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Juntos fazemos
a diferença

Nós somos a Sicredi Altos da Serra RS/SC, cooperativa que atua há 31 anos 
transformando a vida de nossos associados e suas comunidades na região norte do 
Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina. 

Somos uma das 112 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional composto 
de mais de 4 milhões de associados que decidem, conjuntamente, os rumos 
do negócio e formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções 
financeiras responsáveis. 

Para que você conheça e participe dessa transformação, compartilharemos, neste 
relatório, as informações sobre como geramos valor ao longo do ano de 2019, 
incluindo as principais conquistas de nossa Cooperativa, os resultados financeiros, 
os eventos realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do documento, também 
mostraremos como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar 
impacto positivo na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!
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Mensagem
do Presidente 
do Conselho de 
Administração
Prezados associados, 

O ano de 2019 se encerrou com o vislumbre de novas e promissoras expectativas. 

Voltamos nosso olhar com maior atenção para a construção de um 
empreendimento sustentável e agregador. Para nós, a sustentabilidade é a gestão 
do negócio com foco na ampliação do impacto positivo no âmbito econômico, 
social e ambiental, gerando valor para os associados, colaboradores e comunidade, 
por meio de um trabalho conjunto que promova transformações nas regiões onde 
atuamos.  

Nosso trabalho, enquanto Instituição Financeira Cooperativa, vai muito além de 
disponibilizar produtos e serviços financeiros às pessoas. 

Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida dos nossos associados e 
desenvolver as comunidades onde estamos inseridos. 

O relacionamento próximo e de confiança com o associado nos ajuda a estar 
presentes em sua vida, conhecendo seus objetivos pessoais e profissionais e 
compreendendo as suas necessidades. Com essa relação de parceria, vivenciamos 
nossa cultura que valoriza o fazer e crescer juntos. É uma rede de apoio que 
mantém o cooperativismo vivo e gera bons negócios. 

O associado prospera quando utiliza as soluções financeiras adequadas ao seu 
momento de vida. Por isso, as recomendamos de forma responsável, gerando 
valor para ele. Também nos preocupamos em seguir boas práticas de gestão, 
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para melhor gerir os recursos investidos pelo associado, pensando sempre na 
perenidade do nosso negócio. 

Acreditamos que isso é fazer a diferença onde estamos inseridos.  

Nosso agradecimento a cada um de nossos associados, ao Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal da Cooperativa, bem como todos os 
colaboradores, pela parceria na construção de um resultado sólido feito a muitas 
mãos e fundamentado pelos ideais do cooperativismo. 

Cuidar e desenvolver a comunidade faz parte da nossa missão. Viver nossa missão 
é fazer, hoje e no futuro, um mundo melhor! 

Um grande abraço!

Mario Maurina 
Presidente do Conselho de Administração 
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ONDE ATUAMOS

SISTEMA SICREDI
PRESENÇA NACIONAL

Água Santa

Tapejara
Ibiaçá

Charrua
Sananduva

São João
da Urtiga

Paim Filho

Machadinho

Cacique
Doble

São José
do Ouro

Barracão

Campos Novos

Esmeralda

Pinhal
da Serra

Muitos Capões Vacaria

Monte Alegre
dos Campos

Jaquirana

São José
dos Ausentes

Bom Jardim
da Serra

São Joaquim

Urupema

Painel

Capão Alto

Campo Belo do Sul

Cerro
Negro

Anita
Garibaldi

Celso
Ramos

Zortéa

Abdom
Batista

Vargem

Brunópolis Cutitibanos

São José
do Cerrito

Correia Pinto

Ponte Alta

Palmeira

Lages

Bom Jesus

Cambará
do Sul

Santo
Expedito

do Sul
Tupanci
do Sul

Vila
Lângaro

Santa Cecília
do Sul

SICREDI ALTOS
DA SERRA RS/SC

SC

RS

Números do sistema
Sicredi
4,46 milhões de Associados
R$ 110,6 bilhões de Ativos
22 Estados + DF
05 Centrais
110 Cooperativas
1.800 Agências

*Dados de dezembro de 2019.

Nossa Cooperativa teve início em 1988 com o nascimento 
das Cooperativas de Crédito Rural, Creditap de Tapejara e 
Credisana de Sananduva. Essas duas cooperativas muito 
prósperas em suas regiões se uniram e formaram a Sicredi 
Altos da Serra RS/SC, que ingressou num sistema pioneiro 
e referência nacional, com empresas especializadas 
e instrumentos financeiros que aumentam 
a segurança de seus associados e 
fortalecem a atuação local.

