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Sicredi Vale do Rio Pardo

Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa 
do Brasil. Somos mais de 3,8 milhões de pessoas1 que 
acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e 

descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de 
nossas 116 cooperativas1. Em nosso dia a dia, construímos um 

relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus 
sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com 
nossas soluções financeiras.  Por meio dessa relação de confiança, 
decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as 

comunidades onde estamos presentes. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques de 
nossa cooperativa, a Sicredi Vale do Rio Pardo, em 2018. Ao longo dos 
capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados financeiros, 

projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!

Relatório Anual 2018

Juntos 
fazemos a diferença

1Dados de julho de 2018.
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Sicredi Vale do Rio Pardo RS

Mensagem
do Presidente

No presente relatório estão sintetizadas as principais ações, atividades e o 
desempenho da Cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo durante o exercício de 2018. As 
circunstâncias peculiares de cada ano são próprias da dinâmica da vida da Cooperativa 
que, frente às variáveis, precisa manter fidelidade à sua essência transcrita em sua 
missão, e, assim, continuar a construir sua história.

Neste caminhar, 2018 representa o passo final para adentrarmos ao centésimo 
aniversário. Uma longa e grande história. Várias ações que ocorreram, bem como 
o próprio planejamento estratégico, estão conectadas a este momento histórico. 
Inclusive podemos destacar a tomada de decisão coesa e unânime em Assembleia 
Geral Extraordinária, para edificar a nossa Sede Administrativa própria em ponto 
estratégico na cidade de Santa Cruz do Sul. Com perspectiva de ser construída e 
inaugurada durante o ano do centenário, 2019, certamente será um marco que 
representará a história, o significado e o propósito da Cooperativa na contribuição ao 
desenvolvimento regional. Sua inauguração deve ser o ponto culminante, entre vários 
outros voltados a celebração do centenário.

De outra parte, o foco em desenvolvimento sustentável direciona os negócios da 
Sicredi Vale do Rio Pardo a intensificar o incentivo aos associados para adquirirem 
e instalarem usinas de geração de energia elétrica fotovoltaica em suas residências 
e estabelecimentos, financiado pela Cooperativa. Quase 400 usinas já foram 
financiadas. Entre elas, a maior em hospitais no Brasil, junto ao Hospital Ana Nery, 
representando enorme economia.

Contribuímos substancialmente para posicionar o município de Santa Cruz do Sul em 
primeira posição absoluta no RS, e em quinta posição no Brasil, em potência instalada. 
Este é um legado que pode orgulhar cada associado, pois os empreendimentos foram 
financiados com recursos captados na região.
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Heitor Álvaro Petry 
Presidente da Cooperativa 
Sicredi Vale do Rio Pardo RS

Márcio José   
Algayer 
Diretor Executivo da 
Cooperativa Sicredi                
Vale do Rio Pardo RS

Ao passo em que neste ciclo, completamos como 
Cooperativa 100 anos de história, vivenciamos juntos 
mais um desafio, o de nos prepararmos e reforçarmos 
nosso papel e missão, inseridos em um mundo de 
inovações e disrupções de comportamento.

É neste contexto, e de forma colaborativa que a muitas 
mãos construímos nosso planejamento estratégico 
no ano de 2018, focado em cada vez mais estarmos 
alinhados e atentos às necessidades e focados na 
experiência de nossos associados. Atuando de forma 
conjunta e inserida nas comunidades em que atuamos, 
buscando sempre um crescimento sustentável para a 
nossa Cooperativa e para nossos associados.

Foi com este propósito que, em 2018, alcançamos 
nossos objetivos, apresentando crescimentos 
expressivos em termos de resultado e produtos 
importantes criados e voltados ao desenvolvimento 
de nossas regiões de atuação. A exemplo disso, 
podemos citar nossa carteira de crédito que obteve um 
crescimento de 25%, ao passo que o mercado, segundo 
dados do Banco Central, obteve um crescimento de 
5,5%. Esse crescimento significou um aumento de 
R$ 88 milhões em volume de carteira, com destaque 
a linha de energia fotovoltaica, criada para atender 
associados que visam a geração de energia renovável, 
que obteve crescimento de 219% atingindo 34 milhões 
em financiamentos.

Nossos volumes de depósitos, obtiveram um 
crescimento de 14%, com destaque para o volume 
captado em poupança, nossa maior fonte de 
financiamento rural e imobiliário, que apresentou 
crescimento de 30%, chegando a um volume captado de 
190 milhões.

Mantendo nossa essência e propósito, de contribuir com 
a qualidade de vida dos associados e agregar renda, 
oferecendo soluções e produtos adequados a realidade 
de cada associado, alcançamos um resultado de R$ 20,4 
milhões no exercício. Resultado este, fruto da confiança 
dos nossos associados, que concentram seus negócios 
com a cooperativa e da dedicação de todos os nossos 
colaboradores.

Alicerçados nestes 100 anos que vamos completar 
em 2019, temos o desafio diante de um mercado 
competitivo, de promover uma Cooperativa eficiente e 
customizada aos mais diferentes públicos, suportada 
em processos mais ágeis e automatizados, com gestão 
eficiente de recursos e uma digitalização dentro e fora 
da Cooperativa. Assegurando dinamismo e proatividade 
para adotar novos padrões de gestão, que visem sempre 
a satisfação dos nossos mais de 52 mil associados.

Os indicadores de nosso desempenho econômico são muito positivos, e vêm a consolidar o fortalecimento 
e solidez da Cooperativa. Nossa equipe esteve direcionada a trabalhar com metas e objetivos 
necessariamente alinhados com as necessidades dos associados. De outro lado, nossas ações no âmbito 
institucional foram muito intensas num esforço para levar conhecimento, informação e treinamento aos 
associados, através de variados eventos. Muitos deles foram possíveis graças a boas e sólidas parcerias 
com instâncias públicas e privadas.

Continuam a florescer, e já dando frutos, as Cooperativas Escolares, formando líderes e estimulando 
o empreendedorismo na lógica de formar cidadãos conscientes e responsáveis, de espírito solidário e 
cooperativo. Aspecto relevante foi o fato do município de Vale Verde ter adotado e incluído a disciplina de 
“Estudos Cooperativos” em sua base curricular, que por sinal, foi o primeiro município no Brasil a tomar 
esta iniciativa.

Estamos cientes de que a nossa cooperativa tem contribuído substancialmente para o crescimento e 
expansão do cooperativismo na região e no Brasil, seja por meio do Sistema Sicredi, ou do movimento 
cooperativista. Temos prestado apoio e incentivo às cooperativas de agricultores familiares e 
estabelecemos ações de intercooperação com cooperativas de diversos setores. Este esforço é necessário, 
pois, em nossa volta, o estimulo à competição e ao individualismo são por vezes até assustadores, 
bem como num outro extremo, o desestímulo ao trabalho, empreendedorismo e produção. Nos parece 
relevante a reflexão do papel do cooperativismo e seus desafios contemporâneos, reconhecer e acreditar 
no diferencial e potencial cooperativista por um mundo melhor.

