segurança

foi acionado, cobrindo as perdas. “Hoje percebemos a

financeira. Estes são os benefícios que vêm à mente

importância deste seguro, pois não sabemos o que

quando se fala na contratação de algum tipo de

pode acontecer. No contexto atual e no cenário do

seguro para garantir a proteção de bens como

cotidiano, vemos a questão do seguro como algo

residências ou automóveis, ou mesmo a própria vida.

necessário, para garantir a minha segurança e a da

Atualmente, o associado Valdemir Quadra da Luz, de

minha família”, afirma, destacando ainda a

Ijuí, ressalta a importância deste serviço, após passar

importância da dedicação do colaborador em

por um imprevisto. Ele possuía um veículo há três

perceber a necessidade dos associados, “Se não fosse

anos e contratou o seguro recentemente. Após dez

a atenção do colaborador não perceberia a minha

dias da contratação, um incidente ocorreu e o seguro

necessidade em contratar este seguro”, completa.

Valdemir e sua família em atendimento na agência Ijuí Centro
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Economia e sustentabilidade através
do financiamento de energia solar
Considerada a forma de produção de energia que mais cresce no mundo, a opção pelos sistemas de energia
renovável vem sendo utilizada pelos benefícios voltados à responsabilidade ambiental e, principalmente pela
economia na conta de luz. O sistema de energia solar, também chamado de sistema fotovoltaico, por exemplo, é
aquele capaz de gerar energia elétrica a partir da radiação do sol e já vem sendo muito utilizado e atraindo os
consumidores. Em 2018, diversos projetos voltados para a instalação de Energia Solar, tanto para residências
como para empresas, foram viabilizados na região a partir de financiamento junto à Sicredi das Culturas RS/MG.
Com uma visão diferenciada para as questões
sustentáveis, o cirurgião dentista Erlon Beck explica
que há tempos havia notado o custo considerável da
energia, optando pela implementação de energia
solar para minimizar os gastos e considerando ser
uma opção sustentável para colocar em sua
residência. “A instalação das placas ocorreu no final
do ano de 2018 e em cerca de um mês de uso já
visualizamos a economia na conta de luz. A conta que
era de R$ 400 passou para cerca de R$ 70”, explica o
associado, que investiu R$ 24 mil na instalação de 12
placas solares.

O alto consumo de energia elétrica também fez com que
o associado Roni Tomazi investisse na colocação de
energia solar em seu mercado, no município de
Ajuricaba. Para decidir sobre a instalação pesquisou
sobre as empresas que realizam projetos, fez
orçamentos e conheceu lugares onde já havia este
sistema instalado. “Pelo que vimos era uma coisa boa e
resolvemos investir. Verificamos no Sicredi esta linha de
crédito com taxas diferenciadas. Em fevereiro de 2018
fizemos a instalação das placas e em maio a ligação.
Desde lá o retorno está sendo bom”, completa.

Economia e sustentabilidade foram motivadores para Erlon

Placas solares instaladas no Mercado União geram
economia de 90% na conta de energia
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O associado investiu R$ 180 mil na instalação de 178
placas solares e já observou uma redução expressiva,
com a redução de 90% do valor pago em sua conta de
energia: passou de cerca de R$ 6 mil para R$ 500,00,
uma economia de quase R$ 70 mil por ano.
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Curiosidade instiga instalação
de placas solares

Os benefícios da implementação de sistemas de
energia solar também já foram percebidos pelo
empresário Sérgio Luiz Casagrande, que optou pela
instalação de 120 painéis solares em seu
empreendimento em Ijuí. Conforme o associado, na
comparação de um ano de utilização do sistema,
entre 2017 e 2018, a sua conta de energia elétrica teve
a diminuição expressiva de cerca de 90%, “trata-se de
um benefício fantástico”, ressalta.
Casagrande explica que o projeto realizado em seu
empreendimento prevê uma produção maior de
energia durante o verão (mais sol e dias mais longos),
produzindo um acúmulo de quilowatts, ou seja, uma
“reserva de energia” que pode ser utilizada no inverno,
período em que a produção de energia é menor.

No Supermercado Casagrande, a produção de energia solar
aumenta no verão, quando são armazenados quilowatts
para o inverno

Foi a partir de uma Reunião de Negócios promovida
pelo Sicredi que o empresário e associado Fábio
Schwanke passou a pesquisar mais sobre energia
solar, conversando com pessoas e visitando
residências com o sistema instalado. A semente
plantada no encontro gerou frutos e o resultado foi o
financiamento realizado através da instituição
financeira cooperativa. O associado investiu R$ 36 mil
na instalação de 26 placas solares que atendem a
empresa e o excedente de energia gerada, a sua
residência, suprindo a necessidade de abastecimento
dos dois espaços. Prevendo um possível aumento de
consumo, o projeto também contempla uma margem
para colocação de mais placas. “O pontapé inicial
partiu desta reunião e da possibilidade gerada a partir
da linha de crédito que se abriu. Hoje, se não fosse
isso, não teria condições de implementar este
sistema. Analisamos e achamos viável fazer”, explica
o associado, destacando a percepção da cooperativa
em abrir novas possibilidades, mais acessíveis e
diferenciadas para atender os associados em suas
necessidades.

Uma Reunião de Negócios, promovida pelo Sicredi,
despertou o interesse de Fábio em investir na energia solar
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Energia solar agrega
renda na indústria
A indústria de plásticos que produz peças para a
agroindústria no município de Panambi tem encontrado no
Sicredi uma importante parceria para o seu crescimento.
Através da contemplação em consórcios na instituição
financeira cooperativa, a empresa, que antes atuava em um
espaço alugado no centro da cidade, pode investir na
construção de uma estrutura própria localizada no Distrito
Industrial de Panambi.

“Queremos agradecer o Sicredi pela força que
tem nos dado nestas oportunidades. Criamos
um vínculo muito interessante. Torcemos para que a
cooperativa vá bem para que possamos crescer juntos,
pensando que num futuro próximo possamos realizar
mais parcerias e melhorar ainda mais esta relação”,
finaliza Darcio Reneu Michels.

Conforme explica o proprietário, Darcio Reneu Michels, o
local anterior não comportava mais a estrutura crescente
do negócio. No prédio novo o espaço passou para 749
metros quadrados, o que possibilitou condições de ampliar
a produção. Com a mudança de local, bem como o alto
consumo de energia em função do ramo de atividade da
empresa, também veio a ideia de implementar o sistema de
energia solar.

Otimizando recursos
em casa

Com o investimento de cerca de R$ 380 mil para a
instalação de 320 placas solares a Termomaster tornou-se
autossustentável e atualmente, através deste sistema, gera
praticamente toda a energia na empresa. “As placas solares
foram colocadas em agosto de 2018 e neste período já foi
possível verificar os benefícios. Hoje conseguimos gerar
toda a energia que consumimos”, reforça o proprietário.

Conforme associado de Ijuí, Rogério Bronzatto, a ideia de
implementar o sistema de energia solar em sua propriedade
surgiu em função dos custos da própria energia “comum”.
“Quando as contas começaram a ficar caras, começamos a
procurar algum sistema alternativo. Neste sentido, fizemos
orçamento com várias empresas que trabalham com
energia solar e conseguimos achar um preço que ficou
condizente. Este investimento ocorreu por existir a
possibilidade de financiamento. Procuramos uma
alternativa no Sicredi e foi lá que encontramos acesso mais
facilitado a esta linha de crédito”, ressalta.
O associado realizou um investimento de cerca de R$ 30 mil
para a colocação de 18 placas solares que geram energia
para toda a sua propriedade. “Ao invés de comprar a energia
para abastecer a minha residência agora eu produzo ela
através do sistema de energia solar. Esta é a diferença”,
destaca, complementando que a previsão é de que em três
anos e meio já tenha o retorno total sobre o investimento
realizado.

