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Juntos fazemos
a diferença
Nós somos a Sicredi das Culturas RS/MG, Cooperativa que atua há mais de 90 anos
transformando a vida de nossos associados, suas comunidades e região.
¬ūŞūƙƭŞîēîƙȂȂȂČūūƎĚƑîƥĿǄîƙĿŠƥĚĳƑîŠƥĚƙēū¬ĿČƑĚēĿɈîƎƑĿŞĚĿƑîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
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
ƑĚēĚƐƭĚîƎūĿîîƙƭîƎƑūƙƎĚƑĿēîēĚČūŞƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙƑĚƙƎūŠƙïǄĚĿƙɍ
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
ƎƑĿŠČĿƎîĿƙČūŠƐƭĿƙƥîƙēĚŠūƙƙîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈūƙƑĚƙƭŕƥîēūƙǶŠîŠČĚĿƑūƙɈūƙĚǄĚŠƥūƙƑĚîŕĿǕîēūƙ
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!
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Mensagem do
presidente
O ano de 2019 foi repleto de ações realizadas pela nossa cooperativa envolvendo
diferentes públicos, com destaque para as atividades em alusão aos 95 anos da Sicredi das
Culturas RS/MG, que serão comemorados em maio de 2020. É importante destacar que,
tanto estas iniciativas, como outras realizadas ao longo do ano, são pensadas e executadas
ČūŞîǶŠîŕĿēîēĚēĚċĚŠĚǶČĿîƑƎƑĿŠČĿƎîŕŞĚŠƥĚŠūƙƙūƙîƙƙūČĿîēūƙɈîŠūƙƙîƑîǕĈūēĚĚǊĿƙƥĿƑɍ
Eventos culturais, capacitações, promoção de conhecimento, apoio a eventos esportivos
ĚāĚŠƥĿēîēĚƙɈČūŠēĿďƉĚƙĚƙƎĚČĿîĿƙĚŞƥĚƑŞūƙēĚƎƑĚČĿǶČîďĈūĚŕĿŠĺîƙēĚČƑěēĿƥūɈĚŠƥƑĚ
outros. Tudo isso é realizado tendo como princípio a qualidade de vida do nosso associado
e das comunidades onde estamos presentes, levando o cooperativismo.
Por isso, entregar para o nossos associados e associadas este Relatório Anual nos deixa
cada vez mais orgulhosos. É aqui que contamos as histórias de relação com a cooperativa,
no qual conseguimos auxiliar no desenvolvimento das pessoas de alguma forma. Aqui
trazemos bons exemplos que nos fazem querer seguir crescendo e contribuindo com a
transformação da sociedade para melhor, através do espírito cooperativo. Neste quase um
século de história, o que se percebe na Sicredi das Culturas RS/MG é que a cada ano a
vontade de fazer mais e melhor se renova.
Boa leitura!

Antenor José Vione
Presidente da Sicredi das Culturas RS/MG
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Mensagem do
diretor Executivo
A Sicredi das Culturas RS/MG chega aos seus quase 100 anos de história cada vez mais
forte e sólida como cooperativa que quer ver o seu associado mais do que satisfeito com
os serviços e ações da instituição da qual ele é dono. Este é o sentimento que conduziu
nosso trabalho ao longo do ano de 2019. Nossa intenção é fortalecer o sistema cooperativo
fazendo uma entrega diferente, não somente em taxas ou linhas de crédito diferenciadas,
mas agregando valor a quem mantém relacionamento próximo conosco. Como resultado
dessa diferenciação na forma de atuar está a nossa valorização e impacto positivo na
comunidade e nosso modelo de gestão participativo, democrático e transparente. Tratase de um conjunto de aspectos que faz o Sistema Sicredi como um todo agregar cada vez
mais pessoas em prol da cooperação.
O ano de 2019 também foi especial por marcar um passo importante para o futuro da
nossa cooperativa: a expansão para o estado de Minas Gerais, com a abertura da primeira
agência no município de São Sebastião do Paraíso. É o resultado de um intenso e robusto
projeto que temos a certeza de que dará bons frutos.
¡ūƑǶŞɈîƥƑîǄěƙēĚƙƥĚŞîƥĚƑĿîŕɈČūŠǄĿēîŞūƙǄūČğƎîƑîČūŠĺĚČĚƑĚƙƥîĲūƑŞîēĚîƥƭîďĈūƐƭĚ
tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e comunidades.

Roque Enderle
Diretor Executivo da Sicredi das Culturas RS/MG
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Nossa
cooperativa
Sicredi das Culturas RS/MG
95 anos de espírito cooperativo

compreensão de que é por meio da cooperação
que os indivíduos e as comunidades alcançam

A história da fundação da Sicredi das Culturas

seus objetivos, conquistam seus sonhos,

RS/MG remete aos esforços e movimentos

promovem o desenvolvimento e alicerçam o

empreendidos por seu grupo pioneiro de

futuro.

fundadores ao longo dos anos. Quando se
fala em resgatar os 95 anos de sua trajetória é

O sistema cooperativo naquela região rendeu

preciso destacar a data de 21 de maio de 1925,

frutos e anos mais tarde, em 1931 outro

momento em que era fundada a Caixa Rural

grupo de pessoas fundou a Caixa Rural Neu

União Popular de Serra Cadeado, na localidade

Wuettemberg, hoje município de Panambi. Em

em que hoje está situado o município de

1989 foram fundadas a Cooperativa de Crédito

Augusto Pestana/RS.

Rural Santoaugustense Ltda – Credicoopersa e
a Cooperativa de Crédito Rural Ajuricaba Ltda

A entidade, pioneira na missão de atender

– Crediaju. Posteriormente, essas instituições

āƙŠĚČĚƙƙĿēîēĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙĚƙƎĚČŁǶČîƙēūƙ

passaram a se chamar Sicredi Panambi RS,

habitantes do lugar, priorizando o investimento

Sicredi Santo Augusto RS e Sicredi Ajuricaba

nas atividades produtivas de seus associados

RS, respectivamente.

e promovendo o desenvolvimento da
comunidade em todos os seus aspectos,

Em 2013 as quatro cooperativas se uniram,

acabou se transformando em um marco não

formando a Sicredi das Culturas RS. A união se

só na trajetória da construção das cooperativas

ƑĚǷĚƥĿƭŠūîƭŞĚŠƥūēūǄūŕƭŞĚēĚŠĚĳŬČĿūƙĚ

de crédito na região como também passou a

participação de mercado, na maior rentabilidade

ocupar um lugar de destaque precursor em

e na redução de custos. Em mais um

termos de referência do sistema cooperativista

ŞūŞĚŠƥūĺĿƙƥŬƑĿČūƎîƑîîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî

no Estado e no Brasil.

cooperativa, no ano de 2018 foi aprovada pelos
associados a expansão da área de ação para

A Sicredi Augusto Pestana RS, derivada da

o sudoeste do estado de Minas Gerais. Assim,

originária Caixa Rural União Popular de Serra

mais 28 municípios passam a compor a área de

îēĚîēūɈČūŠǶĳƭƑūƭɠƙĚČūŞūƭŞîēîƙŞîĿƙ

ação da cooperativa, que passou a se chamar

antigas cooperativas de crédito criadas no país.

Sicredi das Culturas RS/MG.

A partir de sua criação, estava evidenciada a

Saiba mais sobre a nossa cooperativa
acessando o QR Code
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Atuação Regional

18

MG

agências
EM

41

municípios
RS
DE

2

estados
Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Ajuricaba
Augusto Pestana
Bozano
Chiapetta
Condor
Coronel Barros
Coronel Bicaco

Alpinópolis
Arceburgo
Bom Jesus da Penha
Cabo Verde
Capetinga
Capitólio
Cássia
Claraval

Ijuí
Jóia
Nova Ramada
Panambi
Santo Augusto
São Valério do Sul

Nossos
números

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

A Sicredi das
Culturas RS/MG

57.941

O Sicredi

4,4 milhões

associados

associados

280

28 mil

colaboradores

R$

1,8 bilhão

em ativos

R$

829,2

São José da Barra
São Pedro da União
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino

colaboradores

R$

110,6 bilhões

em ativos

R$

72,2 bilhões

em crédito

em saldo em
carteira de crédito

Resultado de
R$

Resultado de
R$

40,9 milhões
9

3,1 bilhões
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Atividades especiais
marcam ano comemorativo

'îƥîƙĺĿƙƥŬƑĿČîƙƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄîƙēĚǄĚŞƙĚƑŞîƑČîēîƙƎūƑČĚŕĚċƑîďƉĚƙ
especiais que destaquem o momento e a relevância do trabalho
desenvolvido pela instituição ao longo de sua trajetória, servindo de
referência e modelo para as gerações futuras. Buscando envolver
colaboradores, coordenadores de núcleo, associados, conselheiros,
fundadores e toda a comunidade, o ano de 2019 da Sicredi das
Culturas RS/MG foi marcado pela realização de uma série de
atividades em comemoração aos seus 95 anos de história. O ano
ĲĚƙƥĿǄūĿŠĿČĿūƭŠūîŠĿǄĚƑƙïƑĿūēĚȊȅîŠūƙēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
cooperativa e segue até maio de 2020, quando a Sicredi das
Culturas RS/MG completará 95 anos de atuação e cooperação na
comunidade.
Para celebrar quase um século de atividades, a nossa cooperativa
lançou a campanha institucional “Nossa história começa com a
sua história”, conceito adotado em todas as ações relacionadas às
comemorações, destacando que a história da cooperativa existe
em razão das histórias das pessoas que a compõe: fundadores,
colaboradores e principalmente seus associados, que acreditam no
¬ĿČƑĚēĿČūŞūîŞĚŕĺūƑƙūŕƭďĈūƎîƑîîƙƭîǄĿēîǶŠîŠČĚĿƑîɍ

Acesse o QR e saiba mais sobre os 95 anos de
história da Sicredi das Culturas RS/MG
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História e trabalho valorizados
através da inauguração da
Galeria de Presidentes

de tantas outras que também fazem parte
desta história. Nosso objetivo, através desta
homenagem, é valorizar todos os líderes que
contribuíram para escrever esta história”,

O dia 21 de maio, data em que a Sicredi

ressalta o presidente da Sicredi das Culturas

das Culturas RS/MG completou 94 anos de

RS/MG, Antenor José Vione.

atuação na comunidade, marcou a inauguração
da Galeria de Presidentes da instituição

A Galeria de Presidentes da Sicredi das

ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈĺūŞĚŠîĳĚŞēĚƙƥĿŠîēî

Culturas RS/MG está localizada na Sede da

a presidentes, fundadores e familiares que

cooperativa, em Ijuí e contempla a homenagem

contribuíram para a construção e consolidação

aos seus presidentes desde a sua fundação,

da história do Sicredi na região.

em 1925.

“Nossa instituição é pioneira na missão
ēĚîƥĚŠēĚƑîƙŠĚČĚƙƙĿēîēĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙ
ĚƙƎĚČŁǶČîƙēūƙĺîċĿƥîŠƥĚƙēîƙƑĚĳĿƉĚƙūŠēĚ
atuamos, priorizando o investimento nas
atividades produtivas de nossos associados
e promovendo o desenvolvimento da
comunidade em todos os seus aspectos. Mas
dar forma a esta longa trajetória de sucesso e
ēĚƙîǶūƙēîŠūƙƙîČūūƎĚƑîƥĿǄîƙŬĲūĿƎūƙƙŁǄĚŕ
graças ao trabalho cooperativo e visionário
destas pessoas que atualmente estampam

Antenor José Vione
Presidente da Sicredi das Culturas RS/MG

a nossa Galeria de Presidentes, assim como

Galeria de Presidentes
Localizada na Sede da Cooperativa em Ijuí
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Campanha de Prêmios entrega
brindes na hora e sorteará três
veículos zero quilômetro
Como parte das comemorações de 95 anos, a
Sicredi das Culturas RS/MG promoveu no mês
de julho o lançamento da sua Campanha de
Prêmios, realizada em duas modalidades: “Faça
história e ganhe brindes” e “Faça história e
concorra a prêmios”.
Em vigor em todas as agências de abrangência
da Sicredi das Culturas RS/MG localizadas
no Rio Grande do Sul, através da campanha,
associados Pessoa Física e Jurídica ganharam
brindes na hora e concorrem a três veículos
zero quilômetro ao contratar um produto
ou serviço do Sicredi. Na modalidade “Faça
história e concorra a prêmios”, em vigor até
maio de 2020, associados que realizaram
ūƎĚƑîďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙŠū¬ĿČƑĚēĿɈČūŞū
aplicação em poupança, depósito a prazo,
contratação de cartão de crédito, consórcio,
débito em conta, seguros e cheque especial,
receberam seus números da sorte e, através
deles, concorrerão a uma Amarok, uma
Saveiro e um Gol (todos zero quilômetro) que
serão sorteados no dia 20 de maio de 2020,

Campanha de Prêmios
Entrega de brindes

na véspera do aniversário de 95 anos da
cooperativa.

A modalidade “Faça história e ganhe brindes”
encerrou no dia 31 de dezembro de 2019,
com a distribuição de milhares de prêmios
entregues na hora para os associados, no
momento da contratação de algum produto
ou serviço. Foram entregues brindes como
squeezes, mochilas, malas de viagem, cadeiras
de praia, bonés, bolsas térmicas, kits de
ferramentas, entre outros.
Campanha de Prêmios
Evento de lançamento
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Parcerias para fomentar a
atividade agrícola

Pestana, Condor, Chiapetta, Jóia, Panambi e
Santo Augusto, a Sicredi das Culturas RS/MG
lançou o “Agro95”, linha de crédito destinada

A nossa cooperativa foi idealizada com o

para os produtores rurais que desejam

objetivo de proporcionar o acesso ao crédito

fomentar suas atividades agrícolas, realizando

para que associados pudessem manter e

investimentos nas estruturas das propriedades e

desenvolver sua atividade agropecuária. Com

incrementos de produção.

o passar dos anos e com o crescimento da
cooperativa, os recursos e as soluções do Sicredi

Chamada de Agro95 em alusão aos 95 anos de

passaram a colaborar com o desenvolvimento

atuação regional da cooperativa, esta solução

de diferentes matrizes produtivas e segmentos,

ǶŠîŠČĚĿƑîěēĚƙƥĿŠîēîƎîƑîîƙƙūČĿîēūƙēū

mas sem perder de vista sua essência e

Sicredi e destes sindicatos, destacando-se

valorização ao produtor rural. Através de

pelas taxas de juros mais acessíveis em relação

ČūŠǄğŠĿūƙǶƑŞîēūƙĚŠƥƑĚîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî

à média de mercado.

cooperativa e os Sindicatos dos Trabalhadores
Rurais dos municípios de Ajuricaba, Augusto

Parceria entre Sicredi e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ajuricaba

Assinatura de Convênio em Augusto Pestana

Agro95 em Condor

Convênio Sicredi e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Chiapetta
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Assinatura de Convênio em Jóia

Parceria entre Sicredi e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Panambi

Agro95 em Santo Augusto

Conforme o diretor de Negócios da cooperativa, Lucídio
Cristiano Amorim Ourique, “a partir da iniciativa buscamos
atender uma necessidade de recursos, estimulando a
atividade do associado e agregando renda para o produtor
rural, de maneira que possa fortalecer e implementar novas
formas de manejo e tecnologias ao seu empreendimento, bem
ČūŞūîēĚƐƭîƑĚČūŠūŞĿČîŞĚŠƥĚƙĚƭǷƭǊūǶŠîŠČĚĿƑūɩɍ
sĚƙƥîŕĿŠĺîēĚČƑěēĿƥūūƙƎƑūēƭƥūƑĚƙƎūēĚŞǶŠîŠČĿîƑĿƥĚŠƙ
como ferramentas, peças e manutenção de maquinários,
sementes, sistemas de irrigação, estufas, terraplanagem,
calçamento rural, vacinas para animais, armazenagem de
insumos, entre outros.
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Comemoração junto
da comunidade
Ao longo de 2019 a nossa
cooperativa comemorou os
aniversários de suas agências
na região junto de associados,
autoridades, colaboradores e
comunidades, em momentos de
integração e aproximação com
quem faz parte do dia a dia da
ĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɍ
Aniversário da Agência Chiapetta

Os destaques das comemorações
ǶČîƑîŞƎūƑČūŠƥîēîƙ
apresentações artísticas realizadas
ƎūƑĚŠƥĿēîēĚƙċĚŠĚǶČĿîēîƙ
pelo Programa Empreender
para Transformar (PET), como
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apaes), Centros
de Tradições Gaúchas (CTGs)
e escolas que abrilhantaram a
maioria das comemorações.
Para recordar a comemoração, o
Sicredi também fez a distribuição
ēĚĲūƥūĳƑîǶîƙēūŞūŞĚŠƥūɈ

Aniversário da Agência Coronel Bicaco

tiradas na hora através de totem
ĲūƥūĳƑïǶČūĿŠƙƥîŕîēūŠîƙîĳğŠČĿîƙɍ

Aniversário da Agência Ijuí Centro

15
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Aniversário da Agência Ijuí São Francisco

Aniversário da Agência Panambi São Jorge

Aniversário da Agência São Valério do Sul
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Momentos artísticos e culturais
envolvendo todos os públicos

Três Tenores Brasileiros
Celebração dos 129 anos de Ijuí durante a ExpoIjuí Fenadi 2019

Como parte do seu período comemorativo, a
nossa cooperativa também marcou presença
nos aniversários dos municípios de Ijuí e de Nova
Ramada, levando atrações artísticas culturais
de forma gratuita para as duas comunidades,
proporcionando a crianças, jovens, adultos e
idosos momentos de integração e lazer para
toda a família.
Em Ijuí, na data em que o município celebrou