Agrademos a todos que acreditam, participam do cooperativismo e ajudam na construção de nossa 
história: associados, colaboradores, diretores, conselheiros e instituições parceiras. Reconhecendo a 
importância da inspiração da Luz Divina em nossos fundadores e precursores, aos quais prestamos nossa 
homenagem e gratidão, desejamos que Deus permaneça a iluminar e orientar a todos com seu divino 
saber. Ótima leitura a todos!
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O Sicredi
Somos uma instituição fi nanceira cooperativa comprometida com o fortalecimento fi nanceiro 
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde 
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços fi nanceiros1. 

Nossas 116 cooperativas1 estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede 
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas 
especializadas e instrumentos fi nanceiros que oferecem segurança, credibilidade e 
confi abilidade aos associados de todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e fi nanceira para atuar 
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a 
atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e 
compartilhando os resultados fi nais.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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

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

• Preservação irrestrita da natureza 
cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado
• Valorização e desenvolvimento das pessoas

• Preservação da instituição como sistema
• Respeito às normas ofi ciais e internas
• Efi cácia e transparência na gestão 

Valores 

1Dados de julho de 2018.

Presença do Sicredi 
no Brasil 1
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Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

ES

SE

AL

PE

PB

RN

RJ

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição fi nanceira 
em 203 cidades do país

87% dos municípios 
onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes

1.600 agências 

Somos a única 

87% dos municípios 
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Sicredi Vale do Rio Pardo

Mais de 

3,8 milhões 
de associados

1.618 pontos 
de atendimento

Nossos 
Números*

Presença em  

22 estados 

Mais de  

300 soluções
financeiras 

24,1 mil
colaboradores em

1.238 cidades

5
centrais

*Fonte: Perfil Institucional - julho de 2018

Sistema Sicredi 

R$ 87,3 bilhões  
de ativos

R$ 14 bilhões 
em patrimônio líquido

Resultado de 

R$ 1,5 bilhão

R$ 55,9 bilhões 
em depósitos totais

R$ 55,9 bilhões 
de saldo em carteira 

de crédito

Solidez  
Financeira

Relatório Anual 2018
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Estrutura de apoio
à cooperativa

No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança 
de um sistema que cresce e evolui há mais de 115 anos.

Confederação Sicredi

É o centro de serviços compartilhados 
entre as empresas e as entidades que 
integram o Sicredi.

Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

Coordenadores 
de núcleo CooperativasAssociados

SicrediPar

Conselho de

Administração

Empresas controladas

São os representantes 
eleitos pelos associados. 
Têm o papel de levar os 
assuntos de interesse 
e as decisões do núcleo 
para as assembleias 
gerais da cooperativa.

Junto com as cooperativas, são as con-
troladoras da SicrediPar. Difundem o 
cooperativismo de crédito e efetuam a 
supervisão das cooperativas singulares 
filiadas, apoiando-as nas atividades de 
desenvolvimento e expansão.

São os donos do negócio 
e têm direito a voto com 
peso igual nas decisões da 
cooperativa, independente 
do volume de recursos 
aplicados. Vinculam-se às 
cooperativas filiadas, inte-
gralizando cotas de capital.

CAS - Centro Administrativo Sicredi

É a sede da SicrediPar, do Banco Co-
operativo e suas empresas controla-
das, da Fundação, da Sicredi Fundos 
Garantidores (SFG) e da Confedera-
ção. Desenvolve soluções e auxilia 
as cooperativas no atendimento das 
necessidades dos associados.

Fundação Sicredi

Mantém viva a essência do cooperativismo, por meio de 
iniciativas educacionais e culturais cooperativas e susten-
táveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, colaboradores e sociedade.

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos, 
na forma, condições e limites previstos em regulamentos 
próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, ressarcimentos 
e recuperação de ativos.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias pri-
márias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação 
direta e formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa 
e dar maior transparência à estrutura de governança. O Conselho 
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar 
acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships 
B.V. e IFC

Norte/Nordeste 

D
ir

et
or

  E
xe

cu
ti

vo
  d

o 
 C

A
S

Sicredi Cartões

Administradora 
de Consórcios Sicredi

Corretora 
de Seguros Sicredi

Administradora de 
Bens Sicredi

Centrais
Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, 
desenvolve e disponibiliza produtos e serviços finan-
ceiros. É responsável pela estrutura centralizada de 
gestão de riscos do Sistema e administração em escala 
dos recursos. Tem como parceiros estratégicos o Rabo 
Partnerships B.V., e a IFC.

Conselho Fiscal
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Prêmios do Sicredi  
em 2018

Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano: 

Top 5 do BC:  
segundo lugar entre as instituições Top 5 de 2017 no ranking 
sobre inflação, tanto nas categorias Atacado (IGP) quanto 
na de Consumidor (IPCA). O levantamento é promovido pelo 
Banco Central, com as projeções econômicas mensais mais 
consistentes ao longo do ano anterior e tem participação de 
mais de 100 organizações.

Ranking do BNDES: 
destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que identifica o 
desempenho das instituições financeiras nas operações em que o BNDES 
participa indiretamente do repasse de recursos por meio de um agente 
financeiro credenciado. Em linhas agro, figuramos na 1ª posição. Já em 
operações indiretas, ficamos em 7ª lugar, figurando na 1ª posição nas 
operações indiretas para pessoa física.

Prêmio ABAC Compartilhar 2018:  
reconhecidos pelo desempenho na categoria Melhores Práticas 
Comerciais na área de Consórcios. O prêmio é concedido pela 
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC).

Finanças Mais 2018:  
pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado pelo anuário Estadão Finanças 
Mais Broadcast+, na categoria Bancos – Financiamento. O ranking é publicado pelo jornal O Estado de 
S. Paulo em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, e apresenta uma 
radiografia das instituições líderes do setor financeiro no País.

Melhores & Maiores 2018: 
o Sicredi foi destacado 14 vezes no anuário Exame – Melhores & 
Maiores 2018. Na categoria 200 Maiores Grupos, a SicrediPar é 
destaque na 48ª posição. Já o Banco Cooperativo Sicredi manteve 
sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural e ocupa o 40º lugar 
entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio. 