Foto aérea da Indústria de plásticos Termomaster

Darcio Reneu Michels, proprietário da Termomaster, e o
gerente Administrativo, Walmir Wandscheer
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Rogério instalou placas solares em sua propriedade visando
otimizar os recursos investidos em energia
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Empresa ijuiense aposta
em energia renovável

No tradicionalismo também é
possível ser sustentável

A opção por gerar economia para sua empresa e
residência também fez com que o empresário Volnei
Acosta, associado do Sicredi em Ijuí investisse em
energia solar. O empresário conta que já vinha
buscando e pesquisando sobre o assunto há bastante
tempo, pois sabia que mais cedo ou mais tarde
precisaria de uma alternativa em função dos altos
custos da energia.

O CTG Tropeiro Velho, do município de Panambi, entidade
com 45 anos de fundação, encontrou na parceria com o
Sicredi uma alternativa para a redução dos custos
operacionais da entidade, através do financiamento para a
instalação do sistema de geração de energia solar. A
patronagem entende que a opção por este projeto busca
auxiliar na sustentabilidade econômica do CTG, destacando
que o interesse pela redução em 90% nos gastos com
energia foi determinante para a colocação do sistema. A
estimativa é de que a conta de luz da entidade, que
atualmente é de R$ 2.600 ao mês passe para R$ 260.

Com investimento de cerca de R$ 36 mil, Acosta
possui 24 placas solares instaladas em sua loja, que
produzem energia para o empreendimento e também
para sua casa. Com a instalação realizada no final do
mês de novembro de 2018, o associado ressalta que já
sentiu o reflexo no bolso, com a redução significativa
da conta de luz em ambos os espaços. “Apesar de
recente, já estamos verificando os benefícios do
investimento realizado. Sentimos que fazer este
financiamento pelo Sicredi valia a pena em função da
taxa de juros”, explica.

O financiamento para energia solar foi a alteranativa que
Volnei encontrou para investir em energia renovável

Com investimento de R$ 60 mil, 58 placas solares foram
colocadas no CTG e irão gerar energia tanto para a Sede
Social, quanto para a sua Sede Campeira. O projeto
contempla uma margem para que futuramente possa ser
aumentada a quantidade de placas e, consequentemente, a
produção de energia. Em 25 anos, que é o prazo de
durabilidade das placas, estima-se que o retorno do
investimento será em torno de R$ 1,2 milhão. Além da
parceria com o Sicredi, o CTG também está viabilizando esta
iniciativa a partir da relação com os seus sócios,
convidando-os para auxiliarem no projeto com aportes
financeiros e abatendo estes valores nas anuidades. O CTG
Tropeiro Velho ressalta que seu legado é manter acesa a
cultura e a tradição, com ensinamentos aos jovens,
proporcionando espaço de convivência para a família
gaúcha, mas que não só em tempos difíceis, é preciso de
criatividade e responsabilidade para manter a entidade de
forma sustentável.

O CTG Tropeiro Velho reduziu custos
operacionais através da geração de energia solar

63

Sicredi das Culturas RS/MG

Empresas investem em estrutura
física e equipamentos
para o fortalecimento dos
negócios
Proporcionar ganho de produtividade com o aumento de espaço
físico e a automatização da produção, bem como, a garantia de
melhores condições de trabalho aos funcionários, fizeram com
que as empresas SW Usinagem e Metalúrgica Schumann,
ambas do município de Panambi, investissem em seus
empreedimentos através de parceira com o Sicredi, com
financiamentos realizados a partir da linha de crédito do
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). Em 2018, na
Sicredi das Culturas RS/MG, foram 705 operações realizadas
nesta linha, totalizando o valor de aproximadamente R$ 47
milhões em financiamentos.

Maior espaço
físico
De propriedade de Irineu Eugênio Waechter e Rudi

Com investimento no valor de R$ 1, 12 milhão

Schemmer, a SW Usinagem está presente em Panambi,

através de financiamento na instituição financeira

atuando no ramo da produção de peças no agronegócio

cooperativa e de recursos próprios, a previsão é de

para o armazenamento de grãos no pós-colheita que

que até o final do mês de fevereiro a empresa já

são comercializadas para o Rio Grande do Sul e outros

esteja instalada em seu novo espaço, localizado no

estados como Paraná e São Paulo, além de atuar na

Distrito Industrial de Panambi. Com área total de 1.656

prestação de serviços. Com uma história marcada pela

metros quadrados, Irineu Waechter destaca que “a

cooperação e parceria com outras empresas e

estrutura maior e melhor irá proporcionar mais

profissionais para o seu crescimento, o associado

visibilidade para a empresa, qualidade nos serviços

Irineu Waechter conta que o empreendimento

prestados, agregar mais equipamentos, aumento da

começou apenas com uma máquina e com o capital

produtividade, mais segurança e melhores condições de

de R$ 5 mil, mas com muita vontade de trabalhar. O

trabalho”.

espaço físico onde hoje a empresa está localizada
ficou pequeno para o crescimento dos seus
negócios, sendo necessária a construção de uma
nova estrutura, viabilizada através de
financiamento junto ao Sicredi, na linha de crédito
do BNDES.
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Automatização
da produção

Com a aquisição de uma prensa dobradeira hidráulica,
financiada pelo Sicredi através da linha BNDES, a
Metalúrgica Schumann, de Panambi, teve sua
produtividade aumentada em 50% na confecção de
tubos, o “carro-chefe” da empresa. A Metalúrgica atua
no segmento metal mecânico desde 1992 como
fornecedora de peças de reposição para
equipamentos de armazenagem e beneficiamento de
grãos para todo o Brasil, exportando seus produtos
também para o Paraguai. Além disso, atende ainda o
mercado agroindustrial com serviços terceirizados.
Com o investimento de R$ 1 milhão no equipamento,
além do aumento da produtividade, a iniciativa
também está relacionada à política administrativa da
empresa, que valoriza o constante aperfeiçoamento
dos processos fabris através da busca de novas
tecnologias. A partir da prensa, o processo de
produção do material foi automatizado, refletindo-se
em outros benefícios como a segurança do
trabalhador no manuseio da máquina e no ambiente
de trabalho e a realocação de um operador, que está
agregando valor para a empresa em outro setor.

Metalúrgica Schumann financiou prensa dobradeira no Sicredi
através do BNDES

Família Schumann: Elisete, Flávio, Bárbara, Romilda, Jerônimo,
Ilário, Glaci, Rafael e Jonatan
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Crédito para
realizar sonhos
A concessão de crédito pode ser considerada um

foi liberado pelo Sicredi em conta corrente no valor de

indutor de desenvolvimento, estimulando o

R$ 83 mil. “Foi muito importante termos sido apoiados

crescimento econômico e disponibilizando recursos

com o crédito do Sicredi, pois os valores nesta

para financiar as mais diversas atividades, viabilizar

reforma ultrapassaram os orçamentos que foram

as inovações e o empreendedorismo, beneficiando

projetados, o que iria impactar na realização deste

setores produtivos e famílias. Os associados de Santo

sonho”, conta a esposa Inês, complementando que a

Augusto, Jorge e Inês Andrighetto, e de Coronel

iniciativa foi idealizada para melhor atender aos

Bicaco, Wilmar Cruz de Campos, encontraram na linha

clientes e agregar mais renda para a família.

