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Nós somos a Sicredi ração RS/MG, Cooperativa que atua há ma anos Integ is de 100 

transformando a vida de nossos associados e suas comunidades na região. 

Somos uma das 110 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição 

financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto 

por 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, iremos compartilhar, 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 vamos 

mostrar como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um 

impacto positivo na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!

Juntos fazemos
a diferença

Relatório 2019
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Sicredi Integração RS/MG

Fechamos mais um ciclo, mais um ano no 
qual juntos fizemos a diferença. Mesmo 
que a economia ainda estivesse devagar, 
longe da reação que gostaríamos que 
tivesse apresentado, a Sicredi Integração 
RS/MG cresceu em 2019. O desempenho 
positivo é fruto de um trabalho planejado, 
o qual almeja a evolução constante 
baseada no quadro de associados, na sua 
participação das decisões e dos 
resultados financeiros, com os recursos 
ficando aqui, sendo reinvestidos na região 
e ajudando a desenvolver a economia 
local. É dessa forma que aumentamos o 
número de associados e o volume de 
negócios. 
Entre as iniciativas do ano que merecem 
destaque, listo algumas. A consolidação 
da nossa presença em Minas Gerais é um 
dos tantos motivos que temos para 
comemorar. Inauguramos agências em 
Itabirito e Conselheiro Lafaiete e já 
estamos abrindo outras naquele Estado. 
Esse é um projeto que deu certo e que 
está alinhado a uma tendência de 
crescimento da participação do sistema 
cooperativo no mercado financeiro, mas 
em menor número de cooperativas face 
ao alto custo associado. Esse novo 
mercado, além de ter um grande 
potencial, garante que a nossa 
cooperativa siga evoluindo com destaque 
dentro do sistema. 
Na área da educação financeira, fomos 
felizes na execução do projeto piloto com 
duas escolas de Travesseiro, 
conscientizando desde cedo crianças e 
jovens a conquistar uma vida financeira 
mais saudável. No Dia C, essa temática 
também foi trabalhada com ações na 
comunidade por todas as 17 agências. 
E no mesmo ano em que o padre suíço 
Theodor Amstad foi oficialmente 
reconhecido como o patrono do 
cooperativismo brasileiro, demos início às 

nossas Cooperativas Escolares. 
Começamos por Lajeado, numa parceria 
com a Prefeitura, onde quatro escolas e 
mais de 120 alunos são abrangidos por 
este programa que oportuniza uma 
formação de liderança e trabalho em 
equipe diferenciado, através da vivência 
de um modelo cooperativo sustentável. 
Com o Fundo Filantrópico da Sicredi 
Integração RS/MG, fizemos a diferença 
para a execução de 135 projetos 
educacionais, culturais, esportivos, 
ambientais, de segurança e saúde, 
distribuindo R$ 560 mil. Voando cada vez 
mais longe junto com a mascote abelha, o 
Programa A União faz a Vida já está em 23 
escolas de Lajeado, Travesseiro e Mato 
Leitão, alcançando mais de 1,2 mil alunos 
e cerca de 280 professores. 
Além das reformas de mais algumas 
agências com a marca nova, em 2019 
também inauguramos o Sicredi Empresas 
em Lajeado, que já se mostra com ótimos 
resultados. E por falar em negócios, é 
fundamental salientar as feiras, nas quais 
atuamos de forma diferente, indo além do 
institucional e buscando fomentar vendas. 
Foram sete feiras do Vale do Taquari e 
Minas Gerais, nas quais foram registrados 
um volume de R$ 31 milhões em negócios 
protocolados. 
Temos certeza de que 2020 será ainda 
mais promissor. Muitas ações estão 
previstas baseadas no nosso propósito, 
que é “Realizar sonhos, transformar vidas 
e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das pessoas através da 
cooperação”. Significa dizer que neste 
novo modelo de trabalho vamos seguir 
crescendo ofertando produtos e serviços 
de interesse genuíno do associado. 