Segurança  financeira

Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas  
de Crédito, na sigla em inglês):  
dois projetos do Sicredi foram premiados pelo programa World Young 
Credit Union People, destinado a colaboradores de até 35 anos de idade 
que desenvolveram iniciativas de relevância econômica e social nas regiões 
onde atuam. Já o Athena Award reconheceu nossa contribuição para o 
desenvolvimento de lideranças femininas nas cooperativas de crédito e o 
Growth Award premiou as três instituições financeiras cooperativas com 
maior crescimento na base de associados em todo o planeta, entre elas o 
Sicredi.

Valor 1000:  
mais uma vez, figuramos entre os maiores do país de acordo com 
o ranking Valor 1000, com destaque em 12 indicadores do anuário. 
Na classificação dos 100 Maiores Bancos, ficamos em 10º lugar. 
Entre as instituições financeiras que mais cresceram em Operações 
de Crédito e em Depósitos Totais, figuramos em 4º e 11º lugar, 
respectivamente.

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Poor’s: AAA

O Sicredi oferece uma rede de apoio na qual as cooperativas atuam de 
forma integrada e dão suporte umas às outras. Ao fazer parte dessa 
rede, nossos associados contam com uma série de instrumentos que 
garantem segurança e confiabilidade a seus investimentos. 

O Sicredi Fundos Garantidores, por exemplo, é um fundo constituído 
pelas contribuições das cooperativas do Sicredi, ressarcimentos 
e recuperação de ativos. Tem a função de garantir o cumprimento 
das obrigações financeiras e apoiar ações de desenvolvimento das 
cooperativas.

Também contamos com a garantia do Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que 
foi criado com o objetivo de cumprir com o mesmo papel que o FGC 
desempenha para os bancos comerciais, garantindo depósitos e 
viabilizando a assistência financeira a instituições com eventuais 
dificuldades de liquidez. Ele oferece garantia aos depósitos das pessoas 
físicas e jurídicas integrantes do quadro social de suas cooperativas em 
até R$ 250 mil por associado. 

A segurança dos investimentos de nossos associados é atestada pelas 
principais agências de classificação de risco de crédito no mundo, que 
garantiram ao Banco Cooperativo Sicredi ratings em escala nacional.
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Em 21 de setembro de 1919, em Santa Cruz do Sul, foi 
fundada a Caixa Econômica e de Empréstimo Rural 
União Popular de Santa Cruz. Em 1925, quando passou a 
denominar-se Cooperativa de Crédito Caixa União Popular 
de Santa Cruz, instalou sua sede na Rua Ramiro Barcelos, 
1086, prédio que até hoje é parte importante da rede de 
atendimento da Sicredi Vale do Rio Pardo.

Em 14 de março de 1984, a cooperativa passou a 
denominar-se Credivarp (Cooperativa de Crédito Rural de 
Santa Cruz Ltda.) e, 11 anos depois, em 1995, recebeu o 
nome de Sicredi, marca que unifi cou as cooperativas em 
todo o Rio Grande do Sul e, posteriormente, nos demais 
Estados Brasileiros.

Em 2003, a Sicredi Vale do Rio Pardo passou a permitir 
a livre admissão de associados e a atuar também junto 
ao público urbano. Este foi um marco histórico para o 
crescimento da cooperativa, pois a partir desta abertura 
para todos os públicos, foram sendo implementados 
novos produtos e serviços e novas tecnologias para 
fazer do Sicredi uma instituição fi nanceira completa, que 
atendesse todas as necessidades fi nanceiras de seus 
associados.

Atualmente, a Sicredi Vale do Rio Pardo está presente em 
9 municípios, com 15 pontos de atendimento. Somos mais 
de 52 mil associados e 239 colaboradores, distribuídos nas 
cidades de Vera Cruz, Venâncio Aires, Passo do Sobrado, 
Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Rio Pardo, Herveiras, General 
Câmara e Vale Verde. Unidos pelo objetivo de crescer 
e gerar crescimento, atuamos junto às comunidades 
oferecendo soluções fi nanceiras para agregar renda e 
difundindo os valores cooperativistas por meio de nossos 
diferenciais e dos programas de responsabilidade social, 

como o Programa A União Faz a Vida.

Com patrimônio líquido de R$ 118 milhões, a Cooperativa 
se mostra uma importante alternativa aos bancos 
comerciais e se destaca pelo relacionamento, taxas justas, 
participação dos associados nos resultados, proximidade 
da comunidade local, solidez e transparência nas relações. 

Além disso, a sustentabilidade é um dos temas de maior 
relevância para a Cooperativa. A Sicredi Vale do Rio Pardo 
ajudou o Sistema a desenvolver uma linha de crédito para 
aquisição de equipamentos de captação de energia solar. 
O Financiamento Sustentável Sicredi é case para todo 
o Sistema. Em pouco mais de 1 ano de lançamento do 
produto, quase 400 associados se benefi ciaram com esta 
linha e já estão economizando na sua conta de energia. 
São produtores rurais, estabelecimentos comerciais, 
indústrias e hospitais apostando na geração de energia 
limpa e inesgotável. Para a cooperativa, é motivo de 
orgulho proporcionar economia para seus associados e 
estimular o respeito ao meio ambiente. Além disso, é uma 
forma importante de agregar renda pois, com a redução 
da conta mensal de energia, o associado consegue pagar a 
parcela do fi nanciamento.

Em 2019, serão comemorados 100 anos de atuação na 
comunidade e, para tanto, aproxima-se um ano repleto de 
comemorações e homenagens a todos que fazem parte 
desta história de sucesso. Dentre a programação, destaca-
se a inauguração de uma nova Sede Regional, com mais 
de 2,4 mil metros quadrados em Santa Cruz do Sul, cidade 
onde esta inspiradora história começou e segue sendo 
escrita a muitas mãos, afi nal, juntos somos mais fortes.

Sicredi Vale do Rio Pardo: olhos no futuro, rumo a um 
século de história.

Nossa
cooperativa

A Sicredi Vale do Rio Pardo RS
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AGÊNCIAS

Em 9 cidades 

Presença 
da Sicredi 

Vale do Rio Pardo RS 

A Cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo está 

presente nos municípios de Vera Cruz, Ve-

nâncio Aires, Passo do Sobrado, Santa Cruz 

do Sul, Sinimbu, Rio Pardo, Herveiras, Gene-

ral Câmara e Vale Verde. A Cooperativa conta 

ainda com uma Sede Regional em Santa Cruz 

do Sul.
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Como fazemos  
a diferença

A Sicredi Vale do Rio Pardo lançou no dia 21 de setembro 
de 2018 a pedra fundamental da sua nova sede Regional. O 
evento, que marcou o dia do aniversário de 99 anos, também 
iniciou oficialmente a programação alusiva ao Centenário, a 
ser celebrado em 2019.