Crédito com Garantia de Imóvel ofertada pelo Sicredi,
a alternativa que precisavam para ampliar os seus

A linha de Crédito com Garantia de Imóvel também foi

negócios e melhorar as condições de moradia. A partir

utilizada pelo associado Wilmar Cruz de Campos para

desta linha é possível atender as necessidades de

viabilizar a construção de uma casa nova localizada

investimento utilizando seu imóvel como garantia da

na Esquina São João, interior de Coronel Bicaco. O

operação.

agricultor reside há 30 anos na mesma casa e no mês
de março, quando as obras terminarem, irá se mudar

Jorge Andrighetto e a esposa Inês Andrighetto

para a nova residência, garantindo melhores

utilizaram estes recursos para realizar o sonho de

condições de moradia para ele e a família. Assim

reconstruir a sua loja e sapataria, a qual tem anos de

como Inês, o associado não possuía todos os recursos

tradição no município de Santo Augusto. Conforme o

necessários para a realização do sonho e encontrou

associado, para a realização da obra, eles possuíam

no Sicredi uma alternativa para complementar seu

recursos próprios. No entanto, não eram suficientes e

investimento.

assim precisariam de um complemento. Este recurso

Jorge e Inês em frente a sapataria São Jorge e a loja
Vest Jeans & cia
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Desenvolvimento do Crédito rural
proporciona aumento da
produtividade leiteira
Cada vez mais a agricultura se depara com a
necessidade de modernizar estruturas e investir em
novas tecnologias para acompanhar o
desenvolvimento da sociedade como um todo, a partir
da viabilização de altas produtividades. Os associados
da Sicredi das Culturas RS/MG, Valter Driemeyer, de
Augusto Pestana, e os irmãos Márcio e Mauro Brand,
de São Valério do Sul, encontraram na instituição
financeira cooperativa o apoio necessário para
desenvolver as suas propriedades e a produção
leiteira. Ambos os associados realizaram
investimentos que proporcionaram a alteração do
sistema de criação de gado leiteiro: antes os animais
eram criados na pastagem e agora vivem em um
sistema de confinamento.

Este sistema vem sendo adotado por muitos
produtores rurais em função dos resultados obtidos
na alta produtividade do leite, ocasionada pelo
bem-estar animal: o gado leiteiro passa a viver em
uma grande área coberta de descanso, com melhores
condições de manejo, temperatura adequada,
ventilação. O ambiente propício se reflete na melhora
da produtividade e a produção leiteira se torna mais
uniforme durante o ano.
Tendo em vista estes fatores, o associado Valter e o
filho Tiago Driemeyer construíram em sua
propriedade um Compost Barn, espaço que comporta
até 250 animais. O investimento na estrutura foi de R$
1, 1 milhão financiados pelo Sicredi, mais recursos
próprios.

Tiago e Valter Driemeyer financiaram um Compost Barn que comporta até 250 animais
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Em função do ambiente proporcionado pelo Compost,

espaço tem capacidade para 80

a produção diária de leite em média por animal subiu

vacas, com possibilidade de

de 19 litros para 25. Atualmente a propriedade produz

ampliação. “Vimos a necessidade

o total de 5.300 litros de leite por dia, uma alta de

de mudar para o sistema de gado

produção que, conforme Driemeyer, ocorreu pelo

confinado em função da quantia

aumento do rebanho e pela média de leite produzido

de animais, na intensão de

por vaca. O associado destaca ainda que o sistema de

gerar bem-estar animal e para

confinamento também se reflete em menor descarte

produzir mais. Chega um

de leite por doenças nos animais (como mastite, por

momento e você precisa

exemplo) ocasionadas pelo contato do gado com o

escolher uma saída: ou

ambiente externo. Trata-se de mais um fator que

investe ou para”, destaca o

colabora para a produtividade.

agricultor, complementando
que a produção atual diária

Sobre a potencialização da cadeia do leite, o

de leite é de 1.400 litros,

associado destaca: “ou o produtor rural está deixando

com o objetivo de ampliar

de produzir, ou está investindo. Era neste ponto que

esta produção para 3 mil

estávamos e optamos por investir na propriedade”.

litros por dia através do

Atualmente o agricultor conta com 200 animais no

investimento.

Compost Barn, que tem espaço de 5.032 metros
quadrados, e já pensa em investir em uma nova
estrutura para chegar a aproximadamente 300 vacas
em ordenha futuramente.
Os irmãos Márcio e Mauro Brand também buscaram
no Sicredi o apoio para ampliar sua produção leiteira.
Com investimento de cerca de R$ 500 mil, os
associados construíram o chamado free stall, outro
tipo de alojamento para o rebanho confinado. Como
diferencial, este espaço é totalmente fechado e
possui um sistema de climatização automática, em
túnel de vento, que mantém a temperatura ambiente
em torno de 20 graus. Com 2.385 metros quadrados,
neste espaço os animais descansam em colchões
feitos de raspas de borracha. Atualmente, os
produtores possuem 61 vacas alojadas no free stall. O
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Em sua propriedade, os associados vêm recebendo visitas de
estudantes e pesquisadores de diversas localidades do Rio Grande
do Sul que buscam conhecer este diferente sistema de alojamento:
Trata-se do primeiro free stall no Estado a ser implementado com
sistema de túnel de vento. Uma inovação possível através da
parceria realizada com o Sicredi.

Mauro e Márcio Brand com o gerente
da agência de São Valério do Sul, Felipe Sperotto
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Cooperativismo para a
promoção do
desenvolvimento rural
A Sicredi das Culturas RS/MG acredita que através de
sua forma de atuação possa criar o chamado ciclo
virtuoso, colaborando para fortalecer a atividade
econômica das pessoas e das instituições com a
oferta de soluções financeiras mais atrativas. No
contexto de atuação no segmento agrícola, a
cooperativa busca estar presente no cotidiano do
produtor rural tanto nas operações voltadas à sua
pessoa física, quanto nas alternativas para o
desenvolvimento de suas propriedades e lavouras,
através de linhas de crédito voltadas para o
fortalecimento da agricultura. Através dos custeios
agropecuários, por exemplo, os produtores rurais
associados ao Sicredi contam com apoio financeiro
para aquisição de insumos, sementes, adubos,
corretivos de solo e defensivos.
Em termos quantitativos, no ano de 2018 foram
liberadas pela instituição financeira cooperativa 4.810
operações de custeio e comercialização agrícola,
somando o montante de mais de R$ 216 milhões em
recursos injetados no setor rural. Para investimento,

foram liberadas 705 operações, somando R$ 46,9
milhões.
Associado do Sicredi há cerca de 15 anos, Vanderlei
Kroth é produtor rural na localidade de Rincão dos
Pires, no município de Jóia, e ao longo dos anos
encontrou na instituição financeira cooperativa as
alternativas financeiras que precisava para a
manutenção e desenvolvimento de suas lavouras e
propriedade. Atualmente, o Sicredi é a principal
instituição financeira com a qual o produtor trabalha.
“Em geral, a grande maioria dos lavoureiros depende
de instituições financeiras que nos ajudem. São raras
as exceções de quem consegue bancar a lavoura sem
precisar de algum custeio e por isso as instituições
financeiras são importantes: de um lado, para que
possamos buscar alternativas de crédito e
financiamentos e de outro, para que possamos
‘guardar’ nossos recursos, investindo ou poupando”,
ressalta o associado, que planta em torno de 1.900
hectares de culturas como soja, milho, aveia,
pastagem, canola e linhaça.

Vanderlei Kroth e sua esposa, Andressa Hinz, apostam na parceria com o Sicredi
para investir no desenvolvimento de sua lavoura
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Plataforma
Single
A Sicredi das Culturas RS/MG está cada vez mais
próxima de seus associados e para acompanhar as
transformações do mercado, bem como, atender
adequadamente os diferentes segmentos, criou em
2018 a Plataforma Single. Voltada para o público
Pessoa Física (PF), a proposta teve origem na
necessidade de oferecer atendimento personalizado e
ágil. Como diferenciais, por exemplo, apresenta
atendimento remoto e gerente exclusivo e
especialista em investimentos.
Os desafios e as oportunidades do cenário econômico
atual criaram a necessidade em abordar temáticas
voltadas às melhores formas de investir. E é através
da Plataforma Single que a cooperativa presta ao
associado atendido pela proposta o suporte
especializado, com assessoria de investimentos e
informações sobre o cenário econômico. Como
benefícios, destaque ainda para a consultoria
financeira disponível através dos canais de
relacionamento, contato ativo e recorrente sempre
que necessário e observação das notícias
relacionadas às finanças.
O relacionamento Single é único, individual e
personalizado. “A Plataforma Single foi criada com
base no conceito que vem sendo muito difundido
atualmente pelas empresas: o chamado ‘User
Experience’, ou Experiência do Usuário. Este conceito
se refere a todo tipo de interação que o usuário tem
com uma empresa, seus produtos e serviços. Quando
nos referimos à Experiência do Usuário, estamos
falando em investir esforços para ir ao encontro das
necessidades exatas dos nossos associados. E aqui
no Sicredi queremos que eles tenham a melhor
experiência, seja em atendimento ou em soluções
financeiras”, destaca o diretor de Negócios da Sicredi
das Culturas RS/MG, Lucídio Cristiano Amorim
Ourique.