Programações de Natal
Ângela Diel e Quinteto Armonial

129 anos de colonização, o Sicredi presenteou
a comunidade com o show dos “Três Tenores
Brasileiros”, promovido em parceria com a

Em Nova Ramada, a atração foi levada para

União das Etnias de Ijuí (Ueti). O evento foi

o tradicional culto ecumênico, celebrando

realizado no dia 19 de outubro, durante a

o Natal e o aniversário do município com a

programação da Expoijuí Fenadi 2019, reunindo

apresentação da mezzo-soprano Ângela Diel

centenas de pessoas no Palco das Etnias.

acompanhada pelo Quinteto Armonial. O
concerto teve músicas natalinas e foi realizado
em parceria com a prefeitura. Esta atração
também esteve presente nas programações do
Natal da Família, de Ijuí e Natal Todo Dia, de
Panambi, realizadas também em parceria com
as prefeituras dos municípios.
17
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Diversão e solidariedade

“Ficamos orgulhosos com a participação

Na ação que já é tradicional na cooperativa,

na participação no evento de lançamento,

levamos um tempero especial para a campanha

onde foi possível arrecadar os alimentos,

Doação Farroupilha, no ano comemorativo da

quanto durante o mês inteiro de realização

ĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɍĿŠĿČĿîƥĿǄî

da campanha, no qual a instituição hospitalar

é promovida anualmente para incentivar

recebeu 527 doações de sangue”, destaca o

as doações de sangue junto ao Núcleo de

presidente, Antenor José Vione.

de toda a comunidade nesta causa, tanto

Hemoterapia do Hospital de Caridade de Ijuí
Entre os voluntários da campanha que

durante todo o mês de setembro.

realizaram suas doações com algum item da
Em 2019, o evento de lançamento da

indumentária gaúcha, a chamada “pilcha”,

campanha foi marcado pelo show do Guri

o Sicredi realizou o sorteio de kit chimarrão

de Uruguaiana, um dos ícones da comédia

e de DVDs do Guri de Uruguaiana. Todos os

gaúcha, como atração especial. A partir desta

voluntários que doaram sangue “pilchados”

ação foi possível arrecadar aproximadamente

também foram presenteados com um brinde

uma tonelada de alimentos não perecíveis,

exclusivo do Sicredi.

que foram trocados por ingressos para o show
nas agências do Sicredi e foram doados para
as entidades de Ijuí: Instituto Lar Bom Abrigo
(Lar da Menina), Lar da Criança Henrique
Liebich, Lar Meame e a Associação Filantrópica
qūŠƥĚqūĿƑïɚǶŞŞɛɍsūƥūƥîŕɈȂȇȃČƑĿîŠďîƙ
ĚîēūŕĚƙČĚŠƥĚƙĲūƑîŞċĚŠĚǶČĿîēūƙîƎîƑƥĿƑēî
iniciativa.

Doação Farroupilha
ǶŞŞ

Lançamento da Campanha Doação Farroupilha
Show do Guri de Uruguaiana

Nossos colaboradores participaram ativamente
da Campanha Doação Farroupilha

18

Relatório 2019

Relacionamento próximo com a
comunidade
O conceito “Nossa história começa com a sua
história”, adotado na campanha de aniversário
da nossa cooperativa, bem como a campanha
de Prêmios nas modalidades “Faça história
e ganhe brindes” e “Faça história e concorra
a prêmios”, foram os conceitos destacados
ƎĚŕîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîĚŞƙƭî
participação nas feiras da região, buscando
envolver os diferentes públicos que visitam os
eventos. Como destaque, durante a Expoijuí
Fenadi 2019, em Ijuí, a cooperativa fez
transmissões ao vivo de programas de rádio da
região direto de seu estande. “Para tangibilizar o
conceito que trabalhamos, levamos associados,

Participação da Sicredi das Culturas RS/MG
na ExpoIjuí 2019

coordenadores de núcleo e colaboradores
para contar suas histórias com o Sicredi em
nosso estande através dos programas de rádio.
ǶŠîŕɈČîēîƭŞƐƭĚƙĚƑĚŕîČĿūŠîČūŞîŠūƙƙî
cooperativa tem uma história para contar”,
destaca a gerente de Comunicação e Marketing,
Vanessa Goi Wender Heusner.
Para a edição 2019 da feira, assim como na
Expoijuí anterior, o Sicredi ofereceu taxas
diferenciadas no crédito veículo para o
ǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēĚŠūǄūƙĚƙĚŞĿŠūǄūƙɈŏƭŠƥū

Participação da Sicredi das Culturas RS/MG
na ExpoIjuí 2019

Participação da Sicredi das Culturas RS/MG
na ExpoIjuí 2019

Participação da Sicredi das Culturas RS/MG
na ExpoIjuí 2019
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às concessionárias expositoras. Também em

Além disso, realizou a tradicional distribuição

referência ao seu aniversário de 95 anos,

das tatuagens do “Poupedi”, mascote do Sicredi

durante os dez dias de feira a instituição

que busca estimular a poupança de um jeito

ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîūƎĚƑūƭČūŞƥîǊîƙî

lúdico e criativo, no Dia das Crianças, bem como,

partir de 0,95% a.m.

fez a entrega de revistas da Turma da Mônica
com conteúdo sobre Educação Financeira.

Outros eventos
Ampliando e valorizando seu relacionamento

A cooperativa ainda esteve presente na 11ª

nas comunidades onde está inserida, ao longo

Feira Estadual da Agroindústria Colonial

de 2019, também levamos ações para a 11ª

(Fecolônia) e 3ª Festa das Flores, em Panambi,

edição da Feira de Negócios da Indústria de

na 7ª ExpoCDL, também em Panambi, na

Ijuí (Fenii) e 2ª Feimóveis. Na oportunidade,

Exposição Feira Regional de Santo Augusto

a produção de energia através de sistemas

(Expofesa 2019) e na 20° Mateada e Folclore,

fotovoltaicos foi tema de evento promovido

de Chiapetta.

pela cooperativa, que recebeu empresas
associadas em showroom e posterior palestra
com o representante da Associação Brasileira
de Energia Distribuída (ABGD), Marco Aurélio
Moraes. O evento, realizado na Casa do Produtor
do Parque de Exposições Wanderley Burmann,
contou com a presença de mais de 100
empresários e com a exposição de 20 empresas
que atuam no ramo de energia solar.

Participação da Sicredi das Culturas RS/MG
na 20º Mateada e Folclore em Chiapetta

Palestra com Marco Aurélio Moraes
na 11ª Fenii em Ijuí

Equipe do Sicredi com as
Soberanas da Expofesa 2019
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Destaques da
cooperativa
em 2019
Distribuição de resultados
Participação que gera resultados
O Sicredi valoriza um modelo de
ƙƭƙƥĚŠƥîċĿŕĿēîēĚǶŠîŠČĚĿƑîƐƭĚƎĚƑŞĿƥĚî
expansão responsável dos negócios onde o
resultado positivo é distribuído anualmente aos
îƙƙūČĿîēūƙƐƭĚƑĚîŕĿǕîŞūƎĚƑîďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙ
com a cooperativa. Fechando 2018 com R$ 1,5
bilhão de recursos administrados, a instituição
ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈîČƭŞƭŕūƭ¤ɷȄȆɈȃ
milhões em resultado no último exercício,
registrando o crescimento de 9% em relação
ao ano anterior.
Em maio de 2019, depositamos diretamente
na conta dos associados o valor referente a
esta distribuição. Ela é feita de acordo com o
que cada um movimenta com a cooperativa,

Mais de R$6 milhões
foram depositados na conta dos associados

ou seja, quanto mais o associado realizar suas
ƥƑîŠƙîďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙČūŞū¬ĿČƑĚēĿɈŞîĿūƑ
será sua participação nos resultados anuais.

ƎîƑƥĿƑēîēĚǶŠĿďĈūēūƙîƙƙūČĿîēūƙŠîƙ

Esta agregação de renda é um dos diferenciais

assembleias de núcleo e validada pelos

ēîƙĿŠƙƥĿƥƭĿďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙČūūƎĚƑîƥĿǄîƙɈŏïƐƭĚ

delegados em assembleia geral, o montante de

os resultados retornam para os associados ao

R$ 8,18 milhões foi distribuído aos associados,

ǶŠîŕēūĚǊĚƑČŁČĿūɍ

sendo que R$ 2,12 milhões já haviam sido
entregues em juros pagos ao capital social em
ēĚǕĚŞċƑūēĚȃȁȂȉĚ¤ɷȇɈȁȆŞĿŕĺƉĚƙĲūƑîŞ
depositados na conta dos associados no início
de maio, proporcionalmente ao volume de suas
operações realizadas em 2018.
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Estrutura e proximidade
O relacionamento próximo e a forma de

A agência Ijuí São Francisco foi remodelada,

atendimento diferenciada são marcas da

com reinauguração em abril. Em Condor, a

nossa atuação nas comunidades onde

agência foi reinaugurada no mês de setembro,

estamos presentes. Essa forma diferente

passando a atender na Rua do Comércio,

e descomplicada de trabalhar também se

número 830. Na oportunidade, a cooperativa

ƑĚǷĚƥĚŠîƙĚƙƥƑƭƥƭƑîƙēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî

também comemorou seus 28 anos de

cooperativa, que tem priorizado a criação de

atuação no município. Os eventos reuniram

espaços ainda mais amplos, acolhedores e

autoridades, coordenadores de núcleo,

confortáveis, com o objetivo de impulsionar

conselheiros, diretores e colaboradores do

a melhoria contínua do atendimento ao

Sicredi, associados, além de representantes de

associado. Em 2019, as agências Ijuí São

entidades e convidados.

Francisco e Condor foram revitalizadas,
recebendo novo design ambiental e visual.

Reinauguração da Agência
de Condor

Reinauguração da Agência
Ijuí São Francisco

Reinauguração da Agência
de Condor

Reinauguração da Agência
Ijuí São Francisco
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Craque do Intervalo
Sicredi nos gramados do
Estádio 19 de Outubro
Valorização do esporte feminino

Com o sucesso de sua primeira edição,
realizada no Campeonato Gaúcho de 2018, a

O Craque do Intervalo Sicredi também esteve

ação “Craque do Intervalo Sicredi” retornou

ƎƑĚƙĚŠƥĚŠîǶŠîŕēū îŞƎĚūŠîƥūHîƮČĺūēĚ

ao gramado do Estádio 19 de Outubro, em

Futebol Feminino, realizada em dezembro

Ijuí, no ano de 2019 para divertir o público que

no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, entre

acompanhou os jogos do Esporte Clube São

os times do Grêmio e do Internacional. A

Luiz em casa, durante o Gauchão 2019.

participação do Sicredi neste momento foi
viabilizada através do Esporte Clube Ijuí, time
feminino que representou Ijuí na competição
e recebeu recursos do Programa Empreender
ƎîƑî¹ƑîŠƙĲūƑŞîƑɚ¡/¹ɛēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
cooperativa. Neste jogo, a premiação para as
participantes foi uma camiseta do time de
futebol feminino, patrocinada pelo Sicredi.

Craque do Intervalo Sicredi
Estádio 19 de Outubro

Entre os inscritos, foram sorteados
antecipadamente participantes para entrar no
gramado e realizar um chute a gol da marca do
pênalti. Aqueles que acertaram o gol de pênalti,
sem goleiro, após dar 10 voltas em círculo
olhando para o chão, ganharam uma camiseta
ūǶČĿîŕēū¬ĈūgƭĿǕɈƎîƥƑūČĿŠîēîƎĚŕū¬ĿČƑĚēĿɍ
Como diferencial, o Sicredi também realizou
sorteio de participantes no momento dos jogos,
através de interação em tempo real na página do
Facebook da Sicredi das Culturas RS/MG.

Craque do Intervalo Sicredi - Futebol Feminino
Estádio 19 de Outubro
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Novos conselheiros
são empossados
Ao longo dos anos, a nossa história vem sendo

da Costa, Claudiomir Breitenbach, Cleusa A.

construída por muitas pessoas que se dedicam

S. Bruinsma, Darci C. Leal da Silva, Gelson

para fortalecer o cooperativismo junto às

Luis Bronzatti, João Carlos Steurer, Oldemar

comunidades. Em 2019, os novos conselheiros

Paschoal, Paulo R. Sapiezinski e Romeu A.

de Administração e Fiscal da cooperativa

de Jesus (efetivos); Cassiano Copetti, Clóvis

foram empossados no mês de junho, durante

S. O. dos Santos, Delmar Schmidt, Edgar

evento realizado em Ijuí. Eles foram eleitos

Beno Gieseler, Elisandro Marquetti, Jerry Joel

na Assembleia Geral Ordinária do dia 25 de

Joris, Marlene R. de Camargo, Milto Bortolini,

abril de 2019, na qual os delegados de núcleo

Vilmar Scheer e Volnir Rubert (suplentes). Pelo

ǄîŕĿēîƑîŞîƙēĚǶŠĿďƉĚƙƐƭĚĲūƑîŞƥūŞîēîƙ

Conselho Fiscal foram empossados: Doglas

pelos associados nas 17 assembleias de núcleo

Luis Bandeira, Edson Luiz Cavalheiro e Marcos

realizadas nos municípios da área de ação da

Wentz (efetivos); Giovani Erasmo Bernardi,

cooperativa no Rio Grande do Sul.

Hugo Alberto Simon e Mario Luiz Fossati
(suplentes). O mandato dos conselheiros de

Antenor José Vione e Elmo Pedro Von Mühlen

administração se estende até o ano de 2023 e

foram reconduzidos aos cargos de presidente

ēūƙČūŠƙĚŕĺĚĿƑūƙǶƙČîĿƙîƥěȃȁȃȃɍ

e vice-presidente da Sicredi das Culturas
RS/MG, sendo empossados no evento.

Na ocasião, também homenageamos os

Também tomaram posse no Conselho de

conselheiros que encerraram o seu mandato no ano.

Administração: Anael Teixeira, Antônio Pereira

Posse do Conselho de Administração

Posse do Conselho Fiscal
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Cooperativa amplia
serviços junto às
prefeituras
Em 2019, ampliamos os serviços prestados
às comunidades de Augusto Pestana, Coronel
Barros e Chiapetta, através de convênios
ǶƑŞîēūƙČūŞîƙƎƑĚĲĚĿƥƭƑîƙēĚƙƥĚƙŞƭŠĿČŁƎĿūƙɍ
Em Coronel Barros e Chiapetta, através
de convênio de arrecadação comunidade
e associados do Sicredi podem efetuar o
pagamento de tributos municipais como água,
IPTU, ISSQN, contribuições de melhoria, taxas

Convênio de arrecadação
Prefeitura de Coronel Barros

de alvará, licenciamento, entre outras, junto
aos canais de atendimento da instituição
ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɍ¡ūƑŞĚĿūēĚƙƥî
facilidade, os contribuintes podem realizar o
pagamento destes tributos a partir de canais
de atendimento como Débito em Conta,
Aplicativo Sicredi, Caixas Eletrônicos, Sicredi
Internet e Agentes Credenciados.
Além destes dois municípios, a Sicredi das
Culturas RS/MG também possui convênio de
arrecadação com as prefeituras de Augusto
Pestana, Ijuí, Panambi e Santo Augusto.

Convênio de arrecadação
Prefeitura de Chiapetta

Em Augusto Pestana, o convênio para a oferta
da linha de crédito Consignado aos servidores
ƎƮċŕĿČūƙŞƭŠĿČĿƎîĿƙƥîŞċěŞĲūĿǶƑŞîēū
em 2019. Nesta linha de crédito o valor é
depositado em conta corrente e as parcelas
são descontadas diretamente na folha de
pagamento dos servidores.
Servidores dos municípios de Ajuricaba,
Bozano, Chiapetta, Condor, Coronel Barros,
Coronel Bicaco, Jóia, Nova Ramada, Santo
Augusto e São Valério do Sul também têm

Crédito consignado
Prefeito de Augusto Pestana Vilmar Zimmermann e
o presidente do Sicredi Antenor José Vione

acesso a esta linha.
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Parcerias para
impulsionar o
desenvolvimento
O acesso a oportunidades de crédito, com

iniciativas, estamos colaborando e fortalecendo

condições especiais e taxas justas, inferiores

a economia regional, criando um círculo

às praticadas no mercado, apresenta-se como

ǄĿƑƥƭūƙūēĚČūūƎĚƑîďĈūƐƭĚƙĚƑĚǷĚƥĚĚŞ

um grande propulsor do desenvolvimento de

ƑĚƙƭŕƥîēūƙƎūƙĿƥĿǄūƙƎîƑîîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî

pessoas, de seus negócios e das comunidades

cooperativa, seus associados e entidades

da qual fazem parte. Através de diferentes

parceiras.