Nossa
Cooperativa
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ONDE ATUAMOS

SISTEMA SICREDI
PRESENÇA NACIONAL

Água Santa

Tapejara
Ibiaçá

Charrua
Sananduva

São João
da Urtiga

Paim Filho

Machadinho

Cacique
Doble

São José
do Ouro

Barracão

Campos Novos

Esmeralda

Pinhal
da Serra

Muitos Capões Vacaria

Monte Alegre
dos Campos

Jaquirana

São José
dos Ausentes

Bom Jardim
da Serra

São Joaquim

Urupema

Painel

Capão Alto

Campo Belo do Sul

Cerro
Negro

Anita
Garibaldi

Celso
Ramos

Zortéa

Abdom
Batista

Vargem

Brunópolis Cutitibanos

São José
do Cerrito

Correia Pinto

Ponte Alta

Palmeira

Lages

Bom Jesus

Cambará
do Sul

Santo
Expedito

do Sul
Tupanci
do Sul

Vila
Lângaro

Santa Cecília
do Sul

SICREDI ALTOS
DA SERRA RS/SC

SC

RS

Números da
Cooperativa
62 Mil Associados
24 Municípios 
28 Agências 
286 Colaboradores
R$ 1,1 Bilhões de Ativos 
R$ 205 Milhões de Patrimônio Líquido
R$ 36,6 Milhões de Resultado

*Dados de dezembro de 2019.
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Destaques em 2019

Confira nossas principais conquistas  
ao longo do ano:

“Tínhamos conta na 
Sicredi em Bom Jesus, e 
fazíamos mais de 50km 
para ir até a agência. Com 
a chegada da Sicredi em 
Jaquirana nos facilitou 
muito, conseguimos nos 
associar aqui e ter acesso 
a soluções financeiras 
perto de casa. Hoje, 
estamos investindo na 
nossa queijaria e a Sicredi 
está do nosso lado, nos 
apoiando em tudo que 

precisamos.”

Solange de Fátima 
Fogaça e Silva
Associada

Com os norteadores do planejamento estratégico e 
respeitando a demanda das lideranças locais, em 2019, 
expandimos nossa Cooperativa para mais 1 município do 
Rio Grande do Sul. Por meio da aprovação do Fundo de 
Expansão, chegamos em Jaquirana, entregando nosso 
modelo de instituição financeira cooperativa para mais de 
4.100 habitantes. Inauguramos um ambiente moderno e 
colaborativo, que tem por objetivo atender às necessidades 
dos associados. 

Agência de Jaquirana

Agência de Água Santa

Nesse ano também 
reinauguramos as novas 
dependências da agência de 
Água Santa, entregando aos 
colaboradores um ambiente mais 
adequado para o trabalho, e aos 
associados e comunidade uma 
nova proposta de atendimento 
financeiro, cada vez mais 
colaborativa.
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Com o propósito de valorizar o relacionamento 
e trazer informações relevantes e atuais para 
os profissionais do agronegócio e empresários, 
realizamos 3 eventos nesse ano, expandindo 
conhecimento para mais de 600 participantes.

O Fórum do Agronegócio aconteceu nos 
municípios de Sananduva - RS e Campos 
Novos - SC com parceria de diversas 
cooperativas e entidades ligadas ao setor. O 
evento abordou assuntos como tendências 
climáticas, mercado econômico do agronegócio 
e tecnologia.

Encontro com empresários Fórum do Agronegócio em Sananduva - RS

Fórum do Agronegócio em Campos Novos - SC Encontro com empresários

O encontro com empresários está na sua 6° 
edição e, desde 2014, vem gerando impacto 
positivo e agregando conhecimento aos 
empresários e entidades ligadas ao comércio, 
indústria e serviços da área de atuação da 
Cooperativa. Nesse ano, o encontro ocorreu em 
Tapejara - RS e fez parte da programação do 
Espaço Gestão, evento tradicional do município 
realizado a cada dois anos, com o propósito 
de promover palestras e debates para a 
comunidade regional. Nesse evento falamos 
sobre marketing e mercado econômico.



10

Relatório 2019

Fundo Filantrópico

O Fundo Filantrópico da Sicredi Altos da Serra foi constituído com o objetivo de apoiar 
iniciativas que promovam a cultura, o esporte, a segurança, saúde e bem-estar nas 
comunidades.
Em seu primeiro ano, o Fundo Filantrópico acolheu 24 projetos em 12 municípios, 
impactando direta e indiretamente mais de 55 mil pessoas.

A credibilidade da Sicredi 
nos fez inscrever o 
Projeto Flores e acreditar 
que daria certo. Bem 
como a Cooperativa, 
o Fundo Filantrópico 
vai ao encontro do seu 
associado, comprovando 
que é possível acontecer. 
No caso da nossa escola, 
mostra que o jovem rural 
pode ser protagonista 
no meio que escolher 
e ser reconhecido 
e beneficiado pela 
Sicredi. A busca por 
melhorias em todos os 
setores deve acontecer 
constantemente e 
quando se tem parceiros 
que, como a Sicredi, 
acreditam na Educação, 
tudo fica mais simples.“

Nagila Ane Devens
Coordenadora do Projeto 
Flores de Machadinho - RS

Os recursos recebidos 
através do Fundo 
Filantrópico ao nosso 
Centro de Treinamentos 
tiveram por objetivo 
qualificar as ações e 
protocolos de nossos 
bombeiros, bem como, 
qualificar em todas as 
situações de ocorrências. 
Este recurso ajuda a 
viabilizar um projeto, 
para que tenhamos cada 
vez mais excelência em 
nossos atendimentos. 
Somos gratos à Sicredi. 
Com certeza todos 
os 5 municípios que 
atendemos sairão 
ganhando com este 
aporte.