Este relacionamento mais próximo vem sendo
destacado pelos associados atendidos pela
Plataforma Single. “A experiência com o atendimento
na Plataforma está sendo muito válida, com o
diferencial do tratamento personalizado e
individualizado e a apresentação das melhores
opções de investimentos, serviços e cartões para a
organização de minhas finanças, por exemplo.
Trata-se de um tipo de tratamento que considero
novidade e por isso tenho centralizado minhas
operações no Sicredi”, ressalta o associado de
Panambi, Olávio Melchior.
Já a reitora da Unijuí, Cátia Nehring, destaca que a
sua ligação com o Sicredi iniciou na relação de
cooperação entre a instituição de ensino e a
instituição financeira cooperativa. Esta relação
institucional foi uma ponte para conhecer o
atendimento prestado pelo Sicredi através da
Plataforma Single. “Através desta proposta tenho
toda a assistência necessária, informações e
relatórios mensais para que, mesmo com uma rotina
com pouco tempo para cuidar das finanças, consiga
escolher o melhor investimento e organizar minha
vida financeira, através de um atendimento solícito,
comprometido e competente do Sicredi e
principalmente da minha gerente de conta”, reforça
a associada.
O associado Milton Mariotti, de Santo Augusto, foi o
primeiro associado a ser convidado para o
atendimento através da Plataforma Single.
Conforme destaca, no início de sua relação com a
Plataforma, esta foi a responsável por reorganizar
as suas finanças, apresentando como diferencial a
agilidade do atendimento em momento de
necessidade e o aumento dos rendimentos a partir
de uma consultoria financeira.
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Conforto e
Segurança
Entre os produtos e serviços oferecidos através da Plataforma
Single, destacam-se o Cartão Sicredi Mastercard Black e as
operações de câmbio e Travel Money. O primeiro apresenta
facilidades em limites, programas de recompensa, ampla rede
de aceitação no Brasil e exterior, bem como, maior segurança
e comodidade para a realização das transações. O Sicredi
ainda oferece opções atrativas para associados que estão
programando sua viagem de lazer, estudo ou a negócios ao
exterior e precisam adquirir moeda estrangeira de maneira
rápida e segura, através das operações de câmbio.

“Com a Plataforma
Single tenho a
consultoria financeira
adequada para minhas
necessidades. Recebo
informativos econômicos
e financeiros, informações
de mercado e mercado de
capital. Tudo isso é muito
importante para tomada de
decisões. É o que mais
soma!” (Fabio da Silva Polo).

Keli Schumann, gerente da Plataforma Single, em atendimento
ao associado Fabio Polo
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Intercooperação para o
desenvolvimento das comunidades
Com recursos liberados pela Sicredi das Culturas

expansão da fibra óptica. Ninguém vive sozinho e

RS/MG, importantes investimentos vêm sendo

nenhuma grande organização se constrói sozinha.

realizados em Ijuí e região, promovendo o

Somos muito gratos por essa parceria e desejamos

desenvolvimento das comunidades. Entre eles,

que ela continue frutificando por muito tempo ainda”,

destaca-se a expansão do projeto da Ceriluz, que

destaca o presidente da Ceriluz, Iloir de Pauli.

oferece sinal de internet via fibra óptica aos
associados da cooperativa de energia. Através da

Seja para o trabalho, negócios, estudos, pesquisas

parceria entre as duas cooperativas, foi possível

sobre a atividade produtiva, lazer e contato com

viabilizar o total de R$ 4 milhões em financiamento

outras pessoas, a internet trata-se de uma

para a iniciativa, que tem como objetivo principal levar

ferramenta necessária que a cooperativa de energia

internet aos associados da Ceriluz que se encontram

está viabilizando. Através da chamada Ceriluz.Net, o

desassistidos neste quesito. “A relação entre as

objetivo é ter fibra óptica, em redes troncais, à

cooperativas Ceriluz e Sicredi já vem de muitos anos e

disposição em toda a área de ação da Ceriluz num

sempre produziu muitos resultados para a região. São

período de quatro anos. O grande desafio da Ceriluz é

duas cooperativas que se identificam e se completam,

expandir suas redes para as comunidades rurais e

pois elas têm em sua essência o objetivo de buscar o

associados mais distantes. “Assim como foi com a

desenvolvimento social e econômico de seus

energia elétrica, o propósito da Ceriluz é realmente

associados e da região. A Ceriluz, para desempenhar

beneficiar aquele consumidor mais afastado, onde a

suas funções com qualidade, precisa de bons

possibilidade de acesso é menor”, informa o

parceiros na área financeira e o Sicredi já nos apoiou

presidente Iloir, lembrando que a intenção é

em vários projetos, seja na distribuição de energia, na

proporcionar as mesmas oportunidades da cidade no

geração e agora também no nosso trabalho de

campo.

Iloir de Pauli, presidente da Ceriluz

Projeto da Ceriluz oferece sinal de internet via fibra
óptica aos associados da cooperativa de energia
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Cooperação para o
desenvolvimento empresarial
Em 30 anos de história completados em 2018 pela

que prestamos”. Através da parceria com o Sicredi

Letsara Transporte e Logística, 10 deles são marcados

também foi possível ampliar a área de pneus e de

pela relação com a Sicredi das Culturas RS/MG.

manutenção da empresa. “Confio e acredito no

A parceria iniciou no ano de 2008 e desde lá vem

crescimento do cooperativismo, que vem ganhando

alavancando negócios tanto para a empresa, quanto

cada vez mais espaço. Por isso, temos uma longa

para a instituição financeira cooperativa.

história de parceria e relacionamento com o Sicredi,
não apenas neste investimento, mas em tantos

Ao completar três décadas de mercado, a Letsara

outros que foram realizados”, ressalta Zanette.

realizou investimentos para a construção da nova
sede da empresa, localizada na BR 285, em Ijuí,

Fundada em 1988, a Letsara é uma empresa de

contando também com a parceria do Sicredi.

referência no mercado logístico, com destaque para

Conforme o proprietário, Glademir Zanette, “a partir

suas tecnologias e sistemas de monitoramento, bem

deste investimento, conseguimos unir os diversos

como, para a adoção de medidas sustentáveis. Com

departamentos da empresa, como o administrativo

clientes em diversos setores da economia brasileira,

financeiro, setor comercial e operacional. Algo que

opera nas regiões Sul e Sudeste, e em países como

nos faltava e que tem nos gerado maior sinergia entre

Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile.

as áreas e consequente maior agilidade nos serviços

Proprietário da Letsara, Glademir Zanette e a gerente de Negócios, Michele Ruver Guarda
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Desenvolvimento
da comunidade
O resultado de nossa atuação responsável
e próxima é a transformação das
comunidades onde atuamos. Isso porque
nosso trabalho consiste em captar recursos
de associados e emprestar para associados
das mesmas regiões. A permanência dos
recursos no local impacta positivamente
a comunidade, estimulando a geração de
renda e o crescimento sustentável, com

maior oferta de empregos, produtos locais e
desenvolvimento econômico.
Dessa forma, o associado pode investir
cada vez mais recursos na cooperativa, e
nós crescemos juntos. A esse processo de
desenvolvimento conjunto da cooperativa,
do associado e da comunidade demos o
nome de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

O ciclo também reflete no Sicredi,
pois o aumento de qualidade de
vida das pessoas e da comunidade
resulta em aumento de recursos
investidos na cooperativa.

O associado
poupador A investe
seus recursos na
cooperativa.