Convênio
Acic Chiapetta

Convênio
ACI Ijuí
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Convênio
ACISSP São Sebastião do Paraíso

/ŞȃȁȂȊɈēĿǄĚƑƙîƙƎîƑČĚƑĿîƙĲūƑîŞǶƑŞîēîƙ

Giro com taxas abaixo do mercado, que pode

entre Sicredi e entidades para fomentar o

ƙĚƑƭƥĿŕĿǕîēîƎîƑîǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēĚĚƙƥūƐƭĚɈ

desenvolvimento das comunidades. Entre elas,

matérias-primas, aquisição de máquinas ou

destaque para os convênios de cooperação

equipamentos e pagamento de custeios e

ǶƑŞîēūƙČūŞîƙƙūČĿîďĈū ūŞĚƑČĿîŕĚ

despesas administrativas, tais como 13º

Industrial de Chiapetta (Acic), Associação

salários, férias, impostos, recomposição de

Comercial e Industrial de Ijuí (ACI), Associação

ǷƭǊūēĚČîĿǊîɈƎūƑĚǊĚŞƎŕūɍŕěŞēĿƙƙūɈ

Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária

também apresenta condições especiais para o

de Santo Augusto (Acisa) e Associação

ǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēĚƙĿƙƥĚŞîƙēĚĚŠĚƑĳĿîƙūŕîƑĚ

Comercial, Industrial, Agropecuária e de

serviço de emissão de boletos.

Serviços de São Sebastião do Paraíso (ACISSP).
Estes benefícios também são praticados
Com o objetivo de fortalecer a atividade

através da parceria entre a nossa cooperativa

econômica dos associados do Sicredi e das

e o Sindilojas Noroeste, através de convênio

instituições, estas parcerias estabelecem

ǶƑŞîēūĿŠĿČĿîŕŞĚŠƥĚŠūŞğƙēĚūƭƥƭċƑūēĚ

condições especiais, com destaque para

2018 e renovado em 2019. Para acessar os

o credenciamento da Máquina de Cartões

benefícios das parcerias é necessário ser

Sicredi e a linha de crédito para Capital de

associado do Sicredi e das entidades.
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Juntos para investir
no ensino superior
Em 2019, junto da Universidade Regional do

ŞĚƙĚƙɍ¡îƑîƎūēĚƑČūŠƥƑîƥîƑūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūɈ

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul

o estudante deve solicitar uma declaração

(Unijuí), que abrange 55 municípios no Estado,

de aptidão na Unijuí e encaminhar junto às

demos mais um passo importante ampliando

agências da Sicredi das Culturas RS/MG

a parceria com a universidade, bem como,

(Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Condor,

o acesso ao crédito universitário no interior

Coronel Barros, Coronel Bicaco, Chiapetta, Ijuí,

do Rio Grande do Sul. A partir de Acordo de

Jóia, Nova Ramada, Panambi, São Valério do

Cooperação Técnica entre as duas instituições,

Sul, Santo Augusto).

ūƙĚƙƥƭēîŠƥĚƙƥĚƑĈūîČĚƙƙūîǶŠîŠČĿîŞĚŠƥū
estudantil de até 100% em cursos de

A assinatura do convênio aconteceu em

graduação da Universidade. A parceria é válida

dezembro de 2019, na presença do nosso

para os cursos de Agronomia, Medicina e

presidente, Antenor José Vione, do nosso

Medicina Veterinária.

diretor Executivo, Roque Enderle, da reitora
da Unijuí, Cátia Maria Nehring, do vice-reitor

~ŠūǄūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūĳîƑîŠƥĚîūƙĚƙƥƭēîŠƥĚƙ

de Administração da Unijuí, Dieter Siedenberg

îƎūƙƙĿċĿŕĿēîēĚēĚǶŠîŠČĿîƑîƥěȂȁȁʣēū

e do gerente da Coordenadoria Financeira da

valor da semestralidade parcelando em 12

Unijuí, Roberto Montagner Buron.

Parceria com a Unijuí
Financiamento para os cursos de Agronomia, Medicina e Medicina Veterinária
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Sicredi apresenta
oportunidades e
diferenciais durante Feira
de Carreiras da Unijuí
Junto de outras grandes empresas da região,
participamos por mais um ano da Feira de
Carreiras promovida pela universidade, por
meio do Programa Egresso. Na oportunidade,
apresentamos ao público visitante nossas
oportunidades e diferenciais no mercado de
trabalho. O objetivo do evento foi promover
o encontro entre estudantes e egressos com
organizações de vários setores de toda região,
em um ambiente organizado para geração de
oportunidades, networking, palestras e geração
de novos negócios.

Sicredi presente na Feira de Carreiras
Programa Egresso da Unijuí

Além de estar presente em espaço para
exposição das empresas, participamos de
debate online na rádio Unijuí FM, com a
temática “Carreiras em Transformação”.
Esta atividade contou com a participação do

Sicredi presente na Feira de Carreiras
Programa Egresso da Unijuí

assessor de Gestão de Pessoas da cooperativa,
Roberto Pinheiro de Matos, o qual abordou
îƙƙƭŠƥūƙČūŞūūƙēĚƙîǶūƙēĚČūŠƥƑîƥîďĈūēĚ
ƭŞîĳƑîŠēĚĚŞƎƑĚƙîɈēĿǶČƭŕēîēĚƙēĚČîƑƑĚĿƑî
no cenário atual, competências e habilidades
ĚŞîŕƥîŠūŞĚƑČîēūēĚƥƑîċîŕĺūɈēĚƙîǶūƙĚ
ĲƭƥƭƑūēūČĚŠïƑĿūƎƑūǶƙƙĿūŠîŕɍ
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Sicredi assume folha de
pagamento do Hospital
Bom Pastor de Ijuí
Desde o mês de junho de 2019, os funcionários do Hospital
Bom Pastor de Ijuí estão recebendo seus salários na Sicredi
das Culturas RS/MG, que assumiu a folha de pagamento
ēūƙƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙîƎŬƙîƙƙĿŠîƥƭƑîēĚČūŠƥƑîƥūƎîƑîƎƑĚƙƥîďĈū
do serviço realizada entre as duas instituições. Através deste
serviço, o salário é creditado diretamente na conta corrente
dos funcionários que, além da comodidade, também podem
contar com os produtos e serviços do Sicredi.
“A partir disso, os funcionários do Hospital Bom Pastor têm
îČĚƙƙūāƙŠūƙƙîƙƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙĚîūŠūƙƙūƎūƑƥĲŬŕĿū
de produtos e serviços com prazos e taxas diferenciados.
Além disso, também dispõem de toda a nossa estrutura,
canais de relacionamento práticos e seguros, bem como,
equipe de colaboradores capacitados para entender e
atender as necessidades de cada associado. Todos estes
benefícios atrelados à nossa proposta diferenciada de
atuação, alicerçada nos princípios cooperativos e na união de
esforços” reforça o presidente da cooperativa, Antenor José
Vione.

Os funcionários
do Hospital Bom
Pastor têm acesso
às nossas soluções
ǆQDQFHLUDVHDR
nosso portfólio de
produtos e serviços
com prazos e taxas
diferenciados”.
Antenor José Vione
Presidente da Sicredi
das Culturas RS/MG
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Encontros com área
técnica agrícola visam
aprimorar operações
de crédito rural
Buscando provocar momentos de troca de

ƎĚŕîƎƑūǶƙƙĿūŠîŕēū¹ĿŞĚĳĿŕēĚ¬ĿƙƥĚŞîƙ

conhecimentos sobre assuntos recorrentes

de Crédito Rural do Centro Administrativo

ŠūČūƥĿēĿîŠūēūƙƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙƐƭĚîƥƭîŞ

Sicredi (CAS), Caroline Moura Ferreira. Sua

diretamente no auxílio ao produtor rural e no

implementação busca aprimorar o trabalho

desenvolvimento de suas propriedades, a

ƑĚîŕĿǕîēūƥîŠƥūƎĚŕūƙƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙēîïƑĚî

Sicredi das Culturas RS/MG realizou em 2019

técnica agrícola, quanto da cooperativa,

dois encontros com engenheiros agrônomos

ūƥĿŞĿǕîŠēūūƙǷƭǊūƙĚĳîƑîŠƥĿŠēūŞîĿƙ

e técnicos agrícolas. O Cadastro Ambiental

agilidade na liberação de recursos de crédito

Rural (CAR) e o lançamento da ferramenta

rural aos associados, por exemplo. Neste

de elaboração de projetos técnicos rurais

ĚǄĚŠƥūɈîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄî

“Protec Agro” foram os assuntos abordados

também anunciou recursos para o Custeio de

nas reuniões, temáticas que também estão

Verão 2019.

ƎƑĚƙĚŠƥĚƙŠūēĿîîēĿîēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
cooperativa tendo em vista suas operações

“Realizamos os bate-papos com este público

relacionadas à agricultura e ao agronegócio.

buscando mais uma vez provocar momentos
de troca de conhecimentos, bem como, para
fazer alinhamentos e receber sugestões,

ĚƑČîēĚȃȁȁƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙɈĿŠČŕƭĿŠēū
equipe técnica de colaboradores do Sicredi,

tendo em vista o trabalho interligado que

participaram dos dois momentos. Os assuntos

ŠūƙƙîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîƑĚîŕĿǕî

relacionados ao CAR foram abordados pela

ŏƭŠƥūēĚƙƥĚƙƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙČūŞūūċŏĚƥĿǄūēĚ

especialista em Gestão Ambiental, Auditoria e

apoiar e fortalecer a atividade rural dos nossos

Licenciamento, Eliana Lucas, que apresentou

îƙƙūČĿîēūƙîƥƑîǄěƙēĚūƎĚƑîďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙɩɈ

aspectos operacionais e normativos, além

destaca o diretor de Negócios da Sicredi das

de orientações sobre a legislação vigente. A

Culturas RS/MG, Lucídio Cristiano Amorim

ferramenta “Protec Agro” foi apresentada

Ourique.

Palestra sobre o CAR
Encontro com engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas
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Agência de Santo Augusto
recebe homenagem da
Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores de Santo Augusto
Homenageia a agência do Sicredi

Os 30 anos de atividades da nossa agência em Santo
Augusto foram homenageados em sessão solene realizada
pela Câmara de Vereadores do município no mês de maio.
Na oportunidade, o presidente da cooperativa, Antenor José
Vione, recebeu o diploma de Honra ao Mérito concedido
pelo Poder Legislativo. A homenagem foi proposta pelos
vereadores Dione Dagmar Sperotto e Joel Antunes da Rosa.
A agência do Sicredi em Santo Augusto completou 30 anos
no dia 28 de abril de 2019.
O momento contou com a presença da nossa equipe de
colaboradores que atua em Santo Augusto, diretores,
conselheiros de Administração e Fiscal, ex-presidentes e
fundadores da cooperativa no município. “Receber esta
homenagem do Poder Legislativo é motivo de muito orgulho
ƎîƑîŠūƙƙîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈƎūĿƙēĚŞūŠƙƥƑî
que o nosso propósito em permanentemente colaborar com
o desenvolvimento da comunidade e das pessoas através
ēîƙŠūƙƙîƙƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙĚƙƥïƙĚŠēūîŕČîŠďîēūĚ
reconhecido”, destaca o presidente.
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Receber esta
homenagem do
Poder Legislativo
é motivo de muito
orgulho para nossa
LQVWLWXL¨¤RǆQDQFHLUD
cooperativa, pois
demonstra que o
nosso propósito em
permanentemente
colaborar com o
desenvolvimento da
comunidade e das
pessoas através das
nossas soluções
ǆQDQFHLUDVHVW¢
sendo alcançado e
reconhecido”.
Antenor José Vione
Presidente da Sicredi
das Culturas RS/MG
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Cooperativa participa
do tradicional momento
cívico da empresa Saur
Em 2019, participamos novamente do
tradicional momento cívico em comemoração à
Independência do Brasil realizado pela empresa
Saur, de Panambi, para marcar a Semana da
Pátria. O evento contou com a presença dos
colaboradores e dirigentes da empresa e com
a participação especial da nossa cooperativa,
através do vice-presidente, Elmo Pedro Von
Mühlen e do diretor Executivo, Roque Enderle.
Através de parceria com a Sicredi das
Culturas RS/MG, a Saur realiza o Programa
Embaixadores do Futuro, disponibilizando uma
ČūŠƥîƎūƭƎîŠďîŠū¬ĿČƑĚēĿƎîƑîūƙǶŕĺūƙēĚ
seus colaboradores nascidos até 7 de setembro
de 2022, ano em que o Brasil completa 200
anos de independência.
Semana da Pátria
Programa Embaixadores do Futuro

Conforme a presidente da empresa, Ingrid
Saur, este programa foi concebido visando
incentivar o planejamento, a educação e a
ĿŠēĚƎĚŠēğŠČĿîǶŠîŠČĚĿƑîɍsĚƙƥîĿŠĿČĿîƥĿǄîɈūƙ
pais também são convidados e incentivados a
ĲîǕĚƑĚŞēĚƎŬƙĿƥūƙŠîƙČūŠƥîƙēūƙƙĚƭƙǶŕĺūƙɈ
que até o término do programa terão um valor
disponível para que possam investir em seus
estudos e projetar o seu futuro.

Semana da Pátria
Programa Embaixadores do Futuro
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6ROX¨¶HVǆQDQFHLUDV
para realizar o evento
dos sonhos
A Sicredi das Culturas RS/MG esteve presente
na Mostra Sposare, evento realizado na Sogi,
em Ijuí, organizado pela cerimonialista e
empresária Ieda Maria Calegaro. Voltada para
o segmento de eventos, a Mostra atuou como
uma vitrine de fornecedores em diversas áreas
de Ijuí e região.
Na oportunidade, mostramos ao público
ƎîƑƥĿČĿƎîŠƥĚîƙƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙƐƭĚƎūēĚŞ
contribuir para a realização de um evento dos
sonhos. Entre elas, o chamado Consórcio
de Serviços e as variadas linhas de Crédito.
O consórcio funciona como uma poupança
programada, no qual o associado adquire
serviços a partir de contemplação por sorteio
ūƭŕîŠČĚƙɈǶǊūĚŕĿǄƑĚƙɍƎîƑƥĿƑēĚƙƥĚċĚŠĚĲŁČĿūɈ
é possível fazer a contratação de serviços
para organização de festas de casamentos,
formaturas, aniversários, entre outras.

Mostra Sposare
Presença na Sogi, em Ijuí

Além do Sicredi, estiveram presentes no
evento empresas e marcas dos ramos de
decoração, som e luz, bazar de presentes,
ĳîƙƥƑūŠūŞĿîɈŏūîŕĺĚƑĿîƙɈĳƑïǶČîƙɈǄĚƙƥƭïƑĿū
feminino e masculino para festas, estética e
ċĚŕĚǕîɈĚŠƥƑĚƥĚŠĿŞĚŠƥūɈĲūƥūĳƑîǶîĚĚŠǊūǄîĿƙɍ

Mostra Sposare
Sicredi oferece soluções de Consórcio e Crédito
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Seguros
Associado recebe premiação

Seguro “Mais em Vida”
Associado recebe premiação em Chiapetta

Além de pensar em tranquilidade, proteção

equivalente ao seu capital segurado em vida

ĚƙĚĳƭƑîŠďîǶŠîŠČĚĿƑîƐƭîŠēūūîƙƙƭŠƥūě

por meio de quatro sorteios mensais pela

a contratação de algum tipo de seguro para

Loteria Federal, limitado a R$ 50 mil.

garantir a proteção de bens como residências
ou automóveis, é importante pensar que estes

Com os seguros Sicredi, os associados

benefícios também podem ser desfrutados

possuem mais segurança e tranquilidade no

quando o assunto é própria vida. No contexto

seu dia a dia, com coberturas e serviços que

atual, o seguro de vida já pode ser considerado

se adaptam ao estilo de vida de cada um,

como uma necessidade, caracterizando-

com uma série de coberturas e assistências

se como um investimento de baixo custo

diferenciadas. Além disso, as diferentes

que garante a tranquilidade e segurança do

ūƎďƉĚƙūĲĚƑĚČĚŞîƙƙĿƙƥğŠČĿîƙĚƙƎĚČŁǶČîƙ

associado do Sicredi e da sua família.

que garantem mais conforto e comodidade
ao segurado e sua família. O associado Luiz

Em 2019, realizamos a entrega de mais

Barth recebeu o cheque simbólico com o

um prêmio do Seguro “Mais em Vida”. O

valor da premiação junto da esposa Marlini

contemplado foi o associado Luiz Claudenor

Terezinha Maçalai Barth na agência do Sicredi

Barth, morador de Chiapetta, que teve

em Chiapetta. Além da equipe da instituição

o número de sua apólice sorteado pela

ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîĚēîTČîƥƭ¬ĚĳƭƑūƙɈ

Loteria Federal. Através dos seguros de vida

o momento contou com a presença de

oferecidos pelo Sicredi, em parceria com a

autoridades e comunidade.

Icatu Seguros, o segurado pode ganhar o
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Programa Crescer
ǶŞēĚēĿĲƭŠēĿƑîČƭŕƥƭƑîēūČūūƎĚƑîƥĿǄĿƙŞūĚēū
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. Na Sicredi das Culturas RS/MG, as reuniões
de Negócios fazem parte desta iniciativa.