Diego Girardi
Presidente dos Bombeiros 
Voluntários de Tapejara RS
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Conheça, na tabela abaixo, os projetos que foram apoiados pelo Fundo Filantrópico:

Entidade Projetos Acolhidos Município R$ Doado

Prefeitura Mun. de Água Santa Nosso Bairro em Ação Água Santa 15.000,00

Hospital São Valentim Troca do telhado do hospital Barracão 25.000,00

CTG Herança de Tropeiros Instrução de dança para invernadas Bom Jesus 7.200,00

Bombeiros Voluntários de Bom 
Jesus

Revitalização da sede dos bombeiros 
voluntários Bom Jesus 15.000,00

LIONS Clube Bom Jesus Aquisição de equip. ortopédicos p/ 
empréstimo à comunidade Bom Jesus 5.117,00

Grupo de Escoteiros Material didático para treinamento de 
escoteiros Cacique Doble 4.000,00

Bombeiros Voluntários de 
Cacique Doble Equipamentos para corpo de bombeiros Cacique Doble 10.000,00

SMEDEC Ibiaçá Violões para aulas de música Ibiaçá 4.267,44

Casa Apoio a Pessoas com 
Câncer Maria Tereza

Apoio e autoestima a pessoas com 
câncer Lages 5.000,00

Associação Lageana de 
Assistência aos Menores Instrumentos musicais Lages 10.000,00

Escola Getúlio Dorneles Vargas Cultivo de Flores na escola Machadinho 5.000,00

Associação Rosalina Maria 
Rafagnin dos Santos

Solidariedade nas Veias, doação de 
sangue Sananduva 5.000,00

Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Sananduva

Revitalização do caminhão do corpo de 
bombeiros Sananduva 10.000,00

Bombeiros Voluntários de São 
João da Urtiga Equipamentos para corpo de bombeiros São João da 

Urtiga 10.000,00

Escola Mun. Ensino Fund. Luiz 
Biasi Quimonos para aulas de Karatê São João da 

Urtiga 8.000,00

ASSOUDEF – Ass. Ourense de 
Deficientes

Aquisição de equip. ortopédicos para 
empréstimo à comunidade São José do Ouro 5.000,00

CTG Manoel Teixeira Instrução de dança para invernadas Tapejara 12.000,00

Grupo Escoteiro Tapejara – 40 
RS

Container para abrigo de tropa - 
Escoteiros Tapejara 22.000,00

Hospital Santo Antonio Capacitação das equipes Tapejara 25.000,00

Associação Desportiva do Rio 
Grande do Sul Material esportivo futsal feminino Tapejara 5.000,00

Bombeiros Voluntários de 
Tapejara

Equip. para Centro de Treinamento dos 
Bombeiros Voluntários Tapejara 15.000,00

APAE Tapejara Construção da Sede APAE Tapejara 22.982,69

APAE Vacaria Camisetas para todos APAE Vacaria 6.900,00

Centro Defesa Direitos Criança e 
Adolescente Material esportivo futsal Vacaria 8.000,00

TOTAL 260.467,13
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Na Sicredi Altos da Serra RS/SC, nossos 
associados têm participação ativa na gestão 
e desenvolvimento do negócio. De 4 em 4 
anos, no período assemblear, eles se reúnem 
para eleger os Coordenadores de Núcleo que 
são os representantes dos associados junto à 
Cooperativa.

Além disso, os Coordenadores de Núcleo 
elegem os membros do Conselho de 
Administração, órgão responsável pela 
estratégia da Cooperativa e pela escolha da 
Diretoria.

Nesse processo, os associados também 
podem participar da gestão do próprio 
Sicredi, uma vez que o Conselho de 
Administração da Sicredi Altos da Serra RS/SC 
participa da escolha dos conselheiros da 
Central Sicredi Sul Sudeste que, por sua 
vez, elegem os membros do Conselho 
de Administração da Sicredi Participações 
(SicrediPar), holding controladora de todo o 
Sistema.

Participação

(elegem) (elegem)

(seleciona)

Assembleia Geral Ordinária de 2019

Associados

Diretoria

Coordenadores 
de Núcleo

Conselho de Administração 
da Cooperativa

Conselho Fiscal da 
Cooperativa

Gestão Participativa da Cooperativa
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Assembleias

Nossos associados também exercem seu 
protagonismo nas assembleias de núcleo, 
onde participam democraticamente das 
decisões que afetam seus investimentos e 
sua comunidade. Os temas debatidos e as 
resoluções tomadas nessas assembleias são 
levados à Assembleia Geral Ordinária, onde os 
Coordenadores de Núcleo deliberam sobre o 
rumo da Cooperativa. 