A nova sede, que será edificada às margens da RSC 287, no 
trevo de acesso à Avenida Independência, em Santa Cruz 
do Sul, numa área de 5,5 mil metros quadrados, terá 2,4 
mil metros de área construída, em três pavimentos. A obra, 
que tem execução prevista de nove meses e conclusão 
em dezembro de 2019, foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), realizada dia 31 de julho de 2018, com 
a presença dos 80 delegados de núcleo titulares. Assinado 
pelo escritório Thomas Horn Arquitetura e Planejamento, 
o projeto, com investimento estimado de cerca de R$ 10 
milhões, está alinhado à nova identidade visual do Sistema 
Sicredi e será marcado pela tecnologia, acessibilidade e 
sustentabilidade, com aproveitamento da água da chuva e 
placas para captação da energia solar, entre outros aspectos. 

Lançamento da Pedra Fundamental da nova sede Regional
O evento de lançamento da pedra fundamental contou 
com a presença de conselheiros e colaboradores 
da Sicredi Vale do Rio Pardo, além de presidentes e 
representantes de entidades e autoridades.

Programação - A partir de janeiro de 2019, a Sicredi 
Vale do Rio Pardo intensificou a programação alusiva 
aos 100 anos. “São ações com objetivo de homenagear 
o nosso passado, marcar nosso presente e 
planejar, com muita responsabilidade, o futuro da 
cooperativa”, destacou o presidente da cooperativa 
Heitor Álvaro Petry.  Entre as iniciativas previstas, 
estão a publicação de um livro histórico, que está 
sendo escrito pelos pesquisadores Romar Beling 
e Benno Kist; o lançamento de um Fundo Social, 
que beneficiará diversos projetos da comunidade 
regional; uma palestra aberta ao público com 
um nome de relevância nacional; e ainda uma 
campanha publicitária focada na trajetória 
centenária e no diferencial do ser cooperativa.

Confira nossas principais conquistas ao longo de 2018:

No intuito de marcar o seu Centenário, que será comemorado 
em 2019, a Sicredi Vale do Rio Pardo projeta o lançamento 
de um livro histórico. A publicação vai resgatar a história do 
cooperativismo de crédito na região, reunindo depoimentos 
dos associados mais antigos. A produção do material está 
sob responsabilidade dos jornalistas e pesquisadores 
Benno Bernardo Kist e Romar Behling. Ao todo, mais de 70 
entrevistas já foram realizadas, nos nove municípios onde 
a Sicredi VRP atua, abrangendo as 15 unidades operacionais 
instaladas na região. “Já completamos mais de 30 horas de 
entrevistas e tem sido uma experiência muito interessante. 
Conhecemos histórias pessoais que se entrelaçam com 
a história da cooperativa e completam uma trajetória de 
incrível familiaridade e intimidade, sem menosprezar a 
responsabilidade da administração financeira, consolidando 
um resultado de vigor e sucesso”, revela um dos responsáveis 
pela compilação da obra, o jornalista Romar Behling.

O perfil dos entrevistados foi definido por uma equipe da 
Sicredi VRP e contempla os associados que possuem mais 
tempo de integração com o sistema cooperativista de crédito 
na região, conforme avaliação das respectivas gerências 
das unidades. “Os depoimentos evidenciam a filosofia de 
atuação e o relacionamento diferenciado da Sicredi VRP, 
servindo de inspiração para toda a sociedade. Percebemos 
uma união de forças em favor de um objetivo comum, numa 
situação em que todos crescem, independentemente de perfil 
socioeconômico”, completa Behling.

Sicredi VRP projeta 
lançamento de livro em 
comemoração ao Centenário

COMPROMISSO  - Mais do que resgatar a trajetória da 
cooperativa nestes 100 anos de atividades na região, o livro 
pretende mostrar como a instituição se organiza e quais as 
projeções para seguir sua caminhada no futuro. “É uma forma 
de reverenciar o passado e todo o esforço empreendido pelos 
nossos antecessores em criar e manter uma cooperativa 
de crédito e também de firmar o nosso compromisso com 
o presente e com o futuro da organização, que tem papel 
fundamental no desenvolvimento das comunidades que 
atua”, enfatiza o presidente da Sicredi VRP, Heitor Álvaro 
Petry. A publicação está em fase de finalização e seu 
lançamento vai ocorrer em 2019, dentro da programação 
alusiva ao Centenário.
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A comemoração dos 99 anos da cooperativa foi marcada 
pela palestra do comunicador Marcos Piangers, que esteve 
em Santa Cruz do Sul no dia 26 de setembro, no Teatro do 
Colégio Mauá, conversando sobre tecnologia e inovação 
com colaboradores e familiares, delegados de núcleo e 
associados da Sicredi Vale do Rio Pardo. 

Autor do best-seller O Papai é Pop, com mais de 250 mil 
livros vendidos e lançados em Portugal, Espanha, Inglaterra 
e EUA, Marcos Piangers entrou no palco lembrando que os 
filhos são a melhor coisa do mundo e fez uma fala especial 
sobre paternidade. Especialista em novas tecnologias, 
criatividade e inovação, Piangers também destacou algumas 
de suas experiências palestrando nos maiores eventos e 
empresas do mundo. Segundo ele, os computadores vão 
ficar 11 vezes mais rápidos, a internet vai estar em todos os 
lugares com altas velocidades e que as maiores empresas do 
mundo são, atualmente, de tecnologia.

Centenário - Na oportunidade, o presidente da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry, lembrou um pouco 
da história da cooperativa e mencionou as atividades da 
programação alusiva aos 100 anos da Sicredi VRP. Um vídeo 
também foi apresentado, mostrando imagens do lançamento 
da pedra fundamental da nova sede regional da Sicredi Vale 
do Rio Pardo, que ocorreu no dia 21 de setembro, data do 
aniversário da cooperativa, em Santa Cruz do Sul.

Palestra com Piangers 
nos 99 anos da cooperativa

No dia 20 de abril, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
(Emef) Nero Pereira de Freitas, da localidade de Monte 
Alegre, em Vale Verde, realizou a Aula Magna da disciplina 
de Estudos Cooperativos. O evento contou com a palestra 
do presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio 
Frederico Perius, que foi convidado pela Cooperativa de 
Crédito Sicredi Vale do Rio Pardo. O município é pioneiro na 
implantação do estudo no currículo escolar para os alunos 
do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Desde 
o início do ano letivo de 2018, o educandário aplicou a nova 
matéria com os alunos do 6º ao 9º ano.