Reuniões de Negócios
6ROX¨¶HVǆQDQFHLUDVV¤RDSUHVHQWDGDV
HPHQFRQWURVSHUL´GLFRV
Mais de 2 mil pessoas, entre associados e não associados
da Sicredi das Culturas RS/MG, participaram em 2019
das reuniões de negócios que promovemos. No total
foram realizados 94 encontros com diferentes públicos,

Mais de 2
mil pessoas
participaram
em 2019 de
94 encontros
promovidos pela
cooperativa.

entre pessoas Físicas, Jurídicas, jovens, mulheres, idosos,
funcionários públicos e segmento rural.
A partir destes encontros, que
ocorrem periodicamente, são
apresentadas aos participantes
informações sobre cenário
econômico do setor de atuação
destes públicos e os diferenciais
ēĚƭŞîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
cooperativa. As orientações
são feitas pela nossa equipe
de colaboradores, que também
apresenta as soluções da
cooperativa que contribuem com
îǄĿēîǶŠîŠČĚĿƑîēūƙîƙƙūČĿîēūƙɈ
com o seu desenvolvimento e
com o desenvolvimento dos

Reunião de Negócios
em Nova Ramada

seus negócios.
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A empresária Lilian Fontoura Depieri avalia a
participação nas reuniões de negócios como
positiva, trazendo mais proximidade entre a
cooperativa e a comunidade. Lilian também
é presidente da e Associação Comercial,

Reunião de Negócios
em Coronel Bicaco

Industrial, Serviços e Agropecuária de Santo
Augusto (Acisa) e reforça: “Nós, como
integrantes de instituições e entidades,

Neste ano, as equipes das agências buscaram

esperamos estar mais perto do Sicredi e

proporcionar atividades diferenciadas

vemos que estes encontros nos aproximam,

aos participantes e, além de apresentar

bem como, a partir deles toda a comunidade

os produtos e serviços da cooperativa,

consegue entender melhor a proposta da

organizaram palestras de interesse do

cooperativa. Os encontros são de grande valia

público presente, momentos práticos em

e é uma enorme satisfação poder fazer parte

lavouras, atividades como ginástica laboral e

destes momentos, construindo uma trajetória

maquiagem, além da entrega de brindes.

conjunta”.

Reunião de Negócios
Augusto Pestana
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Feirões de Veículos
7D[DVHFRQGL¨¶HVGLIHUHQFLDGDV
SDUDRǆQDQFLDPHQWRGHQRYRV
HVHPLQRYRV

gĚǄîŠēūƥîǊîƙĚČūŠēĿďƉĚƙĚƙƎĚČĿîĿƙƎîƑîūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥū
de veículos novos e seminovos, promovemos em 2019
dois Feirões de Veículos no município de Ijuí, envolvendo
a comunidade local e regional em eventos realizados nos
meses de maio e dezembro.
Os feirões contaram com mais de 200 veículos em
exposição, das principais revendas de novos e seminovos
do município. Além disso, em alusão às festividades de 95
îŠūƙɈîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîūƎĚƑūƭČūŞƥîǊîƙ
a partir de 0,95%a.m e associados do agronegócio puderam
optar pelo pagamento no Plano Safra, com parcelas anuais
ou semestrais, com até três anos para o pagamento.
“Além de apresentar nossos diferenciais, tanto da
ĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîƐƭîŠƥūēūƙĚǊƎūƙĿƥūƑĚƙɈ
foram momentos de interação, divulgação, negócios e
relacionamento com a comunidade do município e também
da região”, destaca o diretor de Negócios da cooperativa,
Lucídio Cristiano Amorim Ourique.
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Além de apresentar
nossos diferenciais,
tanto da instituição
ǆQDQFHLUD
cooperativa quanto
dos expositores,
foram momentos
de interação,
divulgação, negócios
e relacionamento
com a comunidade
do município e
também da região”.
Lucídio Cristiano
Amorim Ourique
Diretor de Negócios
da Sicredi das Culturas
RS/MG
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Sicredi das Culturas RS/MG
leva proposta de valor a
Minas Gerais
Para além de todas as ações comemorativas aos 95 anos
da Sicredi das Culturas RS/MG, o ano de 2019 também
foi histórico por marcar a inauguração da nossa primeira
îĳğŠČĿîēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîŠūĚƙƥîēūēĚ
Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso. O início das
atividades representa o resultado de um grande e intenso
projeto coordenado pela Central Sicredi Sul/Sudeste, que
contou com muitas reuniões, momentos de diálogo, trocas
de experiências e planejamento.

2019 marcou a
história da Sicredi
das Culturas RS/MG
através da inauguração
da primeira agência
em Minas Gerais.

A nova agência, localizada na Rua Pimenta de Pádua,
ŠƮŞĚƑūȂȅȇȅɈĲūĿĿŠîƭĳƭƑîēîŠūēĿîȃȁēĚēĚǕĚŞċƑū
de 2019, na presença de autoridades, representantes
de entidades, imprensa, colaboradores, conselheiros
de Administração e da comunidade. Como destaque, o
momento contou com a presença especial de Bruno van der
¬îŠēɈĚǊɠƎƑĚƙĿēĚŠƥĚēîČūūƎĚƑîƥĿǄîĚƥîŞċěŞǶŕĺūĚŠĚƥū
de fundadores Caixa Rural União Popular de Serra Cadeado,
onde a trajetória da nossa cooperativa começou. A história
de van der Sand, de sua família e a história do Sicredi se
entrelaçam.

Início das atividades
Antes da inauguração, já haviamos
iniciado nossas atividades no
município atendendo desde o
início do mês de dezembro em
sala comercial junto à Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária
e de Serviços de São Sebastião
do Paraíso (ACISSP). Além disso,
realizamos no dia 4 do mesmo mês
a palestra “Construindo a melhor
versão do futuro”, ministrada pelo
renomado conferencista Carlos
Hilsdorf. O evento, que abordou
temas como gestão, planejamento
e cooperação, contou com
a presença de cerca de 200
empresários. Quem participou
também pode conhecer mais

Inauguração da primeira Agência Sicredi em Minas Gerais
São Sebastião do Paraíso

ūŠǶƑîČūŞūĲūĿîĿŠîƭĳƭƑîďĈūēîŠūƙƙî
primeira agência em Minas Gerais
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sobre o modelo de atuação da
cooperativa.
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Crescimento e sustentabilidade
A presença do Sistema Sicredi é nacional e
expandir de forma estruturada a Sicredi das
ƭŕƥƭƑîƙ¤¬ɓqHƙĿĳŠĿǶČîǄĿƙŕƭŞċƑîƑŠūǄîƙ
perspectivas de desenvolvimento local e
regional, investir em novas tecnologias e
ƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙɈċĚŞČūŞūɈĲūƑƥîŕĚČĚƑ
a cooperativa e a comunidade para o futuro.
A iniciativa faz parte da aspiração local
da cooperativa prevista no Planejamento
Estratégico 2017/2021: “ser a principal
ĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîēūîƙƙūČĿîēūɈĚǊƎîŠēĿŠēū
a cooperativa com sustentabilidade e
rentabilidade”.
A equipe de atendimento conta com seis
colaboradores, liderados pelo gerente
ēŞĿŠĿƙƥƑîƥĿǄūɠǶŠîŠČĚĿƑūɈgĿŠēūŞîƑ×ĿĚĿƑî
Felipin e pela gerente da Agência, Patrícia

Agência São Sebastião do Paraíso

Prante Machado.

Palestra na ACISSP
“Construíndo a melhor versão do futuro”

40

Relatório 2019

Prêmios e
reconhecimentos da
nossa cooperativa
&RPRIUXWRGHQRVVRWUDEDOKR
UHFHEHPRVRVVHJXLQWHVSU«PLRVH
UHFRQKHFLPHQWRV
Melhores Empresas
para Trabalhar

sîČŕîƙƙĿǶČîďĈūƙĚƥūƑĿîŕēĚ¬ĚƑǄĿďūƙ
Financeiros, o Sicredi foi destaque, ocupando
o 2º lugar e tendo como pontos positivos
enfatizados a criação de um grupo de

Pelo nono ano consecutivo, o Sicredi, foi

diversidade, a adoção de um assistente virtual

ČŕîƙƙĿǶČîēūŠūƑîŠŒĿŠĳēîƙɨȂȆȁqĚŕĺūƑĚƙ

para interpretação de libras, além de aulas da

Empresas para Trabalhar” no Brasil. A lista é

linguagem para os funcionários.

resultado da pesquisa realizada pela revista
Você S/A, da Editora Abril, em parceria com a
Fundação Instituto Administração (FIA), com

Melhores Empresas para
Começar a Carreira

mais de 250 mil trabalhadores de cerca de 500
empresas e instituições, incluindo o Sicredi,
nas cinco regiões do país.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi
As notas são utilizadas pelos organizadores do

foi reconhecido como uma das “Melhores

ranking para calcular dois indicadores: o Índice

Empresas para Começar a Carreira”. A

de Qualidade no Ambiente de Trabalho (IQAT),

pesquisa, realizada pela revista Você S/A

que é baseado na visão dos colaboradores,

em parceria com a Fundação Instituto de

no qual o Sicredi atingiu 92,3, e o Índice de

Administração (FIA), contempla as companhias

Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), que

que oferecem os melhores programas para

é a avaliação feita pela publicação, em que a

quem está começando no mercado de trabalho.

ĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîǶĳƭƑîČūŞȇȃɈȈɍ~ƙēūĿƙ
indicadores formam o Índice de Felicidade no

sîĚēĿďĈūēĚȃȁȂȊɈîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶĳƭƑūƭĚŞȃȆǻ

Trabalho (IFT), onde o Sicredi atingiu a marca

lugar entre as 45 empresas listadas no ranking.

de 81,9 pontos.

O Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem
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Melhores empresas para trabalhar
Montagem do quebra-cabeça

(IFT) do Sicredi, principal indicador
ēîČŕîƙƙĿǶČîďĈūɈĲūĿēĚȈȉɈȉɍcïŠū
Índice de Qualidade de Ambiente
de Trabalho para o Jovem (IQAT),
baseado no questionário de
satisfação preenchido por jovens
colaboradores e estagiários de
îƥěȃȇîŠūƙēĚĿēîēĚɈîŠūƥîēū
Sicredi foi 89,7.
O ranking da Você S/A apresenta
também o Índice de Qualidade

Equipe de Ajuricaba

de Gestão de Pessoas para o
Jovem (IQGP), de acordo com
a avaliação do que a empresa
oferece. Neste caso, o Sicredi
alcançou 58,5 pontos. Entre os
fatores positivos apontados pelos
jovens colaboradores e estagiários
que participaram da pesquisa, se
ēĚƙƥîČîîǷĚǊĿċĿŕĿēîēĚēĚĺūƑïƑĿūƙɈ
que permite aos funcionários
estudantes administrarem melhor
compromissos fora do trabalho e
estudos.

Equipe de Augusto Pestana
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Equipe de Bozano

Para a elaboração dos
índices presentes no ranking
foram levados em conta
indicadores como Gestão
Estratégica e de 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

Equipe de Condor

Employer Branding.

Equipe de Chiapetta

Equipe de Coronel Barros
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Equipe da agência Ijuí São Francisco

Equipe de Nova Ramada

Equipe da agência Panambi Centro

Equipe de Coronel Bicaco
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Prêmios do Sicredi em 2019
$RORQJRGRDQRQRVVR6LVWHPDIRL
UHFRQKHFLGRSRUPHLRGHSU«PLRV
Melhores e Maiores 2019
¡ĚŕūȉǻîŠūČūŠƙĚČƭƥĿǄūɈǶĳƭƑîŞūƙŠîƙ
ČîƥĚĳūƑĿîƙēĚǶŠîŠďîƙēūîŠƭïƑĿūēî¤ĚǄĿƙƥî
Exame, aparecendo em 15 rankings. Como
destaque, conquistamos o 2º lugar no ranking

Valor 1000

ēĚ ƑěēĿƥū¤ƭƑîŕĚūȇǻŕƭĳîƑŠūĿŠēĿČîēūƑēĚ
Depósitos em Poupança e de Crédito para

/ŠƥƑĚūƙȃȁqîĿūƑĚƙîŠČūƙɈǶČîŞūƙČūŞî

Médias Empresas.

4ª colocação entre as instituições mais rentáveis
sobre Patrimônio, a 5ª entre as que mais

Estadão Finanças Mais
Broadcast

cresceram em Operações de Crédito e com a
7ª entre as que mais cresceram em Depósitos
Totais. Nos rankings que destacam os 20

Figuramos em 3º lugar na categoria “Bancos –

Maiores Bancos em Depósitos Totais, Lucro

Financiamento” do anuário. Entre os indicadores

Líquido e com o Melhor Resultado Operacional

destacados, tivemos o total de ativos (2º lugar

ƙĚŞ/ƐƭĿǄîŕğŠČĿî¡îƥƑĿŞūŠĿîŕɈǶĳƭƑîŞūƙŠūȈǻ

no ranking do indicador) e total de crédito (1º

lugar. Já entre aqueles que elegem os maiores

lugar no ranking apenas do indicador).

em Operação de Crédito e Patrimônio Líquido,
ǶČîŞūƙĚŞȉǻɍ

Ranking BNDES
O rankingîŠƭîŕēūs'/¬ĿēĚŠƥĿǶČîū
ēĚƙĚŞƎĚŠĺūēîƙĿŠƙƥĿƥƭĿďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙŠîƙ
operações indiretas, aquelas em que o banco de
desenvolvimento participa indiretamente no
repasse de recursos por meio de um agente
ǶŠîŠČĚĿƑūîĚŕĚČƑĚēĚŠČĿîēūɍGĿĳƭƑîŞūƙŠūȂǻ
lugar em operações indiretas nas linhas
Pronamp, Inovagro e Moderagro.

45

Sicredi das Culturas RS/MG

Top Asset
Por meio de nossa gestora de recursos,
ocupamos a 18º posição do ranking Top Asset
da revista Investidor Institucional, com mais de
R$ 31 bilhões de recursos sob gestão. A revista
é o principal canal de comunicação com

Growth Award

ƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙēĚĲƭŠēūƙēĚƎĚŠƙĈūɈƑĚĳĿŞĚƙ
próprios de previdência e gestores de recursos.

Recebemos o prêmio Growth Award, durante a
Conferência Mundial do Woccu (Conselho

Wycup

Mundial das Cooperativas de Crédito, na sigla
em inglês), em reconhecimento ao nosso

Dois projetos desenvolvidos por colaboradoras

crescimento no segmento de cooperativismo de

foram premiados no concurso World Council

crédito.

Young Credit Union People, que ocorre
anualmente durante a Conferência Mundial do

Empresas Mais

Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas
de Crédito, na sigla em inglês). O prêmio tem

Figuramos em 2º lugar na categoria “Destaques

o objetivo de estimular a formação de jovens

para as melhores práticas em Governança

lideranças e premia participantes que criaram

Corporativa” do ranking Empresas Mais Estadão.

ƎƑūŏĚƥūƙČūŞƎūƥĚŠČĿîŕēĚČîƭƙîƑĿŠǷƭğŠČĿî

A publicação avalia os critérios econômicos e a

global no cooperativismo de crédito.

atuação das empresas nas áreas de Governança
Corporativa e Inovação.
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Programa
Pertencer
ǶŞēĚĚƙƥĿŞƭŕîƑîƎîƑƥĿČĿƎîďĈūŠîƙîƙƙĚŞċŕĚĿîƙĚŠūƙƎƑūČĚƙƙūƙēĚČĿƙŬƑĿūƙēî ūūƎĚƑîƥĿǄîɈ
contamos com o Programa Pertencer, que busca engajar os associados e orientar o nosso modelo
de gestão participativa.

Assembleia Geral Ordinária
Realizada na SOGI em Ijuí

Gestão Participativa da Cooperativa
(seleciona)

Associados

Coordenadores
de Núcleo

(elegem)

(elegem)

Conselho de Administração
da Cooperativa

Diretoria

Conselho de Administração
da Cooperativa

Nesse processo, os associados também podem
participar da gestão do próprio Sicredi, uma vez que o
Conselho de Administração da Sicredi das Culturas RS/
MG participa da escolha dos conselheiros da Central Sicredi
das Culturas RS/MG que, por sua vez, elegem os membros
do Conselho de Administração da Sicredi participações
(SicrediPar), holding controladora de todo o Sistema.
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Conselho de
Administração
Na Assembleia Geral, os
Coordenadores de Núcleo
elegem os membros do
Conselho de Administração. O
ŬƑĳĈūěƑĚƙƎūŠƙïǄĚŕƎūƑǶǊîƑî
orientação geral e estratégica e
os objetivos da Cooperativa, além
de supervisionar sua gestão, para
que suas ações atendam aos
interesses dos associados.

Conheça nossos Conselheiros de Administração:
Da esq. para dir. João Carlos Steurer, Romeu Ângelo de Jesus,
Antônio Pereira Da Costa, Anael Teixeira, Cleusa Schneider Bruinsma,
Elmo Pedro Von Mühlen (vice-presidente), Antenor José Vione (presidente),
Darci Carlos Leal da Silva, Gelson Bronzatti, Oldemar Paschoal,
Claudiomir Antonio Breitenbach, Paulo Rogério Sapiezinski.

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.
Conheça nossos Conselheiros Fiscais:
Da esq. para dir. Marcos Wentz, Edson Luiz Cavalheiro e
Doglas Luis Bandeira.

Diretoria
A Diretoria da Sicredi das Culturas
RS/MG é indicada pelo Conselho
de Administração e é responsável
pela gestão executiva do negócio.

Conheça nossos Diretores:
Da esq. para dir. Roberto Cortiani Ibañez (Diretor de Operações),
Roque Enderle (Diretor Executivo),
Lucídio Cristiano Amorim Ourique (Diretor de Negócios).
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Assembleias

Registro da Assembleia
de Núcleo da Agência Augusto Pestana

Nossos associados também exercem seu

Para além dos resultados econômicos, nos

protagonismo nas assembleias de núcleo, onde

encontros assembleares são apresentadas as

participam democraticamente das decisões que

atividades da cooperativa relacionadas à sua

afetam seus investimentos e sua comunidade.

responsabilidade social, como investimentos

Os temas debatidos e as resoluções tomadas

feitos através do Fundo de Assistência Técnica,

nessas assembleias são levados à Assembleia

Educacional e Social (Fates) e atividades

Geral Ordinária, onde os Coordenadores de

realizadas através do Programa Empreender

Núcleo deliberam sobre o rumo da Cooperativa.

para Transformar (PET).