Em 2019, decisões importantes foram 
tomadas em assembleias, como por exemplo 
a destinação de parte dos resultados 
da Cooperativa para conta corrente dos 
associados, as aprovações do Fundo Social 
que em 2019, por meio do desenvolvimento 

Assembleia de núcleos de 2019

de projetos sociais, já impactou positivamente 
mais de 55 mil pessoas, e a aprovação do 
Fundo de Expansão da Cooperativa, que 
proporcionou chegarmos ao município de 
Jaquirana.
Também nas assembleias foram eleitos 
os novos representantes da Cooperativa. 
O Conselho de Administração, Presidente, 
Vice-Presidente e 10 membros efetivos para 
o mandato de 4 anos e também o Conselho 
Fiscal, com 3 membros efetivos e 3 membros 
suplentes para o mandato de 3 anos. 
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Como coordenador 
de núcleo da Sicredi, 
participo de todas 
as assembleias 
porque a gente tem 
direito e deveres 
dentro de uma 
instituição financeira 
cooperativa. A Sicredi 
coopera comigo 
e eu contribuo 
nas decisões 
sobre o futuro da 
Cooperativa. Temos 
o poder de voto, que 
é muito importante 
porque o Sicredi é 
meu, é teu, é nosso 
e poder representar 
os associados do 
meu núcleo e ajudar 
no rumo da Sicredi é 
muito gratificante.”

Estéfano Santos Pereira
Associado

Nas assembleias, os associados podem 
conhecer e exercer os valores essenciais 
do cooperativismo, como democracia e 

transparência. Durante esses eventos, eles são informados 
sobre o planejamento e as metas para o próximo exercício, 
além de poder opinar sobre o futuro da Cooperativa.

Na Sicredi Altos da Serra, contamos atualmente com 100 
Coordenadores de Núcleo que se reúnem semestralmente 
para acompanhar a execução do planejamento da 
cooperativa e trazer opiniões relevantes sobre o reflexo da 
atuação local.
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Encontro regionalizado com Coordenadores de Núcleo

Atuação dos Coordenadores 
de Núcleo

O Coordenador de Núcleo é o associado pessoa física eleito em 
Assembleia de Núcleo, encarregado de promover diálogo sobre 
a gestão e o desenvolvimento da Cooperativa e representar os 
associados nas Assembleias Gerais.

No ano de 2019, como tradicionalmente acontece na Cooperativa, 
os Coordenadores de Núcleo se reuniram com o Conselho de 
Administração e o Presidente, em eventos regionalizados nos 
municípios de Tapejara, Sananduva, São José do Ouro, Lages e Vacaria.

Estar em permanente diálogo aproxima a Cooperativa das necessidades 
e anseios do quadro social.
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Na Assembleia Geral, os 
Coordenadores de Núcleo 
elegem os membros do 
Conselho de Administração.  
O órgão é responsável por 
fixar a orientação geral e 
estratégica e os objetivos 
da Cooperativa, além de 
supervisionar sua gestão, para 
que suas ações atendam aos 
interesses dos associados.

A Diretoria da Sicredi Altos da 
Serra RS/SC é indicada pelo 
Conselho de Administração 
e é responsável pela gestão 
executiva do negócio.

Durante a Assembleia 
Geral, também são eleitos 
os membros do Conselho 
Fiscal, órgão que monitora 
o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da 
Administração.

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Executiva

Conselho Fiscal

Conheça nossos Conselheiros de Administração:  
Da esq. para dir. Rogério Luis Fontana, Taniamar Gregolin Zanandrea, 
Givanildo Bombarda, Zilda Terezinha Furlan Figueiredo, Laerson Tessari, 

Maiza Iandra Bortolozzo, Egídio Loregian, Vicente Favaretto, Mario 
Antonio Maurina, Rafael Mezzalira, Sadi Comiran e Sérgio Poletto.

Conheça nossos Conselheiros Fiscais:  
Da esq. para dir. Ademir Elói Reginato, João Antenor Pereira, Madalena 

Miotto, Acladi Veronez, Mateus Luiz Vidal e Paulo Eriberto Silveira 
Ramos.

Conheça nossos Diretores:  
Da esq. para dir. Felipe Segatto, Paulo Omar Ferronato da Rosa e 

Douglas Zanandrea.
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Programa 
Crescer

Educação 
Financeira

A fim de difundir a cultura do cooperativismo e do cooperativismo de crédito entre nossos 
associados, desenvolvemos o Programa Crescer.

Por meio dele, oferecemos uma formação que amplia a compreensão sobre o funcionamento de 
uma sociedade cooperativa e o papel do associado na governança do negócio, ajudando a formar as 
futuras lideranças da Cooperativa.

Aqui na Sicredi Altos da Serra, acreditamos que o conhecimento tem mais valor quando é 
compartilhado, por isso, desde 2010, realizamos o Programa Crescer e até então formamos mais de 
3.000 associados.

No Programa Crescer, falamos sobre cooperativismo, cooperativismo de crédito, organização 
sistêmica do Sicredi e governança, mas principalmente falamos sobre a importância da participação 
do associado na cooperativa. Se você é associado e quer conhecer mais sobre esses assuntos 
pergunte para seu gerente e venha difundir a cultura da cooperação conosco.