Adilson Carlos Metz
Presidente
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Nossa
Cooperativa

A Sicredi Integração RS/MG

Nossa Cooperativa teve início em 906, quando 1

18 lajeadenses influenciados pelo padre 

Theodor Amstad, se reuniram no Hotel Franke 

para criar a Spar und Darlehnkasse von Lajeado 

(Caixa Econômica e de Empréstimo de Lajeado). 

Neste dia, são aprovados os estatutos, 

integralizado o capital e eleita a primeira 

diretoria.

A partir do ano de , ingressamos no Sistema 1993

Sicredi, com a denominação de Cooperativa de 

Crédito de Lajeado Ltda.  Dessa forma, passamos 

a fazer parte de um sistema nacional, com 

empresas especializadas e instrumentos 

financeiros que aumentam a segurança de nossos 

associados e fortalecem nossa atuação local. 

Atualmente, a Sicredi Integração 
RS/ MG é composta por mais de 52 
mil  associados e estamos 
presentes em  11 municípios no Rio 
Grande do Sul e 03 municípios de 
Minas Gerais.Hotel Franke

Local da reunião de fundação da Cooperativa (1906).

Nossa História:

 1906 - Fundação (Caixa Econômica e de Emprés-

  timo de Lajeado).

   - Mudança para o Sistema Luzzati -  sitema1926

   de livre associação.

    - Alteração estatuária incluída a mudança 1944

   de nome para Cooperativa Banco Popular de 

    Lajeado Limitada.

    - Campanha de novos sócios.1970 

     -  Ingresso no Sistema Sicredi. 1993

      - Crescimento contínuo da cooperativa, com2000

      aumento de sócios, capital, captação e produtos.

       - 100 anos de história. A cooperativa 2006

      completou 100 anos de funcionamento.

        -  A Cooperativa de Crédito de Lajeado - 2015

        Sicredi Vale do Taquari RS atingiu o número de 

        49 mil associados.

         - A Cooperativa comemora 110 anos e 2016

         atinge a marca de 1 bilhão de recursos financeiros

          administrados.

           - Inaugurado o novo Centro Administrativo2017

          da Cooperativa.

           - Início da expansão para Minas Gerais e a2019

           abertura das primeiras agências.
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Atuação regional

Área RS

Área MG

19
agências

14
cidades

EM

02
estados

DE

Nossos
números A Sicredi Integração RS/MG O Sistema Sicredi

Resultado de
R$ 35 milhões

28 mil
colaboradores

R$ 110,6bilhões
em ativos

R$17,5 bilhões
em patrimônio líquido

Resultado de
R$ 2,6 bilhões

52 mil
associados

259
colaboradores

4 milhões de
associados

Mais deMais de

R$ 1,8bilhões
em ativos administrados

Mais de

R$217 milhões
em patrimônio líquido

Sicredi Integração RS/MG

Sicredi hoje

Sicredi hoje

Estados de abrangência do 
Sicredi e com projeto de 

Com projeto de 

expansão em andamento

expansão em andamento

Mais de

Mais de

Mais de

5

Ouro Preto

Cachoeira
do Campo

Mais de
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Destaques em 2019

Moody’s eleva nossa nota em 
classificação de risco de crédito

Theodor Amstad

Nomeado Patrono do Cooperativismo

no Brasi, o Padre Theodor Amstad foi

o principal incentivador e criador da 

primeira cooperativa de crédito do 

Brasil, fundada na localidade de Linha

Imperial, interior do município de Nova

Petrópolis, surgindo, então, a atual 

Sicredi Pioneira.

Após, seguiu para outras comunidades

para espalhar suas ideias e formar 

novas cooperativas. 

A Moody's, uma das principais agências de classificação de risco de 

crédito do mundo, elevou as nossas notas de Aa2.br para Aa1.br nos 

ratings corporativo e de emissor em escala nacional, ambos de longo 

prazo. A nova avaliação atesta a nossa capacidade de manter 

métricas de risco de ativos acima da média do mercado de capitais 

durante crises econômicas e, ainda, de sustentar um alto nível de 

capitalização e rentabilidade. Na atualização, a agência também 

reafirmou todas as nossas outras avaliações e classificações.