Em 2019, realizamos 17 assembleias

ɨsūƙƙūēĿĲĚƑĚŠČĿîŕČūŞūĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî

de núcleo, cerca de 5.000 associados.

cooperativa também está atrelado à nossa

Durante estes encontros, são apresentados

maneira participativa, democrática e

aos associados os resultados e as ações

transparente de atuar e decidir os rumos do

realizadas no exercício anterior, bem como,

negócio, sempre ao lado do nosso associado,

o planejamento das atividades futuras. No

que é o dono e a razão da cooperativa existir”,

ciclo de assembleias de 2019, os associados

reforça o presidente, Antenor José Vione.

também elegeram os conselheiros de
îēŞĿŠĿƙƥƑîďĈūĚǶƙČîŕɍ
Veja os investimentos realizados em 2019
através do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (Fates)
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Assembleia
Chiapetta

Nosso diferencial
como instituição
ǆQDQFHLUD
cooperativa também
está atrelado à
nossa maneira
participativa,
democrática e
transparente de
atuar e decidir os
rumos do negócio,
sempre ao lado do
nosso associado,
que é o dono e a
razão da cooperativa
existir”.

Assembleia
Ijuí Imigrantes

Antenor José Vione
Presidente da Sicredi
das Culturas RS/MG

Assembleia
Condor
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Apoio ao
associado
Soluções responsáveis
¡ūƑƙĚƑŞūƙƭŞîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈŠîƐƭîŕūîƙƙūČĿîēūěƐƭĚŞēĚČĿēĚūƙƑƭŞūƙēū
ŠĚĳŬČĿūɈŠūƙƙūūċŏĚƥĿǄūƎƑĿŠČĿƎîŕěîƥĚŠēĚƑāƙƙƭîƙŠĚČĚƙƙĿēîēĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙɍ£ƭîŠēūĚŕĚƎƑūƙƎĚƑîɈ
prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento
ēĚǄĿēîɈƐƭĚĿŞƎîČƥĚŞƎūƙĿƥĿǄîŞĚŠƥĚƙƭîƙîƮēĚǶŠîŠČĚĿƑîĚƙĚŏîŞČîƎîǕĚƙēĚîĳƑĚĳîƑƑĚŠēîƎîƑî
seus projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que
oferecemos:

Para você
• Câmbio
• Cartão de Crédito e Débito
•&HUWLǆFD¨¤R'LJLWDO
• Débito Automático
• Débito Direto Autorizado
• Conta Corrente
• Crédito (Pessoal, veículos,
imobiliário)
• Consórcios
• Investimentos
• Previdência
• Pagamentos e
recebimentos
•3RXSDQ¨DV
• Seguros

Para sua
empresa
• Conta Corrente
• Cartões Empresariais
•6ROX¨¶HVGH3DJDPHQWRVH
Recebimentos
• Folha de Pagamento
•&REUDQ¨D
• Custódia de Cheques
• Máquina de Cartões
• Domicílio Bancário
• Crédito
• Financiamentos
• Crédito para
Investimentos BNDES
• Investimentos
• Previdência Empresarial
• Câmbio
•&HUWLǆFD¨¤R'LJLWDO
• Consórcios
• Seguros
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Para seu
agronegócio
• Câmbio
• Cartões
•&HUWLǆFD¨¤R'LJLWDO
• Conta Corrente
• Crédito Rural
• Crédito investimento BNDES
• Consórcios
• Financiamentos
• Investimentos
• Pagamentos e
recebimentos
• Seguros
•3RXSDQ¨D

Canais
• Aplicativo Sicredi
• Caixa Eletrônico
• Internet Banking
•6HUYL¨RVSRU7HOHIRQH
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Relacionamento próximo
ǶŞēĚČūŠĺĚČĚƑîƙŠĚČĚƙƙĿēîēĚƙĚūƙūċŏĚƥĿǄūƙƎĚƙƙūîĿƙɈ

¹îŞċěŞĲūƑîŞĿŠƥĚŠƙĿǶČîēîƙ

ƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙĚĚŞƎƑĚƙîƑĿîĿƙēĚŠūƙƙūƙîƙƙūČĿîēūƙɈŠūƙƙūƙ

as atividades na cooperativa

280 colaboradores buscam estar presentes em seu dia a

relacionadas ao clima

dia, cultivando um relacionamento cada vez mais próximo.

organizacional, através da

Por também serem associados da cooperativa, eles estão

implementação de planos de

engajados na prosperidade do negócio e dos projetos

ação elaborados pelos próprios

apoiados.

colaboradores, que formam um
grupo de trabalho responsável

Ao longo de 2019, realizamos uma série de treinamentos e

por promover debates sobre o

eventos com o objetivo de preparar nossos colaboradores

assunto. Proporcionando maior

para atender cada vez melhor os associados. A realização de

autoconhecimento ao colaborador

treinamentos e capacitações, com foco no desenvolvimento

e consequente desenvolvimento

dos colaboradores, integra o planejamento estratégico da

ƎĚƙƙūîŕĚƎƑūǶƙƙĿūŠîŕɈîïƑĚî

cooperativa em seu pilar relacionado ao “aprendizado e

de Gestão de Pessoas da

crescimento”.

ČūūƎĚƑîƥĿǄîĿŠƥĚŠƙĿǶČūƭî
utilização do chamado teste PDA

No ano, destacamos o Programa de Sucessão, o qual

junto às equipes. Através desta

busca formar e preparar colaboradores em competências

ferramenta, é possível descrever

relacionadas à liderança para que estes possam exercer

ĚîŠîŕĿƙîƑū¡ĚƑǶŕ ūŞƎūƑƥîŞĚŠƥîŕ

cargos de gestão na cooperativa, como Gerente de

das pessoas. Os colaboradores

ĳğŠČĿîĚHĚƑĚŠƥĚēŞĿŠĿƙƥƑîƥĿǄūɠǶŠîŠČĚĿƑūɍsūƥūƥîŕɈȂȂ

também foram envolvidos em

colaboradores participaram desta iniciativa em 2019, sendo

diferentes capacitações com o

que alguns já passaram a exercer atividades como gestores.

objetivo de retomar conteúdos
e construir novos aprendizados
para a melhor atuação das nossas
equipes frente às necessidades
dos associados.

Nossos colaboradores participam de treinamentos e
capacitações ao longo do ano
ČĚƙƙĚūČŬēĿĳūĚČūŠǶƑîČūŞūŠūƙƙū
trabalho e dedicação estão ligados ao nosso
compromisso de cooperar e crescermos juntos
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(GXFD¨¤RǆQDQFHLUD
Acreditamos que temos a responsabilidade
de apoiar os nossos associados na gestão de
ƙƭîƙǶŠîŠďîƙƎĚƙƙūîĿƙĚŠūƭƙūČūŠƙČĿĚŠƥĚēĚ
nossos produtos e serviços. Por isso contamos
com iniciativas voltadas para a educação
ǶŠîŠČĚĿƑîɍ
A principal ação sistêmica do Sicredi nesse
tema é a Semana Nacional de Educação
Financeira, também conhecida como Semana
ENEF, uma iniciativa do CONEF (Comitê
Nacional de Educação Financeira) para
promover a Estratégia Nacional de Educação
Financeira. Organizada pelo Banco Central do
ƑîƙĿŕĚŠƥƑĚūƙēĿîƙȃȁîȃȇēĚŞîĿūɈîĿŠĿČĿîƥĿǄî
contou com a participação de organizações
ǶŠîŠČĚĿƑîƙēĚƥūēūūƎîŁƙɈƐƭĚƑĚîŕĿǕîƑîŞ
ações educacionais gratuitas para divulgar o
tema.

Educação Financeira
para idosos

Educação Financeira
com jovens aprendizes
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Educação Financeira
nas escolas

Na nossa região de atuação, mais de 700 pessoas

gastos pode trazer benefícios se o tema

foram envolvidas em 25 ações realizadas durante

ǶǕĚƑƎîƑƥĚēūēĿîîēĿîēĚƙēĚîĿŠĲ÷ŠČĿîɍ

a Semana ENEF, contemplando atividades em
escolas municipais e estaduais, com a participação

Além das ações realizadas na Semana

de turmas de alunos da educação infantil, ensino

Nacional de Educação Financeira, ao

fundamental e médio.

longo do ano, também abordamos
a temática com grupo de idosos

Trabalhando com públicos de diferentes idades,

atendidos pela pela área de Medicina

nossas equipes do Sicredi envolveram os

Preventiva da Unimed Noroeste/RS e

ƎîƑƥĿČĿƎîŠƥĚƙĚŞċîƥĚɠƎîƎūƙɈŏūĳūƙĚūǶČĿŠîƙɈČūŞ

com turmas de jovens aprendizes de

destaque para a distribuição de gibis da Turma

cooperativas parceiras co-irmãs.

ēîqŮŠĿČîƐƭĚîċūƑēîŞîĚēƭČîďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
e visitas realizadas por turmas de alunos em
agências do Sicredi. A origem do dinheiro, formas
de administrá-lo, as diferenças entre consumo
e consumismo e a importância do consumo
responsável foram alguns dos assuntos abordados
durante as ações, com o objetivo de esclarecer
ƙūċƑĚîĿŞƎūƑƥ÷ŠČĿîēîĳĚƙƥĈūēîƙǶŠîŠďîƙɍ
As iniciativas buscaram atingir colaboradores,
associados e, especialmente, famílias com
crianças e adolescentes, visando destacar quanto
o conhecimento a respeito da administração de
54

Mais de 700 pessoas
foram envolvidas em
25 ações realizadas
durante a Semana ENEF
em 2019.
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Comunidades
O trabalho de nossa cooperativa consiste em

Contamos também com uma série de ações de

captar recursos de associados e emprestar para

investimento social privado, que buscam

outros associados da mesma região, criando

atender às necessidades locais e fortalecer as

uma rede de apoio que estimula a

relações com a comunidade.

prosperidade de todos os envolvidos e
impacta positivamente os locais onde estamos

Dessa forma, quanto mais a nossa cooperativa

inseridos.

cresce e prospera, maior é o nosso impacto
positivo. Denominamos esse processo de

Por meio de nossos produtos e serviços,

desenvolvimento conjunto da cooperativa, do

ƎƑūŞūǄĚŞūƙîĿŠČŕƭƙĈūǶŠîŠČĚĿƑîēîƎūƎƭŕîďĈū

associado e da comunidade de Ciclo Virtuoso

e fomentamos a economia local. Como

do Sicredi.

resultado, ajudamos a melhorar a qualidade
de vida de nossos associados, suas famílias e
comunidades.

Como geramos valor para as comunidades em 2019

46,8 milhões

R$

em crédito concedido a
pequenos negócios

em resultados distribuídos
aos associados

580
MPEs
(Micro e Pequenas Empresas)

R$

R$

8,18 milhões

147,12 milhões

em crédito concedido à
agricultura familiar

EHQHǆFLDGDVFRPDFHVVR
ao crédito

2 municípios

61,4%

Mais de

Cerca de

investidos no Programa
A União Faz a Vida

investidos no
Programa Empreender
para Transformar

em NPS*

municípios onde somos a
»QLFDLQVWLWXL¨¤RǆQDQFHLUD

R$

300 mil

R$

340 mil

Ƀs¡¬ɚsĚƥ¡ƑūŞūƥĚƑ¬ČūƑĚɛɈĲĚƑƑîŞĚŠƥîƭƥĿŕĿǕîēîƎūƑĳƑîŠēĚƙĚŞƎƑĚƙîƙƎîƑîŞĚēĿƑūČƑĚƙČĿŞĚŠƥūĚîǶēĚŕĿǕîďĈūēūƙČŕĿĚŠƥĚƙîƎîƑƥĿƑ
de uma única pergunta: “Considerando uma escala de 0 a 10, o quanto você recomenda a empresa para um colega ou amigo?”. O NPS
ƥîŞċěŞĿēĚŠƥĿǶČîūƎĚƑǶŕēūîƙƙūČĿîēūɈîƙîƥĿƙĲîďĈūēūîƙƙūČĿîēūĚŞƑĚŕîďĈūîČîēîƎƑūēƭƥūƐƭĚČūŠƥƑîƥîēū¬ĿČƑĚēĿĚîǄîŕĿîîƙîƥĿƙĲîďĈū
do associado em relação ao principal canal de relacionamento que utiliza.
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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. Saiba mais sobre o Programa em
www.auniaofazavida.com.br

Na nossa região de abrangência da Sicredi
das Culturas RS/MG no Rio Grande do Sul,
o Programa a União Faz a Vida (PUFV) é
ēĚƙĚŠǄūŕǄĿēūĚŞȃȇĚƙČūŕîƙēĚȇŞƭŠĿČŁƎĿūƙ
(Ajuricaba, Augusto Pestana, Chiapetta,
Coronel Barros, Coronel Bicaco e Jóia). A partir
da iniciativa, 2.794 alunos e 337 professores
ƙĈūċĚŠĚǶČĿîēūƙĚƥƑîċîŕĺîŞČūŞƭŞî
ŞĚƥūēūŕūĳĿîēĚĚŠƙĿŠūĚƙƎĚČŁǶČîɈƐƭĚċƭƙČî
incentivar os valores de cooperação e cidadania
desde a infância até a juventude. O objetivo é
que as crianças e adolescentes que participam
do Programa sejam promotores e ajudem a
fortalecer o cooperativismo na sociedade atual
e para as gerações futuras.
A partir da metodologia do PUFV, estudantes
e professores decidem, juntos, as temáticas
que serão estudadas com base na curiosidade
e no interesse pela comunidade, seja
estudando seus problemas ou soluções. A
partir de seus interesses, alunos e docentes

A metodologia do PUFV
aplicada na prática escolar

constroem projetos que contemplam
Acesse e conheça a metodologia do
Programa A União Faz A Vida
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planejamento, perguntas exploratórias e até mesmo
expedições investigativas, momentos em que eles buscam
informações de maneira aprofundada sobre o assunto que
estão estudando e redescobrindo.
Em 2019, mais de R$ 300 mil foram investidos no
Programa, contemplando capacitações e treinamentos
para diretores, coordenadores pedagógicos e professores,
palestras, assessorias pedagógicas e destinação de recursos

Sabemos que
a educação é
transformadora e
por isso acreditamos
nos benefícios do
PUFV no cotidiano
das escolas,
bem como, nos
resultados que
percebemos nos
alunos”.
Vanessa Goi
Wender Heusner
Gerente de
Comunicação e
Marketing da Sicredi
das Culturas RS/MG

para a realização dos projetos.
“Sabemos que a educação é transformadora e por isso
acreditamos nos benefícios do programa no cotidiano das

Ao longo de 2019, o PUFV teve

escolas, bem como, nos resultados que percebemos nos

um intenso cronograma de

alunos, uma vez que os projetos são desenvolvidos por ter

atividades. Foram realizados

uma metodologia de ensino ativa, que auxilia o professor a

encontros de formação para

preparar seus planos de estudo com base no interesse dos

gestores escolares sobre assuntos

estudantes. Além disso, destinar recursos para a realização

voltados à gestão de pessoas,

de projetos educacionais é uma forma de viabilizar algumas

alunos e professores foram

ações que talvez não seriam possíveis sem a nossa

presenteados com camisetas

contribuição”, ressalta a nossa gerente de Comunicação

alusivas ao Programa em datas

ĚqîƑŒĚƥĿŠĳɈ×îŠĚƙƙîHūĿØĚŠēĚƑOĚƭƙŠĚƑɍūǶŠîŕēĚ

comemorativas e, o grande

cada ano letivo, estes projetos são levados para as Mostras

destaque do ano foi a realização

Pedagógicas, momento em que alunos e professores

do tradicional Fórum de Educação

apresentam suas descobertas para a comunidade.

ĚŠǄūŕǄĚŠēūūƙƎƑūǶƙƙĿūŠîĿƙēĚ
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PUFV
Formação de Gestores

educação. Em comemoração aos seus 95
anos de história, trouxemos para o evento
palestra do renomado professor Doutor e Livre
Docente da Escola de Comunicações e Artes
da USP, Clóvis de Barros Filho. A partir da
temática “A vida que vale a pena ser vivida”, o
professor destacou o valor do trabalho e dentro
deste contexto, a importância da atuação do
professor ao proporcionar aos alunos que
façam descobertas, assim como, ressaltou o
papel da educação para a liberdade e para a
emancipação das pessoas.
Fórum de Educação
Clóvis de Barros Filho

Panorama do Programa
União Faz a Vida
Alunos Participantes

Escolas Participantes

Professores Participantes

2017

27

2017

2805

2017

394

2018

24

2018

2980

2018

303

2019

26

2019

2794

2019

337

58

Relatório 2019

Dia C
O Dia de Cooperar (Dia C), celebrado
anualmente no primeiro sábado do mês 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

Entrega de doações
à Sociedade Hospitalar de Panambi

(ONU).