2019 foi marcado pela 
capacitação das equipes de 
colaboradores da Sicredi 
Altos da Serra RS/SC com 
o tema educação financeira. 
A expectativa é que essa 
capacitação se estenda 
para os associados a partir 
de 2020, com objetivo de 
compartilhar conhecimento e 
dicas sobre finanças pessoais 
e consumo consciente.
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Apoio ao
associado

Por sermos uma instituição financeira cooperativa na qual o associado é quem decide os rumos do 
negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, 
prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de 
vida, que impactem positivamente na saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus 
projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que 
oferecemos:

Soluções responsáveis

Para você 

• Conta Corrente

• Cartões Empresariais

• Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

• Folha de Pagamento

• Cobrança

• Custódia de Cheques

• Máquina de Cartões

• Domicílio Bancário

• Crédito

• Financiamentos

• Crédito para 

Investimentos BNDES

• Investimentos

• Previdência Empresarial

• Câmbio

• Certificação Digital

• Consórcios

• Seguros

• Câmbio

• Cartões

• Certificação Digital

• Conta Corrente

• Crédito Rural

• Crédito investimento BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Investimentos

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Seguros

• Poupança

Para sua 
empresa

Para seu 
agronegócio

• Aplicativo Sicredi

• Caixa Eletrônico

• Internet Banking

• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio

• Cartão de Crédito e Débito

• Certificação Digital

• Débito Automático

• Débito Direto Autorizado

• Conta Corrente

• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Poupanças

• Seguros
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Destaques de 2019

• Máquina compacta. A máquina de 
cartões que vem como um parceiro de 
negócio para micro e pequenas empresas. 
É a solução indicada para quem precisa de 
mobilidade e autonomia na palma da mão. 
Seja por chip ou Wi-Fi, a máquina compacta 
atende à necessidade de vendas em 
cartões em qualquer local.

Ao longo do ano, nossos associados puderam contar com uma vasta 
gama de soluções financeiras. Os principais destaques do ano foram: 

1
2

3

4
5

6

7
8

9

#
0

*

ASSOCIADO SICREDI

1234 5678 9101 1213

• Programa Recompensa. No ano 
de 2019, o Sicredi desenvolveu uma 
plataforma digital para aprimorar o 
Programa de Recompensas dos Cartões 
Sicredi e oferecer ainda mais opções de 
resgate de pontos. Os associados podem 
acessar o programa via plataforma on-line 
sicredi.com.br/programaderecompensas e 
trocar seus pontos de cartão de crédito por 
produtos, passagens aéreas e muito mais.

• Protec Agro. É uma ferramenta 
on-line para elaboração de projetos 
técnicos voltados ao agronegócio. Esse 
sistema entrega mais facilidade para 
os profissionais da assistência técnica 
cadastrados, e proporciona aos associados 
mais agilidade e segurança no momento de 
fazer suas operações de crédito rural, entre 
elas custeio e investimento. 
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Desenvolvimento
dos Colaboradores
Pelo nono ano consecutivo, nos classificamos no ranking das “150 Melhores Empresas para 
Trabalhar” no Brasil e, pelo terceiro ano consecutivo, também recebemos o reconhecimento 
de estar entre uma das “Melhores Empresas para Começar a Carreira”. Ambas as pesquisas 
são conduzidas pela revista Você S/A, da Editora Abril, em parceria com a Fundação Instituto 
Administração (FIA).

• Melhores Empresas para Trabalhar: 
Este reconhecimento é resultado de 
uma pesquisa com mais de 250 mil 
trabalhadores de cerca de 500 empresas 
e instituições, incluindo o Sicredi, nas 
cinco regiões do país. Na pesquisa são 
avaliados itens como estratégia e objetivos, 
participação e autonomia, comunicação 
interna, carreira, educação corporativa entre 
outros aspectos referentes à qualidade de 
vida no ambiente organizacional.

• Melhores Empresas para Começar 
a Carreira: Esta pesquisa contempla as 
companhias que oferecem os melhores 
programas para quem está começando no 
mercado de trabalho. Na foto ao lado, nossa 
colaboradora Jéssica Lunardi, do município 
Sananduva. Jéssica iniciou sua carreira 
conosco no ano de 2010 como Jovem 
Aprendiz na Agência de Sananduva Centro, 
passando por diversos cargos. Atualmente 
é Assistente de Negócios.

Iniciar a carreira na Sicredi foi uma grande oportunidade que 
surgiu em um momento de descobertas e decisões do futuro 
profissional. Trabalhar na Sicredi me instiga diariamente a ser melhor 
profissionalmente, com a família, e com a sociedade.”

Jéssica Lunardi
Colaboradora

E você sabe por que estamos entre as melhores empresas? Porque nos preocupa-
mos e valorizamos o desenvolvimento dos colaboradores. Em 2019, foram mais de 23 
mil horas de capacitações e cursos, tanto de forma on-line quanto presencial para todo 
corpo de colaboradores e conselhos da Cooperativa. Confira os destaques a seguir:
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Afim de conhecer as necessidades e os objetivos pessoais, profissionais e empresariais de nossos 
associados, nossos 286 colaboradores buscam estar presentes em seu dia a dia, cultivando um 
relacionamento cada vez mais próximo. Ao longo de 2019, realizamos uma série de treinamentos 
e eventos com o objetivo de preparar nossos colaboradores, Diretoria e Conselheiros para entregar 
uma Cooperativa cada vez melhor aos associados.

Com o objetivo de orientar sobre a 
importância do papel dos Conselheiros 
Fiscais e de Administração, bem como para 
tratar das suas atribuições durante seus 
mandatos, foram realizados encontros 
presenciais na Cooperativa e na Central 
Sul/Sudeste. 