Segundo Cesar Bochi, diretor de Administração do Sicredi, a 

avaliação da Moody's reafirma o nosso bom desempenho, que se 

tornou modelo para o cooperativismo de crédito no Brasil e no 

mundo. "Seguimos apresentando um crescimento contínuo, mesmo 

nos momentos em que o cenário econômico trouxe grandes 

desafios. Fechamos o primeiro semestre deste ano com crescimento 

de 10% no resultado líquido, chegando à marca de R$ 1,5 bilhão, e 

com patrimônio líquido que supera a marca dos R$ 16 bilhões. São 

resultados de uma participação muito ativa dos nossos mais de 4 

milhões de associados e de um modelo de negócio sólido e seguro", 

diz.

Além da nota aplicada pela Moody's, ainda obtivemos bom 

desempenho em avaliações da Fitch Ratings e Standard & Poor's, 

que também estão entre as principais agências de classificação de 

risco de crédito no mundo. O rating nacional de longo prazo que 

avalia o grau de investimento com qualidade alta e baixo risco tem a 

nota máxima da Standard & Poor's (AAA) e a nota AA da Fitch 

Ratings. 

Prêmios do Sicredi em 2019

Ao longo do ano, nosso Sistema foi 

reconhecido por meio de prêmios:

Melhores e Maiores 
2019
Pelo 8º ano consecutivo, 

figuramos nas categorias de 

finanças do anuário da Revista 

Exame, aparecendo em 15º. Como 

destaque, conquistamos o 2º lugar 

no ranking de Crédito Rural e o 6º 

lugar no indicador de Depósitos 

em Poupança e de Crédito para 

Médias Empresas.

Ranking BNDES
O ranking anual do BNDES 

identifica o desempenho das 

instituições financeiras nas 

operações indiretas, aquelas em 

que o banco de desenvolvimento 

participa indiretamente no 

repasse de recursos por meio de 

um agente financeiro a ele 

credenciado. Figuramos no 1º 

lugar em operações indiretas nas 

linhas Pronamp, Inovagro e 

Moderagro.

Relatório 2019
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Apoio ao
associado

Soluções responsáveis

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do negócio, 

nosso objetivo principal é atender as suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, prosperamos 

todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de vida, 

que impactem positivamente sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus projetos 

pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:

Para você Para sua 
empresa

Para seu
agronegócio

Ÿ Câmbio
Ÿ Cartão de Crédito e 

Débito
Ÿ Certificação Digital
Ÿ Débito Automático
Ÿ Débito Direto Autorizado
Ÿ Conta Corrente
Ÿ Crédito (pessoal, 

veículos, imobiliário)
Ÿ Consórcios
Ÿ Investimentos
Ÿ Previdência
Ÿ Pagamentos e 

recebimentos
Ÿ Poupanças
Ÿ Seguros

Ÿ Conta Corrente
Ÿ Cartões Empresariais
Ÿ Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos
Ÿ Folha de Pagamento
Ÿ Cobrança
Ÿ Custódia de Cheques
Ÿ Máquina de Cartões
Ÿ Domicílio Bancário
Ÿ Crédito
Ÿ Financiamentos
Ÿ Crédito para 

Investimentos BNDES
Ÿ Investimentos
Ÿ Previdência Empresarial
Ÿ Câmbio
Ÿ Certificação Digital
Ÿ Consórcios
Ÿ Seguros

Ÿ Câmbio
Ÿ Cartões 
Ÿ Certificação Digital
Ÿ Conta Corrente
Ÿ Crédito Rural
Ÿ Crédito investimento 

BNDES
Ÿ Consórcios
Ÿ Financiamentos
Ÿ Investimentos
Ÿ Pagamentos e 

Recebimentos
Ÿ Seguros
Ÿ Poupança

Canais

Ÿ Aplicativo Sicredi
Ÿ Caixa Eletrônico
Ÿ Internet Banking
Ÿ Serviços por Telefone

Sicredi Integração RS/MG
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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, na qual os Coordenadores de Núcleo 

deliberam sobre o rumo da Cooperativa. 