Aqui na Sicredi das Culturas RS/MG, celebrar
o Dia de Cooperar já é tradicional entre
nossos colaboradores, que em mais um
ano se uniram para desenvolver ações em
benefício das pessoas e das comunidades. No
município de Panambi, as equipes das três
agências do município se uniram para realizar
ação voluntária em benefício à Sociedade
Hospitalar de Panambi, arrecadando materiais
descartáveis e produtos de limpeza para
doação. Materiais como copos, pratos, colheres
e guardanapos descartáveis e produtos de
limpeza como esponjas, panos de chão,
detergentes e desinfetantes foram entregues
ao hospital.
Em Ijuí, uma equipe de colaboradores se
mobilizou para realizar a revitalização da
Casa Lar do Idoso, no bairro Glória. Entre
as atividades foram realizados a limpeza do
ĚƙƎîďūĚǊƥĚƑŠūɈƎŕîŠƥĿūēĚǷūƑĚƙĚČƭŕƥĿǄū
de horta de chás e hortaliças. Além da
revitalização do espaço, organizamos um
café da manhã coletivo para os idosos que
residem no local. A programação contou ainda

Dia de Cooperar
Casa Lar do Idoso - Ijuí

com momento de recreação e envolveu os
moradores com música e jogos interativos.
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PET

Registro do evento de entrega de recursos do PET
para entidades do município de Ajuricaba

Um dos nossos pilares de atuação está na

programa são oriundos de parte do resultado

proximidade e inserção na comunidade. Este

da cooperativa em seu exercício anterior. Em

relacionamento próximo entre a cooperativa

2019, cerca de R$ 340 mil foram destinados

e a sociedade é visto na prática através do

para a realização de 150 projetos de 115

Programa Empreender para Transformar

entidades.

(PET), iniciativa que destina recursos a
ĚŠƥĿēîēĚƙƙĚŞǶŠƙŕƭČƑîƥĿǄūƙɈîƙƙūČĿîēîƙā

Grande evento marcou a divulgação dos

nossa cooperativa. Seu objetivo é colaborar

contemplados no PET, contando com a

com o desenvolvimento das comunidades

participação de representantes de todas

em que o Sicredi está presente, uma vez que

îƙĚŠƥĿēîēĚƙċĚŠĚǶČĿîēîƙĚĚŠƥƑĚĳîēĚ

viabiliza a realização de projetos inovadores,

ČĚƑƥĿǶČîēūƙĚČĺĚƐƭĚƙĿŞċŬŕĿČūāƙǄěƙƎĚƑîƙ

que incentivam a cultura, o esporte e o lazer,

do Dia de Cooperar, também em alusão

que buscam a preservação ambiental, a

ao formato cooperativo do Programa. Os

sustentabilidade econômica de entidades e a

projetos são avaliados por uma comissão

valorização da educação.

ĚƙƎĚČŁǶČîČūŞƎūƙƥîƎūƑČūūƑēĚŠîēūƑĚƙēĚ
núcleo e gerentes das agências, além disso,

Em sua terceira edição, o PET vem crescendo a

também são validados pelo Comitê Estratégico

cada ano em passos largos, com cada vez mais

de Cooperativismo e Governança e pelo

projetos inscritos e entidades contempladas

Conselho de Administração da cooperativa.

por esta iniciativa. Os recursos para este

Depositamos os recursos diretamente na

ČĚƙƙĚĚČūŠǶƑîČūŞūū¡/¹ƥƑîŠƙĲūƑŞî
as comunidades e as vidas das pessoas
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conta da entidade associada e fazemos todo o
acompanhamento do desenvolvimento destes
projetos. Posteriormente, as entidades fazem a
comprovação da utilização destes recursos.
“Quando falamos no Programa Empreender
para Tranformar buscamos ressaltar nosso
ēĿĲĚƑĚŠČĿîŕĚŞƙĚƑŞūƙƭŞîČūūƎĚƑîƥĿǄîɍǶŠîŕɈ
parte dos nossos recursos se transforma em
ações em benefício de pessoas e entidades,
ou seja, o investimento realizado em nossas
ƙūŕƭďƉĚƙƎîƑîîǄĿēîǶŠîŠČĚĿƑîƑĚƥūƑŠîƎîƑî
îČūŞƭŠĿēîēĚɩɈîǶŞîƑūƎƑĚƙĿēĚŠƥĚŠƥĚŠūƑ

Associação dos Funcionários Públicos Municipais
Bozano

José Vione.

Lions Clube
Chiapetta

Esporte Clube Greminho
Condor

CTG Francisco Casalini
Coronel Barros

Esporte Clube Ijuí
Ijuí
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CTG Chaleira Preta
Uma Epopeia Vivida Aqui, a Migração de Raças que
Formaram Ijuí

Sociedade Esportiva Pinhal
Nova Ramada

CPM da Escola Municipal de Ensino
Fundamental São João
Santo Augusto

Projeto Teatro na escola
CPM da EMEF Antônio João
Santo Augusto

Evolução do PET ao longo dos anos
2017

R$

140 mil

para a realização de

59 projetos

2018

R$

240 mil

para a realização de

119 projetos

2019

R$

340 mil

para a realização de

150 projetos
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(FRHǆFL«QFLD

Integrantes do Comitê de Sustentabilidade
da Sicredi das Culturas RS/MG

ǶŞēĚƑĚēƭǕĿƑŠūƙƙūĿŞƎîČƥūŠūŞĚĿū

Este inventário é uma espécie de “raio x” das

ambiente e aumentar a geração de valor para

emissões causadas a partir das atividades

as comunidades onde estamos inseridos,

realizadas pela cooperativa. Em 2018, emitimos

buscamos tornar as agências, e nossa

124 toneladas de gás carbônico (CO2), um

cooperativa como um todo, mais sustentáveis

dos principais responsáveis pelo efeito estufa.

em suas operações.

Com o objetivo de neutralizar os impactos
causados, efetuamos a compra de 124 créditos

Realizamos diversas ações relacionando

de carbono do projeto Complexo Eólico

aspectos voltados às esferas sociais,

Santa Vitória do Palmar e Chuí, localizado

econômicas e ambientais. Uma das iniciativas

no Rio Grande do Sul, emitidos segundo

ěǄūŕƥîēîƎîƑîîČĺîŞîēîɨĚČūĚǶČĿğŠČĿîɩɈ

os requerimentos do Clean Development

uma estratégia de gestão que busca promover

Mechanism (CDM), que na tradução para

a redução dos impactos ambientais e de

o português se refere a “Mecanismo de

consumo dos recursos naturais.

Desenvolvimento Limpo”. O investimento no
Complexo Eólico representa a viabilização de

ƎîƑƥĿƑēîČîŞƎîŠĺîēĚĚČūĚǶČĿğŠČĿîɈŠūƙƙî

energia renovável de baixo impacto ambiental,

ČūūƎĚƑîƥĿǄîƑĚČĚċĚƭĚŞȃȁȂȊūČĚƑƥĿǶČîēū

bem como, a redução da dependência de

de emissão zero, emitido pela empresa

combustíveis fósseis para a geração de

/ČūǶŠîŠČĚɈČūŞċîƙĚŠūTŠǄĚŠƥïƑĿūēĚ

eletricidade.

Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
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Um dos nossos
diferenciais como
LQVWLWXL¨¤RǆQDQFHLUD
cooperativa é
justamente o nosso
interesse pelo
desenvolvimento
das comunidades
em que atuamos.
Por isso, para
além de nossas
VROX¨¶HVǆQDQFHLUDV
precisamos pensar
nos impactos que
nossas ações
têm na sociedade
e em como
colaboramos para
o seu crescimento e
evolução agregando
a perspectiva
sustentável”.
Roque Enderle
Diretor Executivo da
Sicredi das Culturas RS/MG

'ĚƙČîƑƥĚČĚƑƥĿǶČîēū
de pilhas e baterias

¹îŞċěŞŕĿĳîēîāČîŞƎîŠĺîēĚĚČūĚǶČĿğŠČĿîɈūĲĚƑĚČĚŞūƙ
coletores de pilhas e baterias em todas as agências e
na sede administrativa e, uma vez ao ano, realizamos o
descarte apropriado destes materiais. Em 2019, a instituição
ǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîƑĚîŕĿǕūƭūēĚƙČîƑƥĚČĚƑƥĿǶČîēūēĚŞîĿƙ
ēĚŞĚĿîƥūŠĚŕîēîēĚŕĿǊūĚŕĚƥƑŮŠĿČūɈƥūƥîŕĿǕîŠēūȆȇȇɈȆƐƭĿŕūƙɈ
através da empresa Ambe Gerenciamento de Resíduos
Tecnológicos, de Caxias do Sul/RS.
Na cooperativa, o Comitê de Sustentabilidade integra
colaboradores, diretoria executiva e conselheiros, sendo
responsável por planejar e executar ações com vistas para
o crescimento sustentável e impacto na comunidade.
ɨÀŞēūƙŠūƙƙūƙēĿĲĚƑĚŠČĿîĿƙČūŞūĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑî
cooperativa é justamente o nosso interesse pelo
desenvolvimento das comunidades em que atuamos. Por
ĿƙƙūɈƎîƑîîŕěŞēĚŠūƙƙîƙƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙɈƎƑĚČĿƙîŞūƙ
pensar nos impactos que nossas ações têm na sociedade e
em como colaboramos para o seu crescimento e evolução
agregando a perspectiva sustentável”, destaca o diretor
executivo, Roque Enderle.
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Como fazemos
a diferença
6ROX¨¶HVǆQDQFHLUDV
para você
Procuramos estar próximos e presentes na vida dos associados, seja para prestar consultoria ou
ČūŕîċūƑîƑČūŞîūƑĳîŠĿǕîďĈūǶŠîŠČĚĿƑîɈƎîƑîƎƑūƎūƑČĿūŠîƑîƑĚîŕĿǕîďĈūēĚƙūŠĺūƙūƭƎîƑîîƭǊĿŕĿîƑŠî
ƙƭƎĚƑîďĈūēĚēĚƙîǶūƙɈîƥƑîǄěƙēĚƙūŕƭďƉĚƙƑĚƙƎūŠƙïǄĚĿƙĚîēĚƐƭîēîƙîūŞūŞĚŠƥūēĚǄĿēîēĚČîēî
ƭŞɍǶŠîŕɈîƭŞĚŠƥîƑîƐƭîŕĿēîēĚēĚǄĿēîēūƙîƙƙūČĿîēūƙĚČūŞƭŠĿēîēĚƙĚƙƥïŠîĚƙƙğŠČĿîēîŠūƙƙî
cooperativa.

Assessoria personalizada para
maior rendimento nas aplicações
ƥĚŠēĚƑēĚĲūƑŞîîēĚƐƭîēîūƙēĿǄĚƑƙūƙƎĚƑǶƙĚƙĚĳŞĚŠƥūƙ
que compõem o quadro de associados, acompanhando
as transformações do mercado, caracteriza-se como uma
preocupação constante da nossa cooperativa. Aliado a
isso, está a necessidade de oferecer um atendimento
ƎĚƑƙūŠîŕĿǕîēūČūŞîĳĿŕĿēîēĚɈƑĚƙƎĚĿƥîŠēūūƎĚƑǶŕēĚČîēî
investidor e observando cada momento econômico e suas
tendências para orientar sobre as melhores opções de
investimento no curto, médio e longo prazo, bem como, a
própria atuação da cooperativa em apresentar aos associados
produtos e serviços que estejam de acordo com os seus
anseios e momento de vida.
Foi buscando esta forma diferente de atuação, que o
ČūŠƙƭŕƥūƑĚîƙƙĚƙƙūƑǶŠîŠČĚĿƑūēĚĚŞƎƑĚƙîƙɈ ƭƑƥ×îŕƥĚƑ
Bartz tornou-se, no ano de 2019, associado da Sicredi das
Culturas RS/MG. “Minha opção pelo Sicredi foi realmente
āƎƑūČƭƑîēĚƙƥîîƙƙĚƙƙūƑĿîǶŠîŠČĚĿƑîɈƎîƑîƐƭĚĚƭƎƭēĚƙƙĚ

Estamos aqui para fazer a diferença na sua
vida e juntos realizarmos os seus sonhos
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Curt Valter Bartz
associado da Sicredi das Culturas RS/MG

buscar as melhores aplicações para ter uma rentabilidade
maior e com mais segurança. Nisso, vi o Sicredi como
ƭŞĲîČĿŕĿƥîēūƑɈČūŞĚŕĚǄîēūČūŠĺĚČĿŞĚŠƥūƎƑūǶƙƙĿūŠîŕ
ēîƙƎĚƙƙūîƙƐƭĚƥƑîċîŕĺîŞŠîČūūƎĚƑîƥĿǄîɩɈîǶƑŞîɈ
complementando que seu objetivo é fazer as melhores
aplicações para ter uma vida melhor no futuro e um melhor
ƑĚƙƎîŕēūǶŠîŠČĚĿƑūƎîƑîƙĿĚƙƭîĲîŞŁŕĿîɍ
Entre os pontos positivos que a cooperativa oferece, Curt
destaca a abrangência nas condições que com o melhor
retorno sobre seus investimentos, assim como a diversidade
dos produtos. Além disso, reforça que a distribuição
anual dos resultados foi um dos motivos pelo qual optou
por investir no Sicredi, o que considera um diferencial
ēîĿŠƙƥĿƥƭĿďĈūǶŠîŠČĚĿƑîČūūƎĚƑîƥĿǄîĚŞČūŞƎîƑîďĈū
com o mercado. “As facilidades são muitas, entre elas
os aplicativos, sistema de acesso, forma de realizar
pagamentos, recebimentos, aplicações. Tudo com muita
ƙĚĳƭƑîŠďîɍOūŏĚǄĚŏūƐƭĚǶǕƭŞîċūîĚƙČūŕĺîɩɍ
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As facilidades são
muitas, entre elas os
aplicativos, sistema
de acesso, forma de
realizar pagamentos,
recebimentos,
aplicações. Tudo com
muita segurança.
+RMHYHMRTXHǆ]XPD
boa escolha”.
Curt Valter Bartz
Consultor e Assessor
Financeiro de Empresas
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No Sicredi seu investimento
tem mais valor
£ƭîŠēūƙĚĲîŕîĚŞƎŕîŠĚŏîŞĚŠƥūǶŠîŠČĚĿƑūěēĚ

mais arrojados, como Fundos Multimercados,

extrema importância lembrar que este assunto

Fundos de Ações e Fundos de Previdência.

vai muito além do princípio de gastar menos do

“O modelo de atuação da Sicredi das Culturas

que se ganha. Este é o alerta da nossa assessora

RS/MG permite que os investimentos

de Investimentos, Keli Schumann. “Não se trata

realizados na nossa cooperativa tenham

só de quanto você ganha, e sim, de quanto você

ŞîĿƙǄîŕūƑîĳƑĚĳîēūɍǶŠîŕɈŠūƙƙūƙƑĚČƭƑƙūƙ

ĳîƙƥîĚČūŞūĿŠǄĚƙƥĚūƙĚƭēĿŠĺĚĿƑūɩɈîǶƑŞîɈ

permanecem na nossa região de atuação, o

destacando ainda a importância de escolher

que impacta positivamente as comunidades

produtos de investimentos adequados ao seu

locais e estimula a renda e o crescimento.

ƎĚƑǶŕēĚĿŠǄĚƙƥĿēūƑɍ

Além disso, por serem donos do negócio,
nossos associados recebem anualmente sua

O Sicredi tem um portfólio completo de

participação nos resultados da cooperativa,

soluções que engloba as mais tradicionais

depositados diretamente em suas contas”,

formas de investimentos, como a Poupança e

destaca a assessora.

o Renda Fixa, por exemplo, até os produtos

Proteção e agilidade
SDUDVXSHUDUGHVDǆRV
A participação em uma reunião promovida
pela nossa cooperativa em parceria com a
Icatu Seguros no ano de 2017 fez a diferença
para a associada Clarice Bauer, do município
de Panambi no Rio Grande do Sul. Foi através
deste encontro que ela optou pela adesão ao
Seguro Mais em Vida, “Naquela oportunidade
havia achado uma opção muito interessante
pela possibilidade de utilizar o seguro ainda
em vida, mas sempre com o pensamento de
‘comigo não vai acontecer nada’. Achamos um
valor adequado a ser pago e, caso algum dia
ĺūƭǄĚƙƙĚƭŞƙĿŠĿƙƥƑūɈƙĚƑĿîƭŞǄîŕūƑƙĿŠĿǶČîƥĿǄū
a receber se precisasse utilizar”.

Clarice Bauer
associada da Sicredi das Culturas RS/MG
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Em 2019 a associada foi diagnosticada

de um mês recebeu o valor e conseguiu utilizá-

com câncer no pâncreas e seus primeiros

lo para custear seu tratamento.

pensamentos estavam relacionados a como
iria custear o seu tratamento, tendo em vista

Clarice é nossa associada há cerca de cinco

o alto valor que precisaria ser investido em

anos como Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

consultas e exames. Neste momento ela não

“No Sicredi sentimos que somos importantes,

lembrou que havia feito o seguro, até ser

não só por sermos ‘clientes’, mas também

alertada por uma amiga. “Vivia uma fase muito

como pessoas e seres humanos. Isso para mim

tumultuada da minha vida, em que eu achava

é muito importante. Ter um seguro de vida

que tudo era muito difícil. Fui até o Sicredi e

é um investimento baixo, mas é importante

lá os colaboradores me orientaram sobre os

ƑĚîǶƑŞîƑƐƭĚƐƭîŠēūƎƑĚČĿƙîƙĚƑƭƥĿŕĿǕîēūɈ

documentos que eu precisava apresentar.

faz a grande diferença na tua vida. Agradeço

Foi muito tranquilo, simples e sem muita

imensamente pelo que o Sicredi fez por mim”,

burocracia”, relata a associada, que em menos

ǶŠîŕĿǕîɍ

/LQKDGHFUªGLWRǆQDQFLD
lazer, esporte e bem-estar de
associados
Em julho de 2019 demos mais um passo
importante no que se refere à ampliação do rol
de produtos e serviços, através do lançamento
da linha de crédito Bem-estar, esporte e lazer.
Foi através deste produto que a associada Nídia
Tanara Batista Pinheiro, de Ijuí no Rio Grande do
Sul, conseguiu realizar o sonho de ter um espaço
diferenciado em sua residência para a diversão
da família e dos amigos. “Soube desta linha de
crédito quando resolvemos colocar uma piscina
em nossa casa. Nos informamos e constatamos
que era a melhor opção. A instalação da piscina
e do espaço gourmet era um sonho que
tínhamos há algum tempo, mas devido à falta
de recursos para concluir tudo que queríamos,
acabamos adiando. Até então todos os créditos
ēĚǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūƙƐƭĚƥŁŠĺîŞūƙǄĿƙƥūƥĿŠĺîŞ
taxas de juros muito altas. No momento que
conhecemos a linha de crédito Bem-estar vimos

Nídia Tanara Batista Pinheiro
associada da Sicredi das Culturas RS/MG
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que seria possível fazer o que planejávamos”,

vale muito a pena. Inclusive indiquei para uma

conta a associada.

colega que já contratou o crédito e vai realizar
o sonho de colocar uma piscina na sua casa”,
reforça Nídia.