De 30 de setembro a 4 de outubro, o 
Presidente da Sicredi Altos da Serra RS/SC 
participou da Missão ao Vale do Silício, na 
Califórnia, EUA. Os participantes tiveram 
acesso ao mundo da inovação e tecnologia, 
buscando subsídios para estimular 
o processo de aperfeiçoamento nas 
sociedades cooperativas. 

A Diretoria Executiva esteve presente em 
várias capacitações também organizadas 
pela Central, além de participar do ISE, 
formação que ocorre em São Paulo 
cujo principal objetivo é desenvolver os 
conhecimentos de gestão e habilidades de 
liderança.

Todos os anos, novos colaboradores 
chegam para fazer a diferença na Sicredi.  
Com o objetivo de recebê-los com toda 
atenção merecida, bem como buscando 
apoiá-los durante a integração destes 
colaboradores na Cooperativa, ocorre 
anualmente um encontro de integração 
com os colaboradores recém-admitidos 
onde são apresentadas informações sobre 
o Sistema e Cooperativa, os princípios, 
valores e norteadores.

Com o intuito de atender cada vez melhor 
e de forma personalizada os associados, 
nossas equipes de atendimento atuam 
em segmentos, ou seja, Pessoa Física, 
Pessoa Jurídica e Agro. Com treinamentos 
presenciais específicos por segmento, bem 
como com plataforma on-line com cursos e 
formações, os profissionais da Cooperativa 
encontram-se preparados para apoiar nas 
decisões e atender às necessidades dos 
associados.
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Ao longo de 2019, pudemos conhecer e nos inspirar com a história 
de 4 associados de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, mostrando em nossas redes sociais como a Sicredi atende às 
necessidades financeiras desses associados e cria um ciclo virtuoso de 
crescimento e desenvolvimento nas comunidades onde está inserida. 

A Francini vem atualizando os sonhos 
com o passar do tempo. Sempre 
conectada, utiliza toda a tecnologia para ir 
programando seus objetivos. A compra do 
carro novo era o atual sonho da Francini. 
As simulações de financiamento por meio 
do aplicativo do Sicredi foram o passo 
inicial para que o projeto do carro saísse do 
papel. Com o apoio da Sicredi, a Francini 
conquistou seu sonho e tornou sua vida 
muito mais prática.

Extensionista rural, dia após dia ele 
percorre quilômetros de estradas para 
ajudar outras pessoas a realizarem seus 
sonhos. A preocupação com as pessoas, 
a presença nas propriedades rurais e 
as visitas constantes fazem com que 
ele permaneça longe de casa por várias 
horas, por isso que os canais virtuais e o 
autoatendimento do Sicredi, juntamente 
com todos os recursos dos aplicativos são 
primordiais para o seu estilo de vida, eles 
proporcionam o apoio necessário para que 
a sua presença nas propriedades rurais 
possa ser uma constante transformadora 
capaz de ajudar outras pessoas a tirarem 
seus planos do papel.

Histórias que
fazem a diferença

Confira esta 
história na íntegra

Confira esta 
história na íntegra
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Formada em contabilidade e com um 
talento nato para a gestão, Márcia e o 
marido Clávio comandam uma propriedade 
rural no interior de Água Santa, onde 
moram com as duas filhas. Com o apoio da 
Sicredi, a família transformou a realidade 
à sua volta, cresceram, aumentaram a 
produção de leite e dobraram o número 
de animais da propriedade, geraram mais 
renda e melhoraram sua qualidade de vida.

Eunice é fundadora do Pastel da Serra, 
em Lages. Junto com o marido e com o 
apoio da família, a pastelaria gera renda, 
transforma realidades e emprega mais 
de 15 pessoas. O início dessa empresa 
não foi fácil. Eunice começou num 
estabelecimento pequeno e com poucas 
pessoas, mas com o passar do tempo 
a vontade de fazer mais a motivou para 
investir no seu empreendimento e mudar a 
realidade à sua volta. Com o financiamento 
da Sicredi, Eunice ampliou a pastelaria, 
contratou mais pessoas e hoje tem um 
ambiente amplo e confortável para atender 
toda a comunidade.

Confira esta 
história na íntegra

Confira esta 
história na íntegra
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Parcerias que agregam 
valor aos associados

O trabalho de nossa Cooperativa consiste em 
captar recursos de associados e emprestar 
para outros associados da mesma região, 
criando uma rede de apoio que estimula 
a prosperidade de todos os envolvidos e 
impacta positivamente os locais onde estamos 
inseridos. 

Por meio de nossos produtos e serviços, 
promovemos a inclusão financeira da população 
e fomentamos a economia local. Como 
resultado, ajudamos a melhorar a qualidade 
de vida de nossos associados, suas famílias e 
comunidades.  

Contamos também com uma série de ações 
de investimento social privado, que buscam 
atender às necessidades locais e fortalecer as 
relações com a comunidade. 

Dessa forma, quanto mais a nossa Cooperativa 
cresce e prospera, maior é o nosso impacto 
positivo. Denominamos esse processo de 
desenvolvimento conjunto da Cooperativa, do 
associado e da comunidade de Ciclo Virtuoso 
do Sicredi.