Em 2019, tivemos a participação de mais de 

cinco mil associados nas assembleias de núcleos 

realizadas nas respectivas agências. 

Relatório 2019

Programa Pertencer 

Gestão Participativa da Cooperativa

Associados 

Conselho de Administração
da Cooperativa

Conselho Fiscal
da Cooperativa

Diretoria

Coordenadores 
de Núcleo

(elegem)(elegem)

(seleciona)

Na Sicredi Integração RS/MG, nossos associados têm participação ativa na gestão do negócio. São eles

que decidem o futuro da Cooperativa, são os donos do negócio.

Assembleia de Núcleo

8

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.

Em 2019, a Sicredi Integração RS/MG realizou 

mais de 15 encontros com associados da nossa 

região. Muitos vieram ao Centro Administrativo e 

tiveram a oportunidade de conhecer sua 

estrutura  e também o funcionamento do 

mesmo.

Programa Crescer

Formados no
Programa Crescer

2019 + de 750 associados

Sicredi Integração RS/MG

Conselho de 
Administração

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.

*Composto por: 

10 Conselheiros Efetivos, sendo 01 deles 

presidente e 01 deles exercendo o papel 

de vice-presidente.

Conselho Fiscal

Durante a Assembleia Geral, também são 

eleitos os membros do Conselho Fiscal, 

órgão que monitora o cumprimento dos 

deveres legais e estatutários da 

administração.

*Composto por:

03 - Conselheiros Efetivos

03 - Conselheiros Suplentes

Diretoria
A Diretoria da Sicredi Integração RS/MG é  

indicada pelo Conselho de Administração 

e é responsável pela gestão executiva do 

negócio.

É composta por um Diretor Executivo e 

uma Diretora de Operações.
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Educação Financeira

Na Sicredi Integração, acreditamos que temos a 

responsabilidade de apoiar os nossos associados 

na gestão de suas finanças pessoais e no uso 

consciente de nossos produtos e serviços. Por 

isso contamos com iniciativas voltadas para a 

educação financeira. 

A principal ação sistêmica do Sicredi nesse tema é 

a Semana ENEF, uma iniciativa do CONEF (Comitê 

Nacional de Educação Financeira) para promover 

a Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

Organizada pelo Banco Central do Brasil entre os 

dias 20 e 26 de maio, contou com a participação 

de organizações financeiras de todo o país, que 

realizaram ações educacionais gratuitas para 

divulgar o tema.

Além disso, realizamos ações de educação 

financeira voltadas aos nossos colaboradores, 

associados e comunidades, como em duas 

escolas do munícipio de Travesseiro, onde 

iniciamos um projeto piloto com turmas do 3º, 4º  

e 9º anos, todas do ensino fundamental. Além do 

envolvimento dos alunos, contamos com a 

participação dos professores e dos pais dos 

alunos e juntos aprendemos a realizar sonhos.

Dia C

O Dia de Cooperar (Dia C), comemorado no 

primeiro sábado de julho, é uma iniciativa 

nacional do Sistema OCB (Organização das 

Cooperativas Brasileiras) que expressa a força 

do cooperativismo em prol das transformações 

sociais. Nessa data, cooperativas de todo o 

Brasil realizam ações de responsabilidade social 

alinhadas aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável propostos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU).

Na região de atuação da Sicredi Integração 

RS/MG, foram desenvolvidas ações em beneficio 

da comunidade em todos os municípios onde 

estamos presentes. 

Relatório 2019

O Dia C foi de confraternização e trabalho cooperativo

10

Programa A União Faz a Vida

Um dos principais meios pelos quais geramos valor para as comunidades 
onde atuamos é o Programa A União Faz a Vida, que promove os valores 
da cooperação e cidadania entre crianças e adolescentes. 

Trata-se de uma iniciativa sistêmica do Sicredi, 

que disponibiliza, em escolas da região, uma 

metodologia de ensino em que os alunos são 

protagonistas do processo de aprendizagem, 

contando com apoio de educadores, pais e 

comunidade. 