Durante a Aula Magna, Vergilio Perius parabenizou os 
envolvidos com a implantação da disciplina. “A disciplina 
Estudos Cooperativos é pioneira no Ensino Fundamental 
do Brasil”, destacou. Na sua explanação, Perius falou sobre 
a história do cooperativismo, sobre os sete princípios 
segundo o Papa Francisco, cooperativas de crédito, 

Pioneirismo na implantação de  
disciplina voltada ao cooperativismo

livros que abordam cooperativismo, ensino educacional 
no Brasil, a importância do princípio da igualdade no 
cooperativismo, entre outros assuntos. Além disso, ele 
enfatizou que os estudos cooperativos na escola devem 
ser uma grande prática pedagógica. “Uma disciplina 
trabalhada de maneira transdisciplinar”, ressaltou.

A disciplina Estudos Cooperativos tem o apoio da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, sendo uma proposta inédita dentro 
do Sistema Sicredi. “Com este trabalho, contribuiremos 
para um mundo melhor, contagiando estes jovens com o 
cooperativismo”, frisou o presidente da Sicredi VRP, Heitor 
Álvaro Petry. Ele ainda falou sobre a ideia da implantação, 
que surgiu dentro da própria Escola Nero Pereira de 
Freitas, que acreditou que é possível avançar através do 
estudo do cooperativismo. “A ideia é ainda uma forma 
de levarmos os jovens para trilhar o caminho do bem”, 
comentou.
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Um grupo de 10 americanos provindos do estado da Carolina 
do Norte visitou, em fevereiro, a Cooperativa Regional de 
Alimentos Santa Cruz (Coopersanta), em Santa Cruz do Sul, e 
a propriedade rural do agricultor Sérgio Frantz, na localidade 
de Dona Josefa, em Vera Cruz. A comitiva, composta por 
produtores agrícolas e profissionais ligados à agricultura, 
esteve em uma missão de estudos e conhecimentos no 
Brasil, guiados pela diretora da MageTour, Geraldine Dick. 
Entre as culturas cultivadas pelo grupo está a soja, tabaco, 
trigo, batata doce, milho e a criação de gado e porcos.

A Sicredi Vale do Rio Pardo esteve presente na atividade 
representada pelo técnico agrícola Jeferson Klunk e pelo 
gerente de desenvolvimento de negócios, Igor Stertz, que 
auxiliaram na recepção dos visitantes. Conforme Klunk, os 
locais visitados são de associados da cooperativa financeira. 
“Apoiar as cooperativas e os cooperados nas suas ações 
propaga o cooperativismo, incentiva a intercooperação e a 
união de esforços, valoriza a agricultura familiar e fortalece 

Americanos conhecem a diversificação  
nas propriedades regionais

o setor”, destacou. Klunk ainda comentou que a visita e o 
interesse pela diversificação mostra que o cooperativismo 
está fazendo a diferença na vida das famílias da agricultura 
familiar da região.

Durante os três dias da Expoagro Afubra, realizada de 20 a 
22 de março de 2018, os visitantes aproveitaram a estrutura 
do Sicredi para tirarem dúvidas sobre crédito rural e sobre 
os demais produtos e serviços oferecidos pela cooperativa, 
como também encaminhar os protocolos para crédito e 
financiamentos. As cooperativas Sicredi Vale do Rio Pardo, 
Centro Serra e Centro Leste representaram todo o Sistema 
Sicredi, patrocinador Ouro da maior feira agropecuária do 
Brasil voltada à agricultura familiar. No estande principal 
aconteceram diversas atividades durante o evento. No local 
ainda havia um totem de fotos gratuito e wi-fi para acesso 
à internet. Dentro do parque, a instituição financeira ainda 
disponibilizou um caixa eletrônico para depósitos e saques.

Um dos destaques foi o Encontro das Cooperativas de 
Produção da Agricultura Familiar Coopersanta (Santa Cruz do 
Sul), Coopervec (Vera Cruz), Coopasvale (Passo do Sobrado) e 
Cooprova (Venâncio Aires), que ocorreu no dia 21 e teve como 
intuito a promoção e o fortalecimento do cooperativismo. 
O encontro contou com a participação de cerca de 30 
pessoas, entre presidentes e associados das cooperativas 

Participação na Expoagro Afubra
de produção da Agricultura Familiar da região, o deputado 
federal Heitor Schuch e representantes da Secretaria do 
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Emater, 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), Prefeituras 
e das três cooperativas do Sicredi. Durante o evento, 
cada um teve a oportunidade de expor o que a instituição 
vem desenvolvendo e o seu planejamento para o ano. Na 
oportunidade, eles ainda divulgaram seus produtos e ações 
relacionados à agricultura familiar da região.

O último dia da feira foi marcado pelo Encontro das 
Cooperativas Escolares, no Centro Vocacional Tecnológico 
(CVT), dentro do Parque de Exposições da feira, em 
Rincão Del Rey, Rio Pardo (RS). O evento contou com a 
participação de cerca de 100 estudantes, integrantes do 
Programa A União Faz a Vida (PUFV) e associados das cinco 
cooperativas escolares da Sicredi Vale do Rio Pardo e das 
11 associações cooperativas de alunos que fazem parte da 
Federação das Cooperativas Escolares da Sicredi Centro 
Serra. O evento serviu para partilhar experiências, trocar 
informações e conhecimentos.

Agência Passo do Sobrado 
com novo design
Com o intuito de fortalecer e qualificar ainda mais 
o relacionamento com os associados, a Sicredi Vale 
do Rio Pardo está constantemente melhorando 
o atendimento e a estrutura física das agências. 
Os locais estão mais modernos e aconchegantes, 
inspirados no novo design ambiental da instituição 
financeira, dentro do planejamento estratégico de 
implementação da nova marca. 

A exemplo disso, a nova Agência do Sicredi em Passo 
do Sobrado foi inaugurada no dia 9 de março, com a 
participação de autoridades, associados, convidados, 
comunidade e imprensa. O novo espaço possui 
523,42 metros quadrados e substitui a estrutura 
anterior, de 180 metros quadrados. As áreas de 
autoatendimento, de espera e de atendimentos 
têm mais espaços e os caixas estão reservados, o 
que garante mais segurança e privacidade para o 
associado e colaborador.
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Pioneirismo da Sicredi Vale do 
Rio Pardo em destaque nacional

A busca por geração de energias mais limpas e 
sustentáveis, aliada à alta constante nas taxas de 
energia elétrica e à oferta de linhas de financiamento 
mais acessíveis para aquisição de equipamentos têm 
contribuído de forma decisiva para o crescimento do 
mercado de energia elétrica fotovoltaica. A Cooperativa 
Sicredi Vale do Rio Pardo, uma das pioneiras na linha de 
crédito para aquisição de equipamentos para geração 
fotovoltaica no Sistema Sicredi, fechou 2018 com R$ 37 
milhões em crédito para produção de energia. 