Em 2019, também buscamos parcerias que 
geraram valor aos associados. Com o Projeto 
Empreendedorismo que Transforma, mais 
de 500 associados participaram de cursos 
e capacitações desenvolvidos pelo Sebrae 
em parceria com diversas entidades locais. 
Levamos conhecimento e aulas práticas a 
16 municípios de nossa região, capacitando 
pessoas que empreendem em seus negócios, 
tanto para micro e pequenas empresas quanto 
para produtores rurais.

Confira algumas fotos dos nossos cursos.
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Comunidades

Doação para Creche de Pinhal da Serra.

Doação de Cobertores para o Hospital de Paim Filho. 

Todos os anos, somos protagonistas ou parceiros de diversas ações e eventos que 
apoiam e desenvolvem as comunidades. Esse investimento é possível por conta do forta-
lecimento da nossa Cooperativa que se dá por meio da confiança que nossos associados 
depositam na instituição. 

Em todos os municípios de atuação, hoje 24, nossos colaboradores estão engajados em 
entregar a missão do Sicredi, todos os dias. Veja alguns exemplos de ações que realizamos 
juntos e em parceria com diversas entidades em 2019.

Reinvestimos nosso resultado nas comunidades onde atuamos.
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Oficina de gastronomia para comunidade de Bom Jesus.

Dia de campo de viticultura em Barracão e região.

Doação de materiais para Hospital 
de Cambará do Sul.

Participação da Expo feira
de Machadinho.
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Resultados 
Balanço

R$ 1.120.059.312Ativo

R$ 13.167.323
Disponibilidades

R$ 387.690.613

Aplicações e
Relações Interfinanceiras

R$ 638.997.654
Operações de Crédito

R$ 35.414.324
Outros Bens e Créditos

R$ 44.789.398
Permanente

R$ 1.120.059.312Passivo

R$ 597.626.589
Depósitos (à vista e a prazo)

R$ 268.281.836

Obrigações com 
Repasses e Terceiros

R$ 48.587.456
Outras Obrigações

R$ 205.563.431
Patrimônio Líquido*

*É formado pela cota capital e pelas reservas de 
sobras. Ele garante o crescimento e a expansão dos 
negócios. Quanto maior é o PL maior é a capacidade 
de crescimento da cooperativa.
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Receitas e Despesas

Distribuição dos Resultados

R$ 163.392.482,841 - Receita Operacional Total

R$ 128.325.163,89

1.1 - Rendas de Juros
(Op. de Crédito a Aplic. Financeiras)

R$ 35.067.318,95

1.2 - Receitas de Produtos
e Serviços Prestados

R$ 2.578.001,093 - Resultado não operacional (Receita)

R$ 2.299.497,054 - IR e CSLL sobre o lucro (Despesa)

R$ 520.530,625 - Reversão da reserva de expansão (Receita)

R$ 36.674.078,12Resultado total

R$ 2.614.963,48Juros ao Capital para associados (pago em dez/19)

R$ 2.278.393,36Recuperação de Prejuízo Ex. Anteriores (Reserva Legal)

R$ 1.589.036,06FATES estatutário 5%

R$ 19.068.432,77Reserva Legal 60%

R$ 317.807,21Fundo Filantrópico 1%

R$ 953.421,64Reserva Expansão 3%

R$ 31.780.721,28Resultado líquido antes das destinações

R$ 9.852.023,60Sobras à disposição da AGO

R$ 127.517.439,382 - Despesa Operacional Total

R$ 63.471.609,722.1 - Despesas Juros (Captação, empréstimos, repasses) e PCLD

R$ 64.045.829,662.2 - Despesas Administrativas e Tributárias
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Essas e outras histórias 
acontecem todos os dias com 

mais de 60.000 associados que 
juntos crescem, prosperam e 
criam um ciclo virtuoso que 

beneficia a todos.

Sonho que sempre fez parte 
da história da Márcia, que 

junto com o esposo Clávio, e 
as duas filhas, transformaram 
a realidade à sua volta. Com o 

financiamento da Sicredi, 
ampliaram a propriedade, 
empreenderam e geraram 
mais renda para a família, 

fazendo a diferença em suas 
vidas.

Confira esta história na íntegra

Qualidade de vida que a Nice 
proporciona para seus funcionários. 

Junto com o marido e o apoio da 
família, sua pastelaria gera renda e 

transforma realidades. Nós 
estivemos ao lado da Nice dando o 
suporte financeiro necessário para 

que ela pudesse ampliar a 
pastelaria e consolidar o sucesso do 

empreendimento.

Confira esta história na íntegra

Essa é a Francini, que tem 
na sua história um sonho 

comum a muitos 
brasileiros: a compra do 

carro novo.  As 
simulações de crédito 

veículo por meio do 
aplicativo Sicredi foram o 
passo inicial para que a 
Francini realizasse seu 

sonho.

Confira esta história na íntegra

Diferença essa que o Orlando 
faz todos os dias na vida de 

muitos produtores rurais. Com 
os canais digitais do Sicredi, 

podemos oferecer 
comodidade e conveniência, 
que auxilia o Orlando em sua 

missão de ajudar outras 
pessoas a melhorarem sua 

qualidade de vida.