6

A permanência
dos recursos na
região, impacta
positivamente
a comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

1

Ciclo
Virtuoso
5

O Sicredi torna a vida
financeira dos associados mais
cooperativa. Quem poupa ajuda
a financiar o crédito de quem
precisa, desenvolvendo
a comunidade.

4

Os associados A e B incrementam
sua renda por operar com taxas
justas e distribuição de resultados
da cooperativa.

2

A cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.

3

O associado B, que é produtor rural,
busca recursos na cooperativa para
investir em máquinas agrícolas, terras
para criação de frangos de corte,
lavouras e produção de leite.
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Impacto da Sicredi
das Culturas RS/MG
Promovemos a inclusão financeira e o desenvolvimento
local nos municípios onde estamos presentes.

59,3%
NPS*

119

projetos
aprovados no
PET

R$ 152.466,08
investidos no
Programa A União
Faz a Vida

R$ 139.545.826,00
*NPS (Net Promoter Score), ferramenta utilizada por grandes empresas para medir
o crescimento e a fidelização dos clientes a partir de uma única pergunta:
“Considerando uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a empresa para um
colega ou amigo?”. O NPS também identifica o perfil do associado, a satisfação do
associado em relação a cada produto que contrata do Sicredi e avalia a satisfação
do associado em relação ao principal canal de relacionamento que utiliza.
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em volume de crédito
Pronaf em 4.661 operações
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R$ 156 milhões
em consórcios
para realizar
sonhos

9 mil
vidas
seguradas

15

Ações promovidas
no Dia C

22

organizações apoiadas
em linha com a nossa
Cidadania Corporativa

439

MPEs (Micro e
Pequenas Empresas)
beneficiadas com
acesso ao crédito
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Apoio
à comunidade
FATES
Todas as cooperativas do Sicredi colaboram com o Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES por meio
da reserva de pelo menos 5% de seu resultado financeiro do
ano. A intenção é fortalecer os princípios do
cooperativismo, com todos se apoiando. O Fundo oferece
assistência aos associados, seus familiares e, quando
previsto nos estatutos, aos colaboradores da cooperativa
em três frentes:

Assistência técnica:
apoia as atividades de capacitação técnica para
desenvolvimento da atividade econômica dos
associados, melhorando as condições da atividade
profissional e da subsistência familiar.

Assistência educacional:
tem como objetivo melhorar os conhecimentos do
quadro social, familiares e colaboradores da
cooperativa com o desenvolvimento de atividades
educativas para a difusão e o fomento do
cooperativismo, por meio de cursos, palestras,
seminários e treinamentos com profissionais
especializados.