Até dezembro de 2018 foram quase 400 projetos 
implementados, sendo 59% para pessoa jurídica e 41% 
para pessoa física, nos nove municípios de atuação da 
cooperativa. 

Na média, em cinco anos, com a redução da conta de luz, 
o associado consegue pagar o equipamento financiado, 
que tem estimativa de vida útil de 25 anos. Além dos 
benefícios diretos aos associados, a comunidade toda se 
beneficia, pois estes investimentos têm contribuído muito 
para o fortalecimento e surgimento de novas empresas 
do ramo fornecedor, gerando empregos, renda e inclusive 
mais tributos aos cofres públicos.

Santa Cruz do Sul consta nos registros da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) como o município 

Incentivo à produção de 
Energia Fotovoltaica

líder no Rio Grande do Sul em número de 
unidades (cerca de 320) e potência instalada. 
Em termos de Brasil, está na quinta posição 
em potência instalada, à frente de grandes 
metrópoles.

Comunidade - Entre os projetos financiados 
pela Sicredi VRP, destaque para a maior usina 
solar em hospital do Brasil, instalada em 
dezembro de 2017 junto ao Hospital Ana Nery, 
em Santa Cruz do Sul. Nos primeiros sete 
meses de funcionamento, a economia gerada 
para a casa de saúde ficou em média acima de 
25% ao mês, conforme a incidência de sol.

Parcerias, oportunidades, cases de sucesso e desafios do 
segmento. Estes foram alguns dos assuntos abordados 
durante o evento promovido pela Sicredi Vale do Rio Pardo 
em setembro, no Clube Cultural e Esportivo Vera Cruz.  O 
1º Diálogo sobre Energia Fotovoltaica reuniu empresas 
fornecedoras de equipamentos de geração de energia solar 
de Santa Cruz do Sul e região, bem como equipes gerenciais 
e colaboradores da cooperativa. O presidente da Sicredi VRP, 
Heitor Álvaro Petry, deu as boas-vindas a todos e destacou a 
importância do tema para a cooperativa .

“No início de 2017, nos entusiasmamos em apresentar 
uma ideia, que tinha como objetivo principal contribuir 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é um 
dos propósitos do cooperativismo. Hoje, podemos dizer 
que nossa atitude foi acertada, pois Santa Cruz e região 
se destacam no cenário nacional da geração de energia 
fotovoltaica”, enfatizou Petry. Para o presidente, o estímulo 
da cooperativa ao financiamento é uma maneira de contribuir 
com o desenvolvimento da região, com geração de empregos 
e renda. “Estamos deixando um legado para a comunidade. 
Por isso, a importância de estabelecer parcerias, aproveitar 
esta oportunidade e estimular cada vez mais a geração de 
energia solar”, enalteceu o presidente. 

ABGD - A vice-presidente Regional da Associação Brasileira 
de Geração Distribuída (ABGD) e diretora da Solled Energia, 
Mara Schwengber, apresentou o trabalho de representação 
e mobilização desenvolvido pela entidade no Brasil e no 
Estado. “Temos trabalhado para dar visibilidade e fortalecer 
o setor cada vez mais”, destacou ela. Mara ainda mostrou 

Diálogo sobre energia 
fotovoltaica com parceiros

os números da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
sobre a geração de energia fotovoltaica no país. “Atualmente 
são cerca de 38 mil usinas, com a estimativa de chegar a 
886 mil usinas de geração de energia até 2024”, frisou. Por 
fim, abordou a importância da qualidade dos equipamentos, 
os critérios para o certificado de garantia de 25 anos e a 
qualidade das empresas integradoras.

Após as apresentações, as empresas integradoras 
participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas 
sobre a linha de financiamento da Sicredi Vale do Rio Pardo. 
Todos receberam, em primeira mão, um folder explicativo, 
que destaca “como o valor da conta de luz pode virar 
investimento”. Também participaram do diálogo, o vice-
presidente da Sicredi VRP, Pedro Carlos Thessing, o diretor 
Executivo, Marcio Algayer, o gerente de Desenvolvimento 
de Negócios, Igor Stertz, e a assessora de Negócios, Bruna 
Santos.

Participação no Congresso 
Brasileiro de Geração Distribuída
A 3º edição do Congresso Brasileiro de Geração Distribuída 
(CBGD) aconteceu em Fortaleza/CE, em outubro, numa 
promoção da Associação Brasileira de Geração Distribuída 
(ABGD) e AB Solar. O evento reuniu provedores de soluções, 
integradores, distribuidores, fabricantes, profissionais e 
acadêmicos do setor que possuem em comum a atuação 
direta ou indireta na criação de fontes renováveis de energia. 

A Cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo, representada por seu 
presidente, Heitor Álvaro Petry, participou de um dos painéis 
do evento, juntamente com representantes do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do 
Nordeste e da Caixa Econômica Federal. Em sua participação, 
Petry destacou a atuação da Sicredi Vale do Rio Pardo nos 
financiamentos de equipamentos para a geração de energia 
fotovoltaica. “Santa Cruz do Sul é segunda cidade no Brasil 
com mais unidades de energia fotovoltaica instaladas e a 
maioria financiada pela Cooperativa”, destacou o presidente. 
Petry mostrou-se confiante ao afirmar que em breve todo o 
Sistema Sicredi estará focado nesta oportunidade.



24

Relatório Anual 2018Sicredi Vale do Rio Pardo RS

25

Todos os associados à cooperativa financeira, ao adquirirem 
Seguros de Vida ou Residencial Sicredi, concorrem a sorteios 
semanais e mensais, dependendo da modalidade contratada, 
com prêmios que podem chegar até R$ 50 mil. Em 2018, seis 
associados da cooperativa na região foram contemplados 
nos sorteios. O primeiro foi Diego Eduardo Batista, de 
Venâncio Aires, que foi sorteado em janeiro e recebeu o 
prêmio de R$ 46 mil. O segundo foi Carlos Hackenhaar, 
sorteado em junho e que recebeu o valor máximo, de R$ 50 
mil, na agência do Sicredi Santa Cruz-Centro. 

Outros quatro associados foram sorteados no mês de 
setembro, com prêmios de R$ 10 mil e R$ 25 mil. Na 

Sorteios do Seguro de Vida e 
Residencial

agência Santa Cruz – Centro, o sorteado foi o associado 
Gervazio Fontoura. Na agência Sicredi da Afubra, foram dois 
ganhadores: Hilário Rohers e Ivan Charles Waechter. Em Vera 
Cruz, o associado contemplado foi João Derli Lemes da Silva.