Confira esta história na íntegra

08:27

Ciclo Virtuoso
do Cooperativismo

Por sermos uma cooperativa, nossa prioridade é atender às necessidades 
financeiras de nossos associados, com objetivo de agregar renda e melhorar sua 
qualidade de vida. Por isso, contamos com muitos produtos e serviços, com taxas e 
condições justas que ajudam a realizar os sonhos de muitas pessoas.

Quando os associados usufruem das soluções financeiras, eles crescem, 
fortalecem a cooperativa e possibilitam a geração de resultados positivos. 

Na Sicredi Altos da Serra, todos os recursos captados são reinvestidos nas 
comunidades, assim como uma parte do resultado gerado pela Cooperativa também 
é distribuída entre seus associados. 
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Sicredi XXX
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Rede de
atendimento

Agência de Charrua
Rua Julio de Castilhos, 15
Centro - Charrua/RS
(54) 3398.1101 e (54) 3398.1118

Agência de Água Santa
Av. Dario Roman, 523
Centro - Água Santa/RS
(54) 3348.1129 e (54) 3348.1152

Agência de Ibiaçá
Rua Marechal Castelo Branco, 536
Centro - Ibiaçá/RS
(54) 3374.1333 e (54) 3374.1196

Agência de Vila Lângaro
Rua 22 de Outubro, 4.883
Centro - Vila Lângaro/RS
(54) 3616.0013 e (54) 3616.0014

Agência de Tapejara Centro
Rua do Comércio, 1.099
Centro - Tapejara/RS
(54) 3344.1118 e (54) 3344.1448 e (54) 3344.2632

Agência de São João da Urtiga
Av. Professor Zeferino, 1.140
Centro - São João da Urtiga/RS
(54) 3532.1237 e (54) 3532.1267

Agência de São José do Ouro
Av. Marechal Floriano, 137
Centro - São José do Ouro/RS
(54) 3352.1044 e (54) 3352.1515

Agência de Santo Expedito do Sul
Av. José Pilonetto, 805
Centro - Santo Expedito do Sul/RS
(54) 3396.1088

Agência de Sananduva Centro
Av. Dr. Salzano da Cunha, 859
Centro - Sananduva/RS
(54) 3343.1728 e (54) 3343.1250

Em 2019, também implementamos o WhatsAPP Enterprise. 
Agora os associados podem enviar mensagens via whatsapp para o 
número (51) 3358-4770 e conversar diretamente com seu gerente.
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Agência de Paim Filho
Av. Vigário João Crisóstemo, 155, Sala 181
Centro - Paim Filho/RS
(54) 3531.1237 e (54) 3531.1000

Agência de Tupanci do Sul
Av. Luiz Panisson, 601, Sala 01
Centro - Tupanci do Sul/RS
(54) 3616.9262 e (54) 9981.2668

Agência de Esmeralda
Av. Presidente Castelo Branco, 1.061
Centro - Esmeralda/RS
(54) 3354.1211 e (54) 3354.1174

Agência de Vacaria Centro
Rua Ramiro Barcelos, 772
Centro - Vacaria/RS
(54) 3231.8150

Agência de Barracão
Av. Brasília, 620, Sala B
Centro - Barracão/RS
(54) 3356.1433 e (54) 3356.1434

Agência de Santa Cecília do Sul
Rua Maximiliano de Almeida, 151
Centro - Santa Cecília do Sul/RS
(54) 3616.4024

Agência de Cambará do Sul
Av. Getulio Vargas, 1.719
Centro - Cambará do Sul/RS
(54) 3251.1753 e (54) 3251.1558

Agência de Muitos Capões
Rua Dorval Antunes Pereira, 480
Centro - Muitos Capões/RS
(54) 3612.2157 e (54) 3612.2158

Agência de Machadinho
Av. Frei Teófilo, 329
Centro - Machadinho/RS
(54) 3551.1382

Agência de Tapejara Bairro São Paulo
Av. 07 de Setembro, 2.429
Bairro São Paulo - Tapejara/RS
(54) 3344.1938 e (54) 3344.2238

Agência de Bom Jesus
Rua Coronel Laurindo Paim, 758
Centro - Bom Jesus/RS
(54) 3237.2550
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Agência de Cacique Doble
Av. Kaiganges, 143
Centro - Cacique Doble/RS
(54) 3552.1220

Agência de Campos Novos SC
Rua Marechal Deodoro, 350
Centro - Campos Novos/SC
(49) 3541.2561

Agência de Vacaria Bairro Glória
Av. Militar, 2.459
Bairro Glória - Vacaria/RS
(54) 3232.0409

Agência de Lages Centro SC
Rua Vidal Ramos Junior, 44
Centro - Lages/SC
(49) 3222.5721 e (49) 3223.3673 e (49) 3224.5737

Agência de Lages Bairro Coral SC
Av. Primeiro de Maio, 210
Bairro Coral - Lages/SC
(49) 3222.7251

Agência de Sananduva Bairro Operário
Av. Rio Branco, 931
Bairro Operário - Sananduva/RS
(54) 3343.8100

Agência de Pinhal da Serra
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto, 1.386
Centro - Pinhal da Serra/RS
(54) 3616.2216

Agência de Jaquirana
Rua Inacio Rodrigues, 400, Quadra 19, Lote 18
Centro - Jaquirana/RS
(54) 3253.1310
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