A partir desta linha, associados Pessoa Física
ƎūēĚŞǶŠîŠČĿîƑċĚŠƙČūŞūċĿČĿČŕĚƥîƙɈĿŠČŕƭĿŠēū

“A oferta desta linha de crédito aos nossos

equipamentos e acessórios relacionados;

associados veio para atender a crescente

patinetes elétricos e semelhantes; barcos a

demanda neste segmento, visando também

motor e reboques; cozinha gourmet; cursos de

incentivar o bem-estar ao proporcionar

culinária, paraquedismo e de piloto de avião;
piscinas e demais itens do gênero.

condições para que as pessoas invistam

“Com este espaço de lazer temos tido muitos

ĿŠĿČĿîƥĿǄîƐƭĚƑîƥĿǶČîŠūƙƙūƙĚƙĲūƑďūƙĚŞ

momento de diversão, de descontração com

atender a missão de promover a qualidade de

a família e amigos. Era o que nos faltava.

vida do associado através de nossas soluções

Indico esta linha de crédito para todos os

ǶŠîŠČĚĿƑîƙɩɈēĚƙƥîČîūēĿƑĚƥūƑēĚsĚĳŬČĿūƙēî

meus amigos e conhecidos, pois com certeza

cooperativa, Lucídio Cristiano Amorim Ourique.

na prática esportiva e de lazer. É mais uma

Sustentabilidade e economia
com a instalação de
energia solar
A partir da oferta de crédito responsável, temos
viabilizado diversas iniciativas relacionadas à
sustentabilidade nas regiões onde atuamos,
com destaque para os projetos de energia
renovável a partir da instalação de Energia Solar,
tanto para residências como para empresas.
Em Santo Augusto, os sócios Antônio Paulo
Carvalho e Moacir José Ferri, que são associados
ēū¬ĿČƑĚēĿɈūƎƥîƑîŞƎĚŕūǶŠîŠČĿŞĚŠƥūŏƭŠƥūā
nossa cooperativa de 19 placas solares em suas
residências. O principal motivo para a instalação
deste sistema foi a economia na conta de luz.
“Após a instalação das placas tivemos uma
ēĿŞĿŠƭĿďĈūƙĿĳŠĿǶČîƥĿǄîŠîČūŠƥîēĚĚŠĚƑĳĿîɈĚ
o valor que seria pago com esta despesa está
ƙĚŠēūĿŠǄĚƙƥĿēūŠūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēîƙƎŕîČîƙ
solares, contando ainda com uma margem
ēĚĚČūŠūŞĿîɩɈƑĚƙƙîŕƥîqūîČĿƑɍūǶŠîŕēū

Moacir José Ferri
associado da Sicredi das Culturas RS/MG

ǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūɈūƙîƙƙūČĿîēūƙƥĚƑĈūūĳîŠĺūƑĚîŕ
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do investimento realizado, chegando a uma economia de cerca
de 80% em suas despesas com energia elétrica. “A diferença na
ČūŠƥîěĳƑîŠēĚɩɈîǶƑŞîqūîČĿƑɈƐƭĚŏïƎĚƑČĚċĚƭūċĚŠĚĲŁČĿūĚĿƑï
colocar mais placas em sua residência, assim como Antônio, para
ter uma redução ainda maior no seu bolso.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em
2019 foram instaladas no Rio Grande do Sul 13,2 mil novas
ƭŠĿēîēĚƙēĚĳĚƑîďĈūĲūƥūǄūŕƥîĿČîɈƭŞîƭŞĚŠƥūēĚȂȇȅʣĚŞ
ƑĚŕîďĈūîūîŠūîŠƥĚƑĿūƑɍ'ĚƙƙĚƥūƥîŕɈȇŞĿŕČūŠƥîƑîŞČūŞîƙŕĿŠĺîƙ
de crédito oferecidas pelo Sicredi, o que representa mais de 45%
das instalações para geração desse tipo de energia.

Associado realiza sonho de
adquirir a casa própria

O sonho da casa
própria é antigo
e vem desde o
primeiro imóvel que
adquirimos. Sempre
queríamos ter uma
casa, mas até então
ǆQDQFHLUDPHQWHQ¤R
era possível”.
Giovani Canappele
Paveglio
Associado da Sicredi
das Culturas RS/MG

Giovani Caneppele Paveglio
e a sua gerente de conta Cheila Paschoal

O anseio em ter a casa própria é quase uma unanimidade
ĚŠƥƑĚūƙċƑîƙĿŕĚĿƑūƙɍ/ĲūĿîƥƑîǄěƙēĚǶŠîŠČĿîŞĚŠƥū
habitacional junto à nossa cooperativa que o associado
Giovani Caneppele Paveglio, de Ijuí, no Rio Grande do Sul,
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conseguiu realizar o sonho dele e de sua esposa

possível adquirir o imóvel. Todo o processo

Joice em adquirir o imóvel para proporcionar

foi muito rápido”, explica Gionani, que teve

mais conforto à família, composta ainda pelos

o crédito liberado dentro do período de 40

ǶŕĺūƙcƮŕĿîĚ¤ĿČîƑēūɍ

dias. “A realização deste sonho é importante
ƎƑĿŠČĿƎîŕŞĚŠƥĚĚŞĲƭŠďĈūēūƙŠūƙƙūƙǶŕĺūƙɈ

“O sonho da casa própria é antigo e vem

que agora podem desfrutar de um espaço

desde o primeiro imóvel que adquirimos.

ŞĚŕĺūƑĚŞîĿūƑƎîƑîîƎƑūǄĚĿƥîƑɫɩɈǶŠîŕĿǕîɍ

Sempre queríamos ter uma casa, mas até
ĚŠƥĈūǶŠîŠČĚĿƑîŞĚŠƥĚŠĈūĚƑîƎūƙƙŁǄĚŕɩɈƑĚŕîƥî

A linha de crédito Imobiliário do Sicredi apoia

o associado, destacando que primeiro a família

os associados a adquirirem imóceis residenciais

fez a compra de um apartamento, mas seguia

novos ou usados. Com condições especiais,

pesquisando casas em sites de imobiliárias.

ěƎūƙƙĿǄĚŕǶŠîŠČĿîƑîƥěȊȁʣēūǄîŕūƑēî

“Neste ano surgiu a oportunidade, procuramos

residência.

ū¬ĿČƑĚēĿĚîƥƑîǄěƙēūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūĲūĿ

Estudante conquista
seu primeiro carro
Com apenas 20 anos de idade, o estudante
de Agronomia, Matheus Winkel Teixeira já
conseguiu adquirir o seu primeiro carro: uma
saveiro, veículo que facilita sua rotina diária de
idas e vindas entre o município de Cruz Alta/RS,
onde estuda, e do interior de Condor/RS, onde
trabalha. O jovem é associado do Sicredi em
Panambi/RS, e conheceu a nossa cooperativa,
através da indicação de seu avô, Paulo Geraldo
Winkel.
Matheus precisava de um carro para ir à
faculdade e conta que sua primeira ideia era
ĲîǕĚƑƭŞǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūɍūĿŠǄěƙēĿƙƙūɈƙĚĳƭĿƭ
o conselho do avó e investiu em um consórcio
de automóvel. Dois meses após a contratação,
foi contemplado por sorteio e com isso adquiriu
o seu primeiro carro.

Matheus Winkel Teixeira
associado da Sicredi das Culturas RS/MG
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6ROX¨¶HVǆQDQFHLUDV
para sua empresa
Com transparência e cooperação, também apoiamos o segmento empresarial a crescer. Através de
ƎƑūēƭƥūƙɈƙĚƑǄĿďūƙĚČūŠƙƭŕƥūƑĿîîēĚƐƭîēîɈČūŠƙĚĳƭĿŞūƙîƭǊĿŕĿîƑŠîĳĚƙƥĈūǶŠîŠČĚĿƑîēūƙŠĚĳŬČĿūƙɈ
bem como, na realização de diferentes investimentos. Isso é possível através do acesso ao crédito
ČūŞŕĿŠĺîƙĚČūŠēĿďƉĚƙēĿĲĚƑĚŠČĿîēîƙɍǶŠîŕɈîČƑĚēĿƥîŞūƙƐƭĚĚŞƎƑĚĚŠēĚƑƥîŞċěŞěĲîǕĚƑî
diferença.

Cooperação para
desenvolver os negócios
Tranquilidade, segurança e organização
ǶŠîŠČĚĿƑîƙĈūūƙƙĚŠƥĿŞĚŠƥūƙƐƭĚēĚǶŠĚŞî
relação da empresária Rosane Nekel com a
nossa cooperativa. Associada do município de
Ijuí, no Rio Grande do Sul, ela é proprietária da
loja Únnica, especializada em moda feminina.
“Migrar para o Sicredi me proporcionou uma
ūƑĳîŠĿǕîďĈūǶŠîŠČĚĿƑîŞĚŕĺūƑɈŠūƙĚŠƥĿēū
de ter todas as operações em um lugar só.
Consigo visualizar as entradas e saídas,
acompanhar as movimentações, o que dá
mais tranquilidade. Além disso, outros fator
que resulta em mais agilidade e facilidade é
Rosane Nekel
associada da Sicredi das Culturas RS/MG

a proximidade com o gerente de sua conta”,
destaca a empresária, que se tornou associada
no ano de 2019.

irá possibilitar que a associada também passe a
A Únnica Moda Mulher completará dez anos

dedicar-se mais aos seus projetos pessoais.

de história em 2020 e, conforme a proprietária,
seu planejamento para os próximos anos inclui

Para a empresária, ter a conta Pessoa Jurídica

aumentar o faturamento da sua empresa, bem

e Pessoa Física na mesma instituição também

como, dar mais condições em termos de prazo

ČūŕîċūƑîƎîƑîĚƙƥîūƑĳîŠĿǕîďĈūǶŠîŠČĚĿƑîɍɨqĚ

para seus clientes. Rosane destaca ainda que

sinto mais valorizada no Sicredi, pecebe-se

ao longo dos anos sempre focou em investir

que a cooperativa quer o nosso crescimento”,

em seu negócio, mas começar a trabalhar com

ǶŠîŕĿǕîɍ

ū¬ĿČƑĚēĿĚƙĚūƑĳîŠĿǕîƑŞĚŕĺūƑǶŠîŠČĚĿƑîŞĚŠƥĚ

Nós acreditamos na força do cooperativismo
para empreender e crescer
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Parceria reforça empenho pelo
desenvolvimento sustentável
A atuação responsável e próxima do Sicredi se
ƑĚǷĚƥĚŠîƥƑîŠƙĲūƑŞîďĈūēîƙČūŞƭŠĿēîēĚƙūŠēĚ
estamos presentes. Para esta forma de atuar,
ŠîƐƭîŕƥūēūƙƙĈūċĚŠĚǶČĿîēūƙɇîƙƙūČĿîēūƙɈ
comunidade, cooperativa, instituições, entidades,
organizações e empresas, damos o nome de
ciclo virtuoso do cooperativismo.
Com recursos liberados pelo Sicredi,
importante investimento para o estado do
Rio Grande do Sul está sendo viabilizado na
região Noroeste, por meio de parceria com
o Grupo Hidropan, de Panambi. No interior
do município de Condor, a organização está
trabalhando na construção da Pequena Central
Hidrelétrica Rio Divisa. Trata-se de uma Usina
Hidroelétrica que utilizará racionalmente os
recursos naturais contribuindo para o bem-

Usina Hidropan
Pequena Central Hidrelétrica Rio Divisa

estar social e ambiental da população. Além
disso, possibilitará o crescimento econômico
sustentável necessário para suprir as
demandas energéticas atuais e das futuras

grande importância para a matriz de geração

gerações.

de energia elétrica brasileira e gaúcha, por
apresentarem características consoantes com

“A parceria do Sicredi foi fundamental para

as exigências do desenvolvimento do século

a implantação da Hidroelétrica Rio Divisa.

ȃȂɍ¬ĈūČūŠƙĿēĚƑîēîƙîĲūƑŞîŞîĿƙĚǶČĿĚŠƥĚɈ

O aporte de recursos possibilitou o início

econômica, limpa e segura de geração de

das obras para a construção da Usina, com

energia elétrica. “O projeto de construção da

îČĚƑƥĚǕîēūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūŠĚČĚƙƙïƑĿūɍ

PCH Rio Divisa utilizou as melhores práticas

Destacamos também o excelente atendimento

de engenharia e desenvolvimento para gerar

ēîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈČūŞƭŞîĚƐƭĿƎĚƎƑūǶƙƙĿūŠîŕ

energia elétrica de baixo custo, de forma

e comprometida para possibilitar a obtenção

ĚǶČĿĚŠƥĚĚēĚƑĚēƭǕĿēūĿŞƎîČƥūîŞċĿĚŠƥîŕɈ

dos recursos necessários, através das diversas

ampliando a capacidade de produção de

ŕĿŠĺîƙēĚǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēĿƙƎūŠŁǄĚĿƙɩɈƑĚĲūƑďî

energia renovável do Rio Grande do Sul e

o diretor Financeiro da Hidropan, Olávio José

contribuindo para desenvolvimento sustentável

Melchiors.

da região”, complementa Knorr.
Esta nova Hidroelétrica é a terceira do grupo

Conforme explica o diretor Técnico do

Hidropan e a previsão é de que entre em

Grupo, Eduardo Knorr, as Pequenas Centrais

operação em 2020.

Hidrelétricas (PCHs) são empreendimentos de
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6ROX¨¶HVǆQDQFHLUDV
para o seu agronegócio
Temos nossa origem no campo, com a formação de caixas rurais que buscavam dar condições aos
pequenos produtores para que pudessem seguir na atividade rural. Atualmente, com a evolução
dos serviços, das linhas de crédito e da própria sociedade, conseguimos não apenas manter as
condições destes agricultores, mas oportunizar seu crescimento e desenvolvimento de suas
ƎƑūƎƑĿĚēîēĚƙɈƎūƙƙĿċĿŕĿƥîŠēūŞĚŕĺūƑĿîƙŠîƙƙƭîƙČūŠēĿďƉĚƙēĚƥƑîċîŕĺūĚƐƭîŕĿēîēĚēĚǄĿēîɍ ūŠǶƑî
îƙĚĳƭĿƑîŕĳƭŞîƙĺĿƙƥŬƑĿîƙēĚîƙƙūČĿîēūƙĚŞƐƭĚîƙƙūŕƭďƉĚƙǶŠîŠČĚĿƑîƙēū¬ĿČƑĚēĿČūūƎĚƑîƑîŞ
para o progresso da agricultura.