Assistência social:
visa ajudar, melhorar e proteger a vida dos
cooperados, das suas famílias e dos
colaboradores por meio de apoio social e de
saúde, com eventos, atividades esportivas e
culturais.
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Programa
Empreender
para Transformar
Na Sicredi das Culturas RS/MG, parte
dos resultados da instituição
financeira cooperativa se transforma
em projetos e ações que valorizam a
missão de promover o
desenvolvimento das pessoas e das
comunidades onde atua. Trata-se
do Programa Empreender para
Transformar (PET), criado no ano
de 2017 com o objetivo de
reforçar os princípios do
cooperativismo. Esta iniciativa
tem como finalidade fomentar
ações sustentáveis e locais
desenvolvidas através de
projetos em quatro pilares:
educação, cultura, esporte e
meio ambiente.
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Em 2018, a instituição financeira cooperativa
lançou a 2ª edição do programa destinando R$
243.662,36 (valor referente a 0,75% do resultado
líquido da Sicredi das Culturas RS/MG no
exercício anterior - 2017, deliberado em
Assembleia Geral Ordinária, após destinações
legais e estatutárias) para subsidiar projetos
em sua região de abrangência. Nesta edição,
mais de 200 projetos foram inscritos no
Programa, sendo que 119 foram aprovados e
117 receberam integral ou parcialmente o
recurso solicitado. Deste total, 51 projetos
são relacionados à cultura, 47 à educação,
13 ao esporte e 6 relacionados à
sustentabilidade. Após serem inscritos,
todos os projetos são avaliados por uma
comissão específica composta por
coordenadores de núcleo
(representantes dos associados) e
gerentes das agências. Os projetos
aprovados por esta comissão
também são validados em reunião do
Comitê Estratégico de
Cooperativismo e Governança e do
Conselho de Administração da
cooperativa.
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O Programa destina recursos
para projetos desenvolvidos
com públicos de todas as idades,
com prioridade para projetos
relacionados a crianças e jovens,
desde que tenham o propósito de
promover direta ou indiretamente
os valores de cooperação e
cidadania. O PET recebe inscrições
de entidades sem fins lucrativos,
associadas à Sicredi das Culturas
RS/MG, como por exemplo
associações de classe, instituições de
ensino, entidades culturais e
esportivas, dentre outras com estas
características. As entidades
beneficiadas pela iniciativa devem ser
legalmente constituídas, devendo ter
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), sendo sua natureza sem fins
lucrativos.
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Projetos
do Programa Empreender
para Transformar
Ajuricaba
Se redescobrindo através da arte (APAE de Ajuricaba)
Brincar e aprender com alegria (CPM da E.M.E.F. Profª Nelci Tobias
Oedmann)
O despertar da paixão por livro (CPM da E.M.E.F. Profª Nelci Tobias
Oedmann)
Resgatando a promovendo a cultura gaúcha (CTG Gaspar da Silveira
Martins)
Promoção do 37º Rodeio Crioulo (CTG Gaspar da Silveira Martins)
Alimentação saudável valorizando a vida (Grupo Tranca Trilha RS)
Projeto criança feliz! Hoje uma criança, amanhã um cidadão (Igreja
Evangélica Assembleia de Deus)
Festividades Semana Farroupilha (Piquete de Laçadores Oito Braças)
Augusto Pestana
Teatro de Natal - O nascimento do Senhor (ACI de Augusto Pestana)
Rádio Comunitária melhor (Associação Comunitária Cadeado para o
Desenvolvimento Cultural e Artístico)
Projeto conclusão do refeitório (APAE de Augusto Pestana)
Canto coral Frohe Sänger (Centro Cultural Alemão 25 de Julho de
Augusto Pestana)
Banda musical (Centro Cultural Alemão 25 de Julho de Augusto
Pestana)
Porteira e Cultura (CTG Porteira do Cadeado)
Restauração da quadra de esportes da escola (CPM do Colégio
Estadual José Lange)
Revitalização dos espaços escolares - Sala dos professores e direção
da escola (CPM da E.M.E.F. DR. Pestana)
Livros não mudam o mundo quem muda o mundo são as pessoas. Os
livros só mudam as pessoas (CPM da E.M.E.F. Rocha Pombo)
Bozano
Fênix Futebol Feminino - Escolinha de futebol feminino
(Associação dos Funcionários Públicos de Bozano)
Estufa alimento saudável (Associação Vida Nova Amor Exigente –
AVINAE)
Projeto cultural da invernada artística (CTG Passo do Bozano)
Sabores e aromas do campo (CPM da E.M.E.F. São Pio X)
Chiapetta
De geração em geração cultivando a tradição (CTG Relembrando Tio
Lautério)
De geração em geração cultivando a tradição - XII Rodeio Crioulo (CTG
Relembrando Tio Lautério)
Viajando conhecendo e aprendendo (CPM da E.M.E.F Professora
Lorette Fanck)
Unidos pelo esporte (Mitra Angelopolitana Nossa Senhora Comunidade Cristo Rei)
Condor
Missão Criança - O desafio continua (Comunidade Evangélica de
Confissão Luterana de Condor)
Rodeio Crioulo (CTG Tropeiro da Liberdade de Condor)
Festa Campeira (CTG Tropeiro da Liberdade de Condor)
Oportunizar novas possibilidades de conhecimento (CPM da E.M.E.F.
Bruno Laux)
Viveiro Escolar (CPM da E.M.E.F. Professor Malaquias Pinheiro)
Costurando retalhos de solidariedade (Liga Feminina de Combate ao
Câncer de Condor)
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Coronel Barros
Qualificação em Gestão e Vendas na Feira do Produtor de Coronel
Barros (Associação dos Agricultores Familiares de Coronel Barros)
Diferentes Leituras, Diversos Saberes (CPM da E.M.E.F. Miguel Burnier)
Brinquedoteca, Um Espaço Onde a Imaginação Acontece (CPM da
E.M.E.F. Miguel Burnier)
Era Uma Vez (CPM da E.M.E.I. Primeiros Passos)
Educar Pela Leitura e Atividade Lúdica na Igreja (Comunidade
Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor)
Abrindo Caminhos Cristãos (Comunidade Evangélica Luterana Cristo)
Vestindo a Cultura Gaúcha (CTG Francisco Casalini)
Integração, Convivência e Construção de Valores e Ética Comunitária
(Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Coronel Barros)
Ser Ipiranga é Esporte com Qualidade de Vida para Todos em Coronel
Barros (Sociedade Esportiva e Recreativa Ipiranga)
Coronel Bicaco
Cruzeirinho (Associação Esportiva e Recreativa Cruzeiro Do Sul)
Incentivo ao Tradicionalismo, Não Esquecendo o Passado (CTG
Tropeiros de Campo Santo)
Valorização da Vida Através da Música e da Dança Unindo Gerações
Para Construir o Amanhã (CTG Tropeiros de Campo Santo)
Educando com as Diferenças (CPM da Escola de Educação Especial
Meu Nome É Vida)
Encenação da Paixão de Cristo (Mitra Diocesana de Frederico
Westphalen)
Ijuí
Música para Crianças e Adolescentes (Associação Cultural Novo Tom)
Integração Social Através do Esporte (Associação das Senhoras dos
Rotarianos de Ijuí - Casa da Amizade)
Garantir Conhecimento e Orientação para as Crianças e suas Famílias
Visando Melhor Qualidade de Vida (Associação das Senhoras os
Rotarianos de Ijuí - Casa da Amizade)
Música no Precursor do Tradicionalismo (CTG Clube Farroupilha)
Coral Unijuí (Fidene)
Do Guarani à Querência, da Brigada à Tradição Somos Cabo Toco!
(Grupo de Artes Nativas Cabo Toco)
Chaleira Preta Resgatando a Tradição e a Cultura Gaúcha (Grupo De
Folclore Chaleira Preta)
Você não está Sozinho - Informar para Conscientizar, Assistir e Apoiar
(Liga Feminina de Combate ao Câncer de Ijuí)
A Música como Técnica Terapêutica e Estímulo ao Bem-Estar (Liga
Feminina de Combate ao Câncer de Ijuí)
Projeto Concurso de Redação Rotary Club de Ijuí e Jornal Da Manhã
(Rotary Club de Ijuí)
3º Rodeio Artístico da ATQG - 4ª Fase do Circuito Artístico da 9ª RT
(Associação Tradicionalista Querência Gaúcha)
Traje Miesbacher Fortalecendo a Cultura Alemã Através da Dança
(Centro Cultural 25 de Julho de Ijuí)
Inclusão Social de Jovens - Grupo de Danças Lustiger Tirol (Centro
Cultural Austríaco de Ijuí)
Ijuí, Letônia e o Mundo (Centro Cultural Leto de Ijuí)
Ampliando Horizontes - Participação Na VI Feira Nacional de
Matemática - Rio Branco/Acre (COM da E.E.E.F. Giovana Margarita)
CTG Literário Incentivando a Leitura e Resgatando as Culturas (COM do
Instituto Municipal De Ensino Assis Brasil – IMEAB)
Clube Ijuí e Cidade dos Rios (Clube Ijuí)
Banda Marcial do Colégio Modelo (CPM do Colégio Estadual Modelo)
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Conscientização para uma Alimentação Saudável (Cooperativa
Ijuiense de Produtores de Peixes e Produtos Naturais Ijuí Peixes Ltda)
Educação Sustentável Potencializando a Pequena Propriedade Rural
(CPM da E.M.E.F. Joaquim Nabuco)
Os Gaúchos do Amanhã (Grupo de Folclore Fogo de Chão)
Preservar e Revitalizar o Fragmento Florestal para uso Terapêutico
em Parceria com a AIPAN (APAE de Ijuí)
Unindo Gerações para Construir o Amanhã (CTG Laureano Medeiros)
Capacitação para Lideranças Jovens (Mitra Diocesana de Cruz Alta Paróquia São Geraldo)
Vida em Movimento no Interior - Academia ao Ar Livre
(Mitra Diocesana de Cruz Alta - Paróquia São Geraldo – Comunidade
São Paulo)
Prova Credenciadora ao Freio de Ouro e 3º Leilão Marca Onze e
Convidados -Transmissão Canal Rural (Núcleo de Criadores de
Cavalos Crioulos de Ijuí – NCCCI)
Jóia
Nosso Mundo Sustentável - Um Compromisso com a Vida (CPM do
Colégio Estadual Antônio Mastella)
Cultivando e Resgatando a Tradição Gaúcha (CTG Recanto do Pago)
Unindo Gerações para Construir o Amanhã (CTG Tauras de 35)
Brincando Também se Aprende (CPM da E.M.E.F. João Antônio da
Conceição)
A Era Digital na Aprendizagem (CPM da E.M.E.I. Lar da Ternura)
Inovando por Uma Educação de Qualidade (CPM da E.M.E.F. João
XXIII)
Encontro Municipal em Homenagem ao Dia Internacional das
Mulheres (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jóia)
Nova Ramada
Inserindo Crianças e Jovens na Comunidade e na Fé (Capela São João
Batista Pinhal - Nova Ramada)
Leitura e Aventuras Teatrais (CPM da E. E.E.M. Dr. Roberto Löw)
Levando a diante a Cultura do nosso Estado (CTG Sentinela da
Ramada)
A Cultura Gaúcha se Propaga através de um Entrosamento de um
bom Tiro De Laço (CTG Sentinela da Ramada)
¨Vivendo a Tradição ¨ Lema; Herança do Passado, Orgulho do Nosso
Estado ¨ (Grupo de 2ª E 3ª Idade ¨Unidos Venceremos ¨)

Modernizar Para Educar (Grupo Escoteiro Gustav Kuhlmann)
Treinando Atletas de Forma Diferente (Associação Clube Esportivo
Cometa)
Inclusão Social pela Arte (APAE Panambi)
Inverna de Música (CTG Tropeiro Velho)
CTG Tropeiro Velho e DTG Poncho Verde - Unidos Pela Tradição (CTG
Tropeiro Velho)
Aprender Brincando (ACPM da E.M.E.I. Bem-Me-Quer)
Lendo pra Valer (ACPM da E.E.E.F. Adolfo Kepler)
Casinha de Bonecas (ACPM da E.M.E.I. Pequeninos)
Parquinho de Brinquedos (ACPM da E.M.E.F. Presidente Costa e Silva)
Educar para Prevenir (Liga Feminina de Combate ao Câncer de
Panambi)
Santo Augusto
CTG e Comunidade Unindo Forças para a Preservação da Cultura
Gaúcha e seus Valores (CTG Pompílio Silva)
Reforma da Quadra de Esportes da Escola José Andrighetto de São Jacó
- Santo Augusto (CPM da E.E.E.F. José Andrighetto)
Arte e Cultura Gaúcha para Todos (CTG Carreteiros dos Pampas)
Educar, Criar e Encantar (CPM da E.M.E.I. Vaga-Lume)
Para Ler, Ouvir e Contar: É Só Começar - Escola e Família Juntas
Imaginando, Contando Recontando (CPM da E.M.E.I. Vovó Amália)
Leitura e Escrita: Fazendo a Diferença na Escola (CPM da E.M.E.F.
Antônio João)
Inclusão Digital (CPM da E.M.E.F. Rui Barbosa)
Cultivando a Tradição (CPM da E.M.E.F. São João)
Coral e Flauta (CPM da E.M.E.F. São João)
Cultura e Tradição na Festa de São João (Mitra Diocesana de Frederico
Westhfalen - Paróquia São João Batista)
11º Canto Nativo e 4º Cantinho Nativo de Santo Augusto (Sindicato
Rural de Santo Augusto)
São Valério do Sul
Renovação do Local de Trabalho (Associação do Movimento de Rádio
Difusão e TV de São Valério do Sul)
Criança Feliz (Comunidade Santa Terezinha)
Tradicionalismo a Serviço da Vida (CTG Raízes de São Valério)