Em 2020, o Programa está completando 25 

anos, o que nos deixa muito orgulhosos por 

estar contribuindo e mudando a vida de muitas

crianças e adolescentes.

Saiba mais sobre o Programa em 

www.auniaofazavida.com.br

Panorama do Programa
A União Faz a Vida

2019 1150

Crianças e adolescentes participantes

Escolas participantes

Educadores participantes

Municípios impactados

2019 24

2019 280

2019 3

Sicredi Integração RS/MG
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Fundo Filantrópico

A gente acredita que com a força 
da nossa união, podemos fazer a 
diferença na vida das pessoas, na 
nossa comunidade e no mundo.

O Fundo Filantrópico é fomardo por 2% das 

sobras líquidas da cooperativa e os valores 

disponíveis rateados entre as agências na 

proporção de suas sobras (50%) e número de 

associados (50%). Desta maneira, quanto mais 

a comunidade estiver engajada com a Sicredi 

Integração RS/MG, mais recursos retornam para 

ela.

Nós acreditamos que estes recursos aplicados 

podem fazer uma grande diferença na vida das 

pessoas. Em 2019 foram contempladas 135 

entidade sociais, sendo distribuídos mais de R$ 

560 mil. 

Se você faz parte de uma instituição jurídica 

sem fins lucrativos, que é associada à Sicredi 

Integração RS/MG, basta enviar seu projeto 

para avaliação e contribuir com uma 

sociedade mais justa e consciente. Juntos, 

podemos transformar a vida de muitas 

pessoas.

As inscrições devem ser feitas pelo site:

https://sicrediintegracaorsmg.com.br/fundo

Sicredi Integração RS/MG
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Cooperativas Escolares

São associações de estudantes com a finalidade educativa, podendo desenvolver atividades 

ecônomicas, sociais e culturais em benefício dos associados por meio de uma proposta pedagócica que 

incentive a prática da cooperação.

Elas estão baseadas em 4 pilares: Liderança, Educação Financeira, Empreendedorismo Social e Inclusão 

Social, e estão ligadas diretamente com os pilares educacionais da Unesco para o século XXI: aprender 

a ser, aprender a fazer; aprender a conhecer e aprender a conviver.

Relatório 2019

 3º Participação econômica dos membros; 4º 

Autonomia e Independência; 5º Educação, 

formação e informação; 6º Intercooperação e 7º 

Interesse pela comunidade. 

Na Sicredi Integração RS/MG,  com o apoio da 

Prefeitura Municipal de Lajeado, através da 

Secretária da Educação,  foram criadas  quatro 

cooperativas escolares: cooperativa Cooegal, 

fundada na EMEF Guido Lermen;  cooperativa 

Cooperviena, fundada na EMEF Nova Viena; 

cooperativa Coopvida, fundada na EMEF Vida 

Nova; e cooperativa SJ Cooper, fundada na EMEF 

São João.

Além disso, o caráter formativo dos cursos e do 

projeto enquanto tal tem por finalidade a 

promoção da convivência, o respeito mútuo, a 

solidariedade, promoção da justiça social, 

igualdade, autonomia e a realização de 

objetivos comuns. Nelas, o caráter educativo, 

espírito cooperativo e o movimento entre o 

saber e o fazer são inerentes e constantes.  

Através desses momentos de aprendizagens, é 

proporcionada na gestão das cooperativas 

escolares a vivência dos sete princípios do 

cooperativismo: 1º Adesão voluntária e Livre; 
2º Gestão democrática  pelos membros;
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Comunidades

Como geramos valor para as comunidades em 2019

R$ 560 mil
Fundo Filantrópico

beneficiando 135
entidades sociais da região

02 cidades
onde somos a única
instituição financeira

 

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 busca 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.

Relatório 2019

Sociedade de pessoas

Objetivo: atender às necessidades dos associados

Propriedade coletiva, de todos os sócios

às operações e aos serviços

Controle democrático

Sociedade de capital

Objetivo: lucro

Propriedade de investidores

dos acionistas

Controle exercido a partir da participação no capital

X

14

Mais de Mais de

R$ 90 mil
investidos em projetos sociais
(Programa A União Faz a Vida, 
Cooperativas Escolares e 
Educação Financeira).