Pensando na qualificação dos profissionais da região, 
a Sicredi Vale do Rio Pardo lançou em agosto uma 
linha de crédito educativo voltado para cursos 
Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, junto 
à Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O 
Crédito Educativo Sicredi surgiu para ampliar as 
possibilidades de qualificação nas mais diferentes 
áreas do conhecimento. “A Cooperativa já possuía 
uma linha voltada à Graduação. Mas, buscando ir 
além no atendimento às necessidades dos nossos 
associados, chegou esta nova modalidade, focada 
em estimular o desenvolvimento, a qualificação, 
o aperfeiçoamento das atividades e do 
conhecimento”, frisou o diretor Executivo da Sicredi 
Vale do Rio Pardo, Márcio Algayer.

O Crédito Educativo Sicredi é uma linha de 
financiamento estudantil válida para todos 
os cursos de pós-graduação, mestrados 
e doutorados oferecidos pela UNISC em 
diversas áreas de conhecimento. O prazo de 
parcelamento é de até 60 meses. 

Crédito educativo

Destaques do ano

R$ 448 milhões
concedidos em crédito

R$ 273 milhões
em crédito para empresas

R$ 86,2 milhões
em crédito para o agronegócio

R$ 136,7 milhões
em crédito para o público rural

R$ 2,3 milhões
em crédito imobiliário

R$ 190 milhões
em depósitos em poupança

R$ 381 milhões 
em depósitos a prazo

mais de 3 mil
seguros de vida contratados em 2018

26,7 milhões
em crédito para produção de energia 
fotovoltaica

30%
de crescimento em poupança

R$ 8,2 milhões
em seguros de vida

A agência Centro da Sicredi Vale do Rio Pardo recebeu, em maio, 
uma novidade que alia agilidade, facilidade e educação financeira. 
Trata-se do CataMoeda, um caixa eletrônico especialmente 
desenvolvido para o depósito de moedas. O equipamento, que 
chegou na 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, simplifica 
o depósito e ajuda a recolocar no mercado as moedas que andam 
escassas. Este foi o primeiro equipamento que a cooperativa 
trouxe para o Vale do Rio Pardo.

Qualquer associado pode depositar suas moedas, independente 
da opção entre conta poupança ou corrente. O CataMoeda 
funciona igual a um caixa eletrônico, onde o depositante 
escolhe as opções conta corrente ou poupança, informa 
agência, número da conta, CPF e telefone, coloca as moedas 
dentro do coletor, gira um mecanismo e as moedas são 
sugadas. Posteriormente, são somadas e o valor é enviado 
automaticamente para a conta. No fim da operação, o 
associado recebe um comprovante de depósito.

CataMoeda
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patrocínios
concedidos à 
comunidade

investidos em 
assistência técnica, 
educacional e social

210

Mais de 
R$ 1 milhão

Mais de 

iniciativas
em parceria com entidades da 

região, como Emater, Senar, 
Sebrae, Caciva, Ajesc, Ajevec, 

entre outros

Impacto da Sicredi
Vale do Rio Pardo

Promovemos a inclusão fi nanceira 
e o desenvolvimento local nas 
9 cidades onde estamos presentes.

48

26

25 
ações de educação 

fi nanceira
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A Sicredi 
Vale do Rio Pardo RS
em números

associados

colaboradores

em ativos

em crédito

17,5 milhões

52 mil

239

683 milhões

438,6 milhões

Resultado de

R$

R$

R$

Perfi l dos 
associados

microempresas
67 % 

agro
57 % 

9%

34%
pessoa 

física

pe
ss

oa
 

ju
ríd

ic
a

agrofamiliar
98 % 
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Gestão participativa  
da cooperativa

Fazer juntos 
para fazer a diferença

Acreditamos que, quando todos decidem juntos, 
todos crescem juntos. Por isso, nossos associados 
elegem a cada quatro anos o coordenador do 
seu núcleo, que tem como papel representar 
e defender seus interesses na condução do 
negócio, levando as decisões dos núcleos para a 
Assembleia Geral da cooperativa. 

Os associados elegem os membros do Conselho 
de Administração, que orientam e supervisionam 
a gestão para que suas ações atendam aos 
interesses dos associados e demais partes 
interessadas. O Conselho é responsável por fixar 
a orientação geral e estratégica e os objetivos 
da cooperativa. A diretoria, que é a responsável 
pela gestão executiva do negócio, é indicada pelo 
conselho de administração e os membros dela 
também são eleitos pelos associados.

A Cooperativa, por ser afiliada a uma Central, 
participa da escolha dos membros do Conselho 
de Administração e Diretoria dessa. Além disso, 
a Cooperativa e a Central integram a SicrediPar, 
que é uma holding responsável pela definição 
das estratégias do Sicredi. Por meio dessa gestão 
participativa, os associados influenciam nas 
decisões de todo o sistema.

Associados

1

elegem

DIRETOR EXECUTIVO:  
Márcio José Algayer 

DIRETORA DE OPERAÇÕES: 
Daniele Mann

Coordenadores de Núcleo

3

4

Conselho fiscal da cooperativa Conselho de administração 
da cooperativa

CONSELHEIROS EFETIVOS: Salete Wagner, Valfredo Mueller e 
Cristiano Antonio da Silva Krug.

CONSELHEIROS SUPLENTES: Iloir Palm, Liane Cristina da Silva 
Toillier e Valmir Dal Prá.

PRESIDENTE: Heitor Álvaro Petry

VICE-PRESIDENTE: Pedro Carlos Thessing

CONSELHEIROS EFETIVOS: Geraldo Back, Ornélio Sausen, Silvani 
Janisse Frantz, Marco Antônio dos Santos, Lothário Pedro Gel-
ler, Sérgio Luiz Reis, Aldemir José de M. Santos, Eloi Lahr e José 
Joaquim Lopes de Melo.

CONSELHEIROS SUPLENTES: João Waldemar Goerck, Sergio Luiz 
Pauli, Astor Ervino Breunig, Ernani Edgar Kahmann, Carlos Renê 
S. Medeiros, Renato Goerck, Ricardo Fernando Bartz e Rosane 
Maria S. Martinez.

Em 2019 haverá eleição para ambos os  
Conselhos por meio das Assembleias.

seleciona

Diretoria

2

elegem
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As assembleias de núcleo anuais são a instância de 
deliberação fundamental de nosso modelo de gestão, na 
qual colocamos em prática os valores da democracia e da 
transparência, pilares centrais do cooperativismo. É nesses 
espaços que os nossos associados exercem seu papel de 
donos do negócio, participando diretamente das decisões 
que afetam seus investimentos e sua comunidade. Nela, por 
exemplo, são aprovados os resultados finais da cooperativa 
e é decidido como o montante será distribuído.
Os temas debatidos e as decisões tomadas nas assembleias 
de núcleo são levados à Assembleia Geral Ordinária, onde os 
coordenadores de núcleo, seguindo o que foi decidido pelo seu 
núcleo, decidem democraticamente os rumos da cooperativa. 