Panambi
Reestruturação da Biblioteca escolar. Cuidando dos Acervos e
Incentivando a Aprendizagem (Assoc. CPM da E.M.E.F. Madalena)
Leitura na Educação Infantil pra Vida! (Associação CPM da E.M.E.I.
Sonho e Fantasia)
Ginga Molecada (Associação - Pró Menor)
Adote um Espaço da Escola (Associação CPM da E.E.E.F. São João
Batista)
A Infância, a Criança e os Brinquedos (Associação de CPM da E.M.E.I.
Raio De Sol)
Semeando a Tradição (Associação de Voluntários Casa De Passagem
Panambi – Avocap)
Grupo de Dança Infantil do Centro Cultural 25 de Julho (Centro
Cultural 25 De Julho Blaue Schmetterting)
Musicalização na Educação Infantil (ACPM da E.M.E.I. Amor Perfeito)
Danças Tradicionais Gaúchas (ACPM da E.E.E.F. Hermann Faulhaber)
Projeto Criar Criança e Adolescente Responsável Pelo Meio Ambiente
Sustentável (ACPM da E.M.E.F. 21 De Abril)
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Programa A União Faz a Vida
Nosso impacto positivo na sociedade é ampliado por
meio do Programa A União Faz a Vida (PUFV), que
promove os valores da cooperação e cidadania entre
crianças e adolescentes nas comunidades onde
estamos inseridos. Por meio desta iniciativa,
disponibilizamos uma metodologia de ensino em que
os alunos são protagonistas do processo de
aprendizagem e contam com apoio de educadores,
pais e comunidade. Essa metodologia visa a
construção de valores como solidariedade, justiça,
diálogo, respeito à diversidade e empreendedorismo.

Na área de atuação da Sicredi das Culturas RS/MG, o
Programa A União Faz A Vida completou 21 anos em
2018. Presente nos municípios de Ajuricaba, Augusto
Pestana, Chiapetta, Coronel Barros, Coronel Bicaco e
Jóia, neste ano envolveu 24 escolas municipais, com a
participação de 2.770 alunos e 328 professores. No
total, 199 projetos com alunos e sete projetos com
educadores foram viabilizados pelo Programa em
2018 e mais de R$ 150 mil foram investidos nesta
iniciativa.

Entrega de presentes em alusão ao Dia das Crianças nas escolas
participantes do Programa em Jóia

Adriano Marangon de Lima, prefeito de Jóia, em visita à
Mostra Pedagógica do Programa A União Faz A Vida

Expedição Investigativa do projeto “Sobre Asas”, desenvolvido
na E.M.E.F. Professora Nelci Tobias Oedmann, de Ajuricaba

Entrega de presentes em alusão ao Dia das
Crianças nas escolas participantes do
Programa em Augusto Pestana
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A Programação do PUFV em 2018 contou ainda com o
Fórum de Educação, evento voltado para a
capacitação de professores que reuniu 316
profissionais no mês de julho, reuniões de avaliação
dos Comitês Gestores do Programa nos municípios e
ações que marcaram datas comemorativas como
Dia do Estudante, Dia da Criança e Dia do Professor.
O trabalho realizado durante do ano a partir do
PUFV culmina com a realização das Mostras
Pedagógicas, momento em que os projetos
realizados por professores e alunos são
apresentados à comunidade dos municípios.
“Acreditamos no poder da educação para a
transformação da nossa sociedade e em uma
escola transformadora, em que nossas
crianças e jovens possam aprender e
disseminar os valores da cidadania, da ética e
da cooperação. Nesta linha, o Programa A
União Faz a Vida trata-se de uma de nossas
principais iniciativas de impacto social, pois
acreditamos que os estudantes que a
integram podem, sim, utilizar os saberes
promovidos para desenvolver os espaços
comunitários”, salienta o presidente da
Sicredi das Culturas RS/MG, Antenor José
Vione.
Saiba mais sobre o Programa em
www.auniaofazavida.com.br.
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Dia Internacional
do Cooperativismo

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa nacional
organizada pelo Sistema OCB (Organização das
Cooperativas Brasileiras) que expressa a força do
cooperativismo em prol das transformações sociais.
Comemorado em 2018 no dia 30 de junho, a data
propõe ações de responsabilidade social realizadas
pelas cooperativas atuantes no Brasil, alinhadas aos
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
propostos pela Organização das Nações Unidas
(ONU).
Em 2018, 15 ações de voluntariado foram realizadas
nos 13 municípios da área de atuação da Sicredi das
Culturas RS/MG no Rio Grande do Sul, contemplando
atividades relacionadas à educação, esporte e lazer,
saúde, cultura, interação e responsabilidade
socioambiental. Em números gerais, na edição de
2018, as atividades contaram com o envolvimento de
mais de 400 voluntários e beneficiaram cerca de
10.300 pessoas. A partir deste movimento de
solidariedade foram doados 750 quilos de alimentos e
produtos de higiene e limpeza e 1.250 agasalhos e
brinquedos. Além disso, com a venda de fichas de
almoço foi possível arrecadar R$ 12, 6 mil para
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viabilizar a compra de materiais para a Associação
Hospitalar Chiapetta, EMEI Primeiros Passos, de
Coronel Barros e Sociedade Hospital Beneficente de
Condor.
Através do Dia C, a instituição financeira cooperativa
ainda realizou ações em Ijuí, beneficiando o Lar Meame
e as comunidades dos bairros Glória e Colonial. Nos
municípios de Augusto Pestana e Bozano alimentos,
agasalhos a materiais de higiene foram arrecadados e
doados às famílias em vulnerabilidade destas
comunidades. Em Jóia, o Sicredi arrecadou materiais
para beneficiar quem reside na comunidade de
Espinilho Grande e em Panambi, a instituição financeira
cooperativa esteve mobilizada para auxiliar a
Associação de Voluntários Casa de Passagem (Avocap),
o Lar de Idosos Vô Dary e a comunidade do bairro
Esperança. A entrega de sabão sustentável para a
comunidade ocorreu no município de Ajuricaba e em
Nova Ramada a equipe do Sicredi realizou a
revitalização de espaço utilizado pelo grupo da
Segunda e Terceira Idade Unidos Venceremos, da Casa
Artesanal. Em Santo Augusto, Coronel Bicaco e São
Valério do Sul, ações de integração envolveram a Apae,
a Pastoral da Criança e as escolas municipais,
respectivamente.

Ações do Dia C reuniram diversos públicos na região
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Equipe da Sede beneficiou as famílias dos
bairros Glória e Colonial, de Ijuí

Equipe de Condor vendeu fichas de almoço em prol
da Sociedade Hospital Beneficiente de Condor

Equipe da agência de Santo Augusto em
momento de interação na Apae do município

Agências Panambi Centro e Panambi Cotripal
em ação realizada no Lar Vô Dary

Equipe de Ajuricaba fomentou a sustentabilidade
através da reciclagem do óleo de cozinha na
produção de sabão

Conforme
destaca o presidente da
Sicredi das Culturas
RS/MG Antenor José
Vione, “ano após ano
promovemos ações de
voluntariado alusivas ao
Dia Internacional do
Cooperativismo,
beneficiando diversas
entidades e a sociedade onde
estamos inseridos. Este é um
dos propósitos da nossa
instituição financeira
cooperativa e é uma das
formas com que entregamos
nossa missão de contribuir com
o desenvolvimento da nossa
comunidade. É a partir de ações
como estas que mostramos
como o modelo cooperativista se
diferencia por sua capacidade
depromover a transformação”.
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Enef
Semana Nacional de
Educação Financeira
A Semana ENEF é uma iniciativa do CONEF (Comitê
Nacional de Educação Financeira) com o objetivo de
promover a Estratégia Nacional de Educação
Financeira. Organizada pelo Banco Central do Brasil
entre os dias 14 e 20 de maio, a Semana contou com o
apoio de organizações financeiras de todo o país, que
realizaram ações educacionais gratuitas para divulgar
o tema. Como parte da iniciativa, promovemos
cursos, jogos, oficinas e palestras sobre educação
financeira para nossos associados, colaboradores e
comunidades. Na Sicredi das Culturas RS/MG a
temática da “educação financeira” foi levada para
diversos públicos em 22 ações com a participação de
escolas, colégios e centros educacionais dos
municípios da área de ação, grupo de escoteiros de
Ijuí, Associação Comercial e Industrial de Panambi e
Casa Artesanal de Nova Ramada. No total, as

atividades envolveram a participação de mais de 500
pessoas.