Sicredi Integração RS/MGSicredi Integração RS/MG

Rede de
atendimento

Agência Mato Leitão - RS

Agência Cruzeiro do Sul - RSAgência Marques de Souza - RS

Agência Santa Clara do Sul - RS Agência Travesseiro - RS

Agência Lajeado/Centro - RS Agência Progresso - RS
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Agência Lajeado/Univates - RS Agência Sério - RS

Agência Canudos do Vale - RS Agência Conselheiro Lafaiete - MG

Agência Lajeado/ Florestal - RS Agência Sicredi Empresas - RS

Agência Lajeado/ Conventos - RS Agência Itabirito - MG

Agência Forquetinha - RS Agência Cachoeira do Campo - MG

Relatório 2019

16

Equipe de
colaboradores RS

Equipe de
colaboradores MG

Sicredi Integração RS/MG
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Números
Captação Total

2019 Mais de 1 BILHÃO

Crédito Total 

Relatório 2019

Mensagem
Diretoria Executiva

2019 Mais de 632 MILHÕES

R$

R$

18

Como instituição financeira cooperativa, a 

Sicredi Integração RS/MG atua para o 

desenvolvimento de seus associados e da 

região onde está inserida, captando e 

emprestando recursos que beneficiam os 

envolvidos e impactam de forma positiva as 

comunidades locais.

Os produtos e serviços que oferecemos têm o 

propósito de atender às demandas e 

necessidades de cada indivíduo, sempre 

pensando no bem-estar coletivo, no incremento 

da economia e na qualidade de vida de todos.

Promovemos também uma série de ações 

sociais que nos aproximam ainda mais da 

população, pois levam apoio e recursos 

financeiros a entidades e instituições 

beneficentes, proporcionando educação, 

estrutura física e melhores condições para a 

realização de suas atividades. 

Assim, formamos o que chamamos de Ciclo 

Virtuoso do Sicredi, através do qual o 

crescimento e desenvolvimento é mútuo, 

impactando igualmente cooperativa, associado 

e comunidade.

Aos nossos associados, colaboradores e 

demais parceiros, agradeço pelo trabalho 

realizado em conjunto e renovo os votos da 

continuidade desta relação para o ano que se 

inicia.

Luiz Mário Leite Berbigier

Centro Administrativo Sicredi
Integração RS/MG. 

Agência Lajeado -São Cristóvão.
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Números
Captação Total

2019 Mais de 1 BILHÃO

Crédito Total 

Relatório 2019

Mensagem
Diretoria Executiva

2019 Mais de 632 MILHÕES

R$

R$

18

Como instituição financeira cooperativa, a 

Sicredi Integração RS/MG atua para o 

desenvolvimento de seus associados e da 

região onde está inserida, captando e 

emprestando recursos que beneficiam os 

envolvidos e impactam de forma positiva as 

comunidades locais.

Os produtos e serviços que oferecemos têm o 

propósito de atender às demandas e 

necessidades de cada indivíduo, sempre 

pensando no bem-estar coletivo, no incremento 

da economia e na qualidade de vida de todos.

Promovemos também uma série de ações 

sociais que nos aproximam ainda mais da 

população, pois levam apoio e recursos 

financeiros a entidades e instituições 

beneficentes, proporcionando educação, 

estrutura física e melhores condições para a 

realização de suas atividades. 

Assim, formamos o que chamamos de Ciclo 

Virtuoso do Sicredi, através do qual o 

crescimento e desenvolvimento é mútuo, 

impactando igualmente cooperativa, associado 

e comunidade.

Aos nossos associados, colaboradores e 

demais parceiros, agradeço pelo trabalho 

realizado em conjunto e renovo os votos da 

continuidade desta relação para o ano que se 

inicia.

Luiz Mário Leite Berbigier

Centro Administrativo Sicredi
Integração RS/MG. 

Agência Lajeado -São Cristóvão.

Sicredi Integração RS/MG
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