Cooperativismo na
HVFROKDGDSURǆVV¤R

Precisávamos
montar um projeto
pensando nos cinco
próximos anos,
que fosse rentável
e viável. Como já
estava envolvido
na atividade, decidi
fazer um projeto
voltado à criação de
terneiras”.
Alex Ricardo Berwig
Associado da Sicredi
das Culturas RS/MG

Alex Ricardo Berwig
associado da Sicredi das Culturas RS/MG

A relação do associado Alex Ricardo Berwig, de Augusto
Pestana no Rio Grande do Sul, com a nossa cooperativa teve
início no ano de 2005 com sua participação no “Programa
Liderança Jovem”, desenvolvido pela cooperativa naquela
época. Através daquela iniciativa conseguiu dar os primeiros
ƎîƙƙūƙƎîƑîĚƙƥƑƭƥƭƑîƑƙƭîƎƑūǶƙƙĈūɍ~îƙƙūČĿîēūěîĳƑĿČƭŕƥūƑ

Fazer juntos por você é trabalhar
pela força do campo
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e sua propriedade é destaque do setor leiteiro na região.
Além disso, sua relação com a cooperativa segue cada vez
mais fortalecida: atualmente Alex também é coordenador de
núcleo.
Com formação de Técnico em Agropecuária, o associado
conta que a partir do Programa de Liderança Jovem surgiu
o seu primeiro projeto. “Precisávamos montar um projeto
pensando nos cinco próximos anos, que fosse rentável
e viável. Como já estava envolvido na atividade, decidi
fazer um projeto voltado à criação de terneiras”, relata.
Na época, eram muitas despesas com a parte relacionada
à inseminação e não havia logística para melhoramento
genético. Neste cenário, Alex decidiu fazer um curso na
área (a de inseminação) e, a partir da sua participação no
programa do Sicredi também resolveu montar seu primeiro
grupo, reunindo vizinhos com objetivos comuns aos
seus. Nesta atitude cooperativa os vizinhos se tornaram
ƙŬČĿūƙɍ ūŞǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūƙƑĚîŕĿǕîēūƙîƥƑîǄěƙēîŠūƙƙî
cooperativa foi possível adquirir as primeiras matrizes e um
botijão de sêmen para melhoramento genético além de
outros insumos e equipamentos para serem utilizados em
conjunto. “Na época era inviável para um produtor conseguir
adquirir tudo sozinho”, explica.
As secas que ocorrerram ao longo destes anos de
atividades, ao invés de desanimar, davam mais energia
para o produtor seguir em frente, fazendo sua propriedade
evoluir. Enquanto alguns desanimaram, Alex seguiu na
atividade buscando apoio técnico e parcerias. Atualmente,
sua propriedade tem 40 matrizes (vacas que produzem
leite), com um plantel de 40 bezerras e novilhas. Ou seja,
ele irá dobrar a sua produção. Os animais vivem em sistema
ƙĚŞĿɠČūŠǶŠîēūĚîƎƑūƎƑĿĚēîēĚƎƑūēƭǕČĚƑČîēĚȂɍȃȁȁŕĿƥƑūƙ
de leite por dia.
Alex segue fortalecendo seu primeiro projeto, criado lá
ĚŞȃȁȁȆɈĚîǶƑŞîɨŠĈūǄūƭîċƑĿƑŞĈūɩɍsîîŠūēĚȃȁȃȁū
produtor completa 15 anos de planejamento, organização e
empenho na produção leiteira.
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Da esquerda para a direita: Terezinha, Leandro e Evaldo Klipstein
Agroindústria Klipstein

Agroindústria Familiar
possibilita entrada em
novos mercados

é distribuído para diversos serviços das rede

A coragem para investir e apostar na

“Para viabilizar a ideia que tínhamos faltava a

ēĿǄĚƑƙĿǶČîďĈūēĚČƭŕƥƭƑîƙěēĚƙƥîƐƭĚŠî

totalidade dos recursos. Certamente iríamos

família Klipstein, de Chiapetta no Rio Grande

construir, mas seria mais difícil ou não teríamos

do Sul. Inaugurada em 2019, a Agroindústria

a estrutura que temos hoje. E a cooperativa

Klipstein, que tem como seu principal produto

nos deu essa oportunidade para investir”,

a mandioca descascada, nasceu para agregar

ressalta Leandro, que é nosso associado

a renda familiar junto das verduras e hortaliças

desde 2001 e conta com ajuda e o amplo

cutivadas na propriedade. Atualmente, a

conhecimento de seus pais Terezinha e Evaldo

agroindústria é a principal fonte de renda da

sobre a produção rural.

pública, como merenda escolar e assistência
social.

família e foi construída com recursos próprios
ĚǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūŏƭŠƥūāŠūƙƙîČūūƎĚƑîƥĿǄîɈĚŞ

Pensando no futuro, a família quer investir

linha de crédito do BNDES.

na instalação de mais uma câmara fria para
estocagem da produção, pois a que possuem

Conforme o associado Leandro José Klipstein,

já está pequena para a grande demanda. O

a partir da implementação da agroindústria na

îƭŞĚŠƥūēîƎƑūēƭďĈūƥîŞċěŞĿƑïċĚŠĚǶČĿîƑ

propriedade a produção triplicou. Atualmente,

outras pessoas com a geração de empregos,

îĲîŞŁŕĿîǄĚŠēĚƭŞîŞěēĿîēĚȇȁȁƐƭĿŕūƙ

ƎūƑĚǊĚŞƎŕūɍǶŠîŕɈĚŞēĚƥĚƑŞĿŠîēūƙ

semanalmente de mandioca descascada

períodos, será necessário realizar a contratação

para mercados da região, bem como, integra

de funcionários para atender a procura pelo

o Programa de Aquisição de Alimentos da

produto.

Agricultura Familiar (PAA), no qual o produto
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Luís Megier e família
Parreiral Megier

'LYHUVLǆFD¨¤RGHFXOWXUDV
agrega renda às propriedades

Conforme o associado, através das soluções
ǶŠîŠČĚĿƑîƙēî¬ĿČƑĚēĿēîƙ ƭŕƥƭƑîƙ¤¬ɓqHĲūĿ
possível alavancar a propriedade, “se não fosse

Quem passa pela RS 155, em um dos acessos a

o Sicredi seria mais difícil seguir”, comenta.

Ijuí, no Rio Grande do Sul, pode conhecer, provar

A produção é irrigada e com estufas, fatores

e apreciar a produção de uvas do associado Luis

que proporcionam melhores condições para

Megier. Junto de sua família, o produtor mantém

o desenvolvimento do cultivo. Investimentos

na localidade de Santana o “Parreiral Megier”.

como estes, bem como a aquisição de veículo

A fruta é vendida na banca que possuem às

para a propriedade, foram realizados através

margens da rodovia, junto à sua propriedade e

ēĚǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūƙŠū¬ĿČƑĚēĿɍƎîƑƥĿƑēĚ

também em um mercado da cidade. Tamanha a

sua relação com a cooperativa, o associado

beleza, dimensão e sabor dos cachos, há quem

também realizou em 2019 o chamado custeio

duvide da origem da fruta, mas o associado

de sua produção, momento marcante para a

“garante a procedência”.

nossa cooperativa por ser a primeira operação
deste tipo, considerando a produção de

Luis conta que há nove anos plantou o seu

uvas de mesa, e o papel da cooperativa em

primeiro pé de uva, mas que há cinco a

ĲūƑƥîŕĚČĚƑîēĿǄĚƑƙĿǶČîďĈūēĚČƭŕƥƭƑîƙƎîƑî

produção passou a crescer e a ganhar forma.

agregar renda às propriedades.

O primeiro parreiral começou com pouco mais
de 100 pés de uva. Atualmente, sua produção

A produtividade varia. O associado revela

conta com mais de 7 mil pés, em cerca de três

que em 2019 foram mais de 20 mil quilos de

hectares. No total, são 19 variedades entre

uva colhidos e que a expectativa para 2020 é

espécies de niagara, uvas de mesa, cultivares

superar o ano anterior. Com vistas no futuro, a

da Embrapa, entre outras.

perspectiva do associado é ampliar a venda da
fruta para outros municípios.
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/ƙƙîēĿǄĚƑƙĿǶČîďĈūēĚČƭŕƥƭƑîƙƥîŞċěŞĲūĿ

melhorar, mas muitas vezes por conta própria

adotada pelo associado Márcio Windmoller, de

não há condição. Ficamos muito felizes em

Panambi no Rio Grande do Sul. A produção de

poder contar com o Sicredi, um grande aliado

morangos em sua propriedade foi idealizada

que nunca fechou as portas para a gente”. Em

ƎĚŕūƙĚƭǶŕĺūƐƭĚɈĲūƑŞîēūĚŞĳƑūŠūŞĿîɈ

sua propriedade, a família Windmoller também

tinha o desejo de iniciar uma atividade que

exerce atividades voltadas à pecuária e à

gerasse rentabilidade para ele e sua família.

lavoura. A produção de morangos apresenta-

A partir da ideia, buscaram junto ao Sicredi

se como uma complementação de renda. “No

ūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūēîĚƙƥƭĲîēĚȂȃȁŞĚƥƑūƙ

meu ponto de vista, hoje, principalmente a

quadrados para a produção da fruta.

pequena propriedade rural, não se mantém
apenas com uma atividade. É preciso

Alguns aspectos como a utilização da estufa,

ēĿǄĚƑƙĿǶČîƑƎîƑîƥĚƑŞîĿƙĲūŠƥĚēĚƑĚŠēîɩɈ

aliada ao fato do sistema de produção ser

ǶŠîŕĿǕîūîƙƙūČĿîēūɍ

semi-hidropônico, permite que a propriedade
produza morangos durante todo o ano, com
uma média semanal de 25 quilos por semana,
dependendo da época. Além disso, o manejo
da produção é feito sem a utilização de
agrotóxicos. Trata-se de um produto semi-

Sempre buscamos
alternativas para
melhorar, mas
muitas vezes por
conta própria não há
condição. Ficamos
muito felizes em
poder contar com a
Sicredi das Culturas,
uma grande aliada
que nunca fechou as
portas para a gente”.

organico, o que também agrega valor. A venda
dos morangos é feita diretamente aos clientes.
Associado desde os anos de 1990, Márcio
destaca: “sempre buscamos alternativas para

Márcio Windmoller
Associado da Sicredi
das Culturas RS/MG

Márcio Windmoller e esposa
Associados da Sicredi das Culturas RS/MG
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Da esquerda para a direita: Natália, Paulo e Moacir Paslowski
Associados da Sicredi das Culturas RS/MG

Novas tecnologias estimulam
sucessão familiar

para aumentar a produtividade leiteira. O
que consequentemente resultou no melhor
conforto para o desempenho das atividades

O associado Moacir Stamborovski Paslowski,

e na melhora da renda e da qualidade de

de São Valério do Sul no Rio Grande do Sul,

vida de toda a família. No Sicredi, buscou a

é um jovem empreendedor agrícola que deu

ČūŠƙƭŕƥūƑĿîŠĚČĚƙƙïƑĿîƎîƑîūƑĿĚŠƥîƑĚǶŠîŠČĿîƑ

seguimento no ramo de atividade de seus pais,

os invetimentos desejados.

Paulo e Natália, pequenos agricultores. Ao
invés de procurar algo diferente no mercado

A propriedade, que em seu início tinha 14

de trabalho, aprendeu os manejos agrícolas e

vacas que produziam 300 litros de leite por

pecuários desde pequeno e resolveu investir na

dia, agora tem 35 animais que produzem 800

atividade leiteira. Como seus pais já trabalhavam

litros de leite diariamente, em um sistema

com a nossa cooperativa, Moacir também deu

ēĚƙĚŞĿɠČūŠǶŠîŞĚŠƥūɍŕěŞēĚēĚƙĚŠǄūŕǄĚƑ

continuidadade na relação com a cooperativa,

as estruturas para a melhoria da atividade

abrindo sua conta e começando os primeiros

ƎƑūǶƙƙĿūŠîŕɈƥîŞċěŞĲūĿƎūƙƙŁǄĚŕƑĚîŕĿǕîƑ

ŞūǄĿŞĚŠƥūƙǶŠîŠČĚĿƑūƙɍ

melhorias na residência da família com uma
reforma na casa onde mora com seus pais.

No decorrer dos anos, com seu espírito

Esta foi a realização do sonho da mãe, dona

empreendedor, resolveu investir em

Natália, que também é coordenadora de núcleo

tecnologias mais avançadas e modernas

do Sicredi.
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Mauri Schindler e esposa
Suinocultura Schindler

Automatização garante
melhor qualidade de vida

îƙƙūČĿîēūċƭƙČūƭŠū¬ĿČƑĚēĿūǶŠîŠČĿîŞĚŠƥū
de um tratador para automatizar a alimentação
dos porcos, feita com ração. Por dia, são três

O associado Mauri Schindler, do município

mil quilos de ração destinada aos animais,

de Condor no Rio Grande do Sul, procurou o

o que totalizou no ano de 2019 mais de

Sicredi em um momento difícil de sua vida.

mil toneladas do alimento. “Agora é tudo

Com a perda de seu pai ele precisava “tocar”

automático!”, comemora.

sua propriedade rural e com o apoio da nossa
cooperativa, expandiu sua produção e melhorou

Mauri é nosso associado do Sicredi desde 2015

a qualidade de vida da sua família. O associado

ĚĚŞƙĚƭƑĚČūŞĚďūƥĿŠĺîŠîƎƑūƎƑĿĚēîēĚȇȁȁ

é suinocultor e, através da parceria com a

animais. Atualmente este número está em

Cotripal Agropecuária Cooperativa, mantém

1.050 suínos. Em 2019, foram 200 mil quilos

uma produção integrada no qual os animais

de carne suína produzidos na propriedade.

ƙĈūĚŠǄĿîēūƙƎîƑîîċîƥĚŠūĲƑĿĳūƑŁǶČūēî

Através da relação com o Sicredi, o associado

cooperativa, que também acompanha o controle

seguiu investindo no crescimento de sua

técnico e sanitário da propriedade.

ƎƑūēƭďĈūɍŕěŞēūƥƑîƥîēūƑɈǶŠîŠČĿūƭƥîŞċěŞ
uma semeadeira, um pulverizador e um trator.

Para facilitar o processo de tratamento dos
animais, que antes era feito manualmente, o
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Juraci José Bernardi e esposa
associado da Sicredi das Culturas RS/MG

Crédito para construir ou reformar o seu
imóvel rural
Nosso associado da Sicredi das Culturas RS/MG desde 1985,
Juraci José Bernardi, de Augusto Pestana no Rio Grande
do Sul, sempre buscou no Sicredi as soluções e condições
necessárias para custear sua produção. Em 2019, a criação
de uma nova linha de crédito como parte do Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) possibilitou
que o associado realizasse o desejo de ampliar a sua casa
com a construção de uma garagem.
Chamada de Pronaf Moradia, esta modalidade permite o
ǶŠîŠČĿîŞĚŠƥūƎîƑîČūŠƙƥƑƭďƉĚƙĚƑĚĲūƑŞîƙēĚĿŞŬǄĚĿƙ
rurais. Na nossa cooperativa, o crédito para Juraci ampliar
sua residência foi a primeira operação liberada nesta
linha. Após ele, outros associados também buscaram na
cooperativa o recurso, que possibilita maior conforto e
qualidade de vida ao produtor rural.
“Aqui conhecemos todos que trabalham no Sicredi. Esta
ƎƑūǊĿŞĿēîēĚƙĚƑĚǷĚƥĚƥîŞċěŞĚŞîĳĿŕĿēîēĚɍ~ƎƑūČĚƙƙū
foi muito rápido”, destaca o associado. Sua garagem, de 44
metros quadrados, está em fase de construção.
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Aqui conhecemos
todos que trabalham
no Sicredi. Esta
proximidade se
UHǇHWHWDPEªP
em agilidade. O
processo foi muito
rápido”.
Juraci José Bernardi
Associado da Sicredi
das Culturas RS/MG
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Resultados
Associados

Crédito

2017

2017
55.766

R$ 635.889.133

2018

2018
57.501

R$ 719.170.993

2019

2019
57.941

R$ 829.244.486

Depósitos

Poupança

2017

2017
R$ 527.747.387

R$ 170.763.579

2018

2018
R$ 622.744.350

R$ 201.441.139

2019

2019
R$ 726.140.822

R$ 232.044.368

Ativos

Patrimônio líquido

2017

2017
R$ 1.358.106.137

R$ 180.199.742

2018

2018
R$ 1.567.842.019

R$ 208.222.247

2019

2019
R$ 1.822.359.399

R$ 238.692.647
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Rede de
Atendimento
Ajuricaba

Ijuí São Francisco

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȄȉȈɠȂȂȂȅɓȄȄȉȈɠȂȂȃȆɓȄȄȉȈɠȂȂȅȇ
Rua da Matriz, 598, Centro - Ajuricaba/RS

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

Augusto Pestana

Jóia

Telefone: 3334-1148 / 3334-1240 / 3334-1228
¤ƭî ĚŕɍŠƥŮŠĿū¬ūîƑĚƙēĚîƑƑūƙɈȂȅȇȂɈ ĚŠƥƑūɠ
Augusto Pestana/RS

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

Nova Ramada
Bozano

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

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȇȅȄɠȃȁȉȊɓȄȇȅȄɠȃȁȁȆ
Rua Silvio Frederico Ceccato, 402, Centro - Bozano/RS

Panambi Centro
Chiapetta

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȄȈȇɠȉȆȁȁ
Rua Barão do Rio Branco, 1123, Centro - Panambi/RS

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȈȉȅɠȂȃȃȄɓȄȈȉȅɠȂȇȈȂ
¤ƭî ūƑūŠĚŕ¤îƭŕēĚ~ŕĿǄĚĿƑîɈȇȂȁɈ ĚŠƥƑūɠ
Chiapetta/RS

Panambi Cotripal
Telefone: 3375-0751
Rua Hermann Mayer, 237, 2º andar, Centro Panambi/RS

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

Panambi São Jorge
Coronel Barros

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

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȄȄȄɠȊȁȄȈɓȄȄȄȄɠȊȂȊȂɓȄȄȄȄɠȊȂȇȈ
Rua da Imigração, 308, Centro - Coronel Barros/RS

Santo Augusto
Coronel Bicaco

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȈȉȂɠȂȇȂȇɓȄȈȉȂɠȄȄȇȃ
Rua Rio Branco, 1094, Centro - Santo Augusto/RS

Telefone: 3557-1302 / 3557-1313
Avenida Presidente Vargas, 990, Centro Coronel Bicaco/RS

São Valério do Sul
¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȇȂȈɠȃȃȁȈ
Avenida Balduino Weller, 715, Centro - São Valério
do Sul/RS

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

São Sebastião do Paraíso
Ijuí Imigrantes

¹ĚŕĚĲūŠĚɇɚȄȆɛȄȆȄȊɠȈȇȁȁ
¤ƭî¡ĿŞĚŠƥîēĚ¡ïēƭîɈȂȅȇȅɈ ĚŠƥƑūɠ
São Sebastião do Paraíso/MG

¹ĚŕĚĲūŠĚɇȄȄȄȂɠȇȇȆȁ
Ǆɍ ūƑūŠĚŕ'ĿČūɈȇȆȁɈ ĚŠƥƑūɠTŏƭŁɓ¤¬

83