Associados de Coronel Barros em encontro sobre educação financeira

Agência de Jóia reuniu a melhor idade para um bate-papo sobre
planejamento financeiro

Encontro sobre educação financeira na Escola Dr. Roberto Low, em
Nova Ramada

Agência Ijuí Imigrantes realizou um momento sobre educação
financeira com alunos da E.M.E.F. Joaquim Nabuco
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Alunos do 3º ao 5ª ano, da E.M.E.F. Prof Malaquias Pinheiro, de
Condor, em aula sobre educação financeira
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“A participação na Semana ENEF é uma das maneiras do Sicredi
colaborar com a melhoria da qualidade de vida dos seus associados e
da comunidade, realizando nas mais diversas localidades do País
onde estamos presentes, ações que promovam o equilíbrio
econômico e que visem a conscientização sobre o papel
fundamental do planejamento para a vida financeira”, destaca o
diretor Executivo, Roque Enderle. As atividades da Semana
Nacional de Educação Financeira envolveram as equipes das
agências do Sicredi, que orientaram assuntos como a importância
do consumo consciente e do planejamento, sustentabilidade,
planejamento a longo prazo e a importância de poupar. “Como
instituição financeira cooperativa, também é papel da Sicredi das
Culturas RS/MG levar informações sobre a educação financeira,
de forma simples, próxima e ativa, às comunidades onde
estamos presentes. Além disso, foi uma importante
oportunidade para sensibilizar os diferentes públicos que
participaram da iniciativa”, finaliza o presidente da
cooperativa, Antenor José Vione.

Alunos da E.E.E.F. Giovana Margarita, de Ijuí, em encontro sobre
educação financeira
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Campanha Doação Farroupilha
incentiva voluntariado
Promovida pela Sicredi das Culturas RS/MG em
parceria com o Banco de Sangue do Hospital de
Caridade de Ijuí (HCI), a campanha Doação Farroupilha
movimentou voluntários de Ijuí e região em prol da
doação de sangue durante o mês de setembro de
2018. Além da comunidade, a campanha também
envolveu os colaboradores do Sicredi que atuam nos
municípios da região de abrangência da cooperativa.
No total, a instituição hospitalar recebeu 511 doações
de sangue durante o mês de realização da campanha.
“Como instituição que valoriza a cooperação, o
voluntariado e a solidariedade, ficamos muito felizes

Lançamento da campanha Doação Farroupilha
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com os resultados desta campanha e temos certeza
de que através dela conseguimos auxiliar muitas
pessoas. Agradecemos imensamente quem se
engajou nesta iniciativa, que nos faz refletir o
quanto atitudes consideradas simples podem
salvar vidas”, reforça o presidente da Sicredi das
Culturas RS/MG, Antenor José Vione. Esta foi a 5ª
edição da campanha Doação Farroupilha. A partir
da ação, a cooperativa busca estimular as
pessoas a realizarem a sua primeira doação de
sangue e a se tornarem doadores regulares,
despertando o interesse para a cooperação e
para o voluntariado.

Durante o mês de setembro, 551 voluntários
realizaram a doação de sangue
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Como incentivo à mobilização, a
Sicredi das Culturas RS/MG sorteou
um kit chimarrão entre os
participantes da campanha que
realizaram suas doações com algum
item da “pilcha” gaúcha. O ganhador
foi o voluntário Anderson
Mulbheier, do município de
Ajuricaba. Entre os colaboradores
do Sicredi voluntários na
campanha, a sorteada foi
Cristiane Deckmann Nicoletti, que
atua na agência Augusto
Pestana, premiada com uma
mateira.
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Resultados
das cooperativas
Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável se refletiu em nossos
resultados financeiros e operacionais. São resultados que impactam positivamente nas
pessoas e na comunidade, pois os recursos financeiros produzidos pela cooperativa
permanecem em nossa área de atuação, estimulando a geração de renda e o crescimento
sustentável. Ao lado, você confere nosso crescimento em números nos últimos anos.
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Associados (milhares)

Crédito total (milhões de R$)
719.2

57.5
635.9

55.8
52.7

2016

505.7

2017

2018

Depósitos (milhões de R$)

2016

2017

Poupança (milhões de R$)
201.4

622.7
170.8

527.7
470.7

2016

139.8

2017

2018

Consórcios (milhões de R$)

2016

2017

19.3

142.6

16.1

122.4

13.8

2017

2018

Ativos (bilhões de R$)

2016

2017

2018

Patrimônio líquido (milhões de R$)
208.2

1.6
180.2

1.4
1.1

2016

2018

Prêmio de seguros (milhões de R$)
156.4

2016

2018

153

2017

2018

2016

2017

2018
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Rede de
Atendimento
Ajuricaba

Ijuí Centro

Telefone: 3387-1114 / 3387-1125 / 3387-1146
Rua da Matriz, 598, Centro - Ajuricaba/RS

Telefone: 3331-7400
Rua 15 de Novembro, 217, Centro - Ijuí/RS

Augusto Pestana

Ijuí Imigrantes

Telefone: 3334-1148 / 3334-1240 / 3334-1228
Rua Cel. Antônio Soares de Barros, 1461, Centro Augusto Pestana/RS

Telefone: 3331-6650
Av. Coronel Dico, 650, Centro - Ijuí/RS

Bozano

Ijuí São Francisco

Telefone: 3643-2089 / 3643-2005
Rua Silvio Frederico Ceccato, 402, Centro - Bozano/RS

Telefone: 3331-8350
Rua São Francisco, 335, São Geraldo - Ijuí/RS

Chiapetta

Jóia

Telefone: 3784-1223 / 3784-1671
Rua Coronel Raul de Oliveira, 610, Centro - Chiapetta/RS

Telefone: 3318-1333 / 3318-1292
Rua Dr. Edemar Kruel, 37, Centro - Jóia/RS

Condor

Nova Ramada

Telefone: 3379-1300 / 3379-1385
Rua do Comércio, 942, Centro - Condor/RS

Telefone: 3338-1011 / 3338-1037
Rua Dary de Marchi, 139, Centro - Nova Ramada/RS

Coronel Barros

Panambi Centro

Telefone: 3333-9037 / 3333-9191 / 3333-9167
Rua da Imigração, 308, Centro - Coronel Barros/RS

Telefone: 3376-8500
Rua Barão do Rio Branco, 1123, Centro - Panambi/RS

Coronel Bicaco
Telefone: 3557-1302 / 3557-1313
Avenida Presidente Vargas, 990, Centro - Coronel
Bicaco/RS
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Panambi Cotripal
Telefone: 3375-0751
Rua Hermann Mayer, 237, 2º andar, Centro - Panambi/RS

Panambi São Jorge
Telefone: 3375-9300 / 3375-9349
Rua Paraíba, 145, São Jorge - Panambi/RS

Santo Augusto
Telefone: 3781-1616 / 3781-3362
Rua Rio Branco, 1094, Centro - Santo Augusto/RS

São Valério do Sul
Telefone: 3617-2207
Avenida Balduino Weller, 715, Centro - São Valério do Sul/RS

fb.com/sicredidasculturasrsmg
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