Assembleias
De 1º de março a 13 de abril, foram realizadas 24 Assembleias 
de Núcleo nos nove municípios que integram a base de 
atuação da cooperativa. Na Ordem do Dia estava a prestação 
de contas, com relatório da gestão, balanço, demonstrativo 
dos resultados apurados e pareceres; destinação de 
resultados; destinação dos recursos advindos do Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social; fixação de valores 
dos honorários, gratificações e benefícios para os membros 
da Diretoria Executiva; e outros assuntos de interesse dos 
associados. Em 2018, houve um incremento de mais de 16% 
de participação de associados se comparado com o exercício 
anterior.

Assembleias Extraordinárias
Durante o ano de 2018, a cooperativa realizou duas 
Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs). A primeira 
aconteceu em 22 de fevereiro, na sede da Ordem Auxiliadora 
de Senhoras Evangélicas (OASE), da Comunidade Evangélica 
de Venâncio Aires. Na Ordem do Dia estava a homologação 
das Políticas de Sucessão e de Conformidade e da Norma de 
Auditoria Interna, além de outros assuntos de interesse do 
quadro social. 
Na ocasião, os delegados de núcleo foram recepcionados na 
nova estrutura da agência do Sicredi Venâncio Aires – Centro, 
que foi toda reformulada dentro da nova identidade visual do 

Compartilhamento  
das decisões

Sistema Sicredi. A assessora de Comunicação da Sicredi VRP, 
Júlia de Moura Ertel, falou sobre a nova marca e construção 
do novo design do local. O gerente da agência, Carlos Alberto 
Theisen, discorreu sobre as melhorias, colaboradores, 
segurança e tranquilidade dos associados. “Esta obra é motivo 
de orgulho para todos nós da cooperativa“, destacou.
Na segunda AGE, ocorrida em 31 de julho, na Associação 
Recreativa e Esportiva da Afubra (AREA), os delegados de 
Núcleo deliberaram sobre a autorização para aquisição de bem 
imóvel classificado como não circulante e a construção da sede 
Administrativa própria, bem como outros assuntos de caráter 
não deliberatório.

AGO
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2018, realizada no dia 
21 de abril, na Associação Recreativa e Esportiva Afubra, em 
Santa Cruz do Sul, contou com a participação dos 80 delegados 
de Núcleo, representando os municípios de Santa Cruz do Sul, 
Venâncio Aires, Vera Cruz, Sinimbu, Passo do Sobrado, Vale 
Verde, General Câmara, Herveiras e Rio Pardo. Representantes 
das cooperativas escolares de Sinimbu, Herveiras, Passo do 
Sobrado e Vale Verde também prestigiaram o encontro. 

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

Consideramos fundamental difundir a cultura do 
cooperativismo entre nossos associados. Com o 
Programa Crescer, nosso programa de educação com 
foco em cooperativismo e cooperativismo de crédito, 
os associados e futuros associados têm uma maior 
compreensão sobre as sociedades cooperativas, seu 
funcionamento, benefícios e diferenciais em relação 
a outras instituições financeiras. Com essa formação, 
eles também passam a compreender seu papel de 

Programa 
Crescer

Apoio à comunidade

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

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

FATES

   Produto

   Produto

Valor carteira
Sicredi

Quantidade de
Associados

Taxa Sicredi
(% a.m)

Taxa Sicredi

Taxa Mercado 
(% a.m)

Taxa Mercado

Total Mensal  
Sicredi

Total Mensal  
Sicredi

Total Mensal               
Mercado

Total Mensal               
Mercado

Diferença
mensal

Diferença
mensal

Agregação de renda

donos do negócio e a importância de participar da 
governança da cooperativa, podendo despertar o 
interesse em assumir uma função de liderança.

subsistência familiar.

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

Assistência social: visa ajudar, melhorar e proteger 
a vida dos cooperados, das suas famílias e dos 
colaboradores por meio de apoio social e de saúde, 
com eventos, atividades esportivas e culturais.

Valor mensal de Agregação

 R$ 2.508.412,37 

Economia Anual Gera pela Cooperativa

 R$ 30.100.948,42 

Crédito Comercial
Sem Cheque

Cheque Especial

Consignado

Financiamento 
de Veículos

Cestas de 
Relacionamento

R$ 261.618.839 

 
R$ 7.296.198 

R$ 7.620.072 

R$ 33.695.148 

36.568 

1,57%

10,87%

1,40%

1,23%

R$18,63 

2,14%

12,61%

2,40%

1,38%

R$39,25 

R$ 4.100.129,24 

R$ 792.908,39 

R$ 106.987,71 

R$ 413.876,58 

R$681.181,00 

R$ 5.599.141,34 

 
R$ 920.228,36 

R$ 182.523,61 

R$ 466.220,10 

R$1.435.381,88

R$ 1.499.012,10 
 

R$ 127.319,97 

R$ 75.535,90 

R$ 52.343,52 

R$754.200,88
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O resultado de nossa atuação responsável 
e próxima é a transformação das 
comunidades onde atuamos. Isso porque 
nosso trabalho consiste em captar recursos 
de associados e emprestar para associados 
das mesmas regiões. A permanência dos 
recursos no local impacta positivamente 
a comunidade, estimulando a geração de 
renda e o crescimento sustentável, com 

maior oferta de empregos, produtos locais e 
desenvolvimento econômico. 

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

Ciclo
Virtuoso
O Sicredi torna a vida 

financeira dos associados mais 
cooperativa. Quem poupa ajuda 

a financiar o crédito de quem 
precisa, desenvolvendo  

a comunidade.

O associado  
poupador A investe 

seus recursos na 
cooperativa.

A cooperativa 
destina os 

recursos para 
crédito na 

mesma região.

O associado B, que é produtor rural, 
busca recursos na cooperativa para 

investir em máquinas agrícolas, terras 
para criação de frangos de corte, 

lavouras e produção de leite.

Os associados A e B incrementam 
sua renda por operar com 

taxas justas e participação na 
distribuição de resultados da 

cooperativa.

A permanência 
dos recursos na 
região, impacta 
positivamente 
a comunidade 

com maior oferta 
de empregos, 

produtos locais e 
geração de renda.

O ciclo também reflete no Sicredi, 
pois o aumento de qualidade de 

vida das pessoas e da comunidade 
resulta em aumento de recursos 

investidos na cooperativa.
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Desenvolvimento   
da comunidade

A educação financeira é um assunto que faz parte do 
dia a dia da Sicredi Vale do Rio Pardo. Muito abordado 
nas comunidades de atuação da cooperativa, o tema 
é disseminado através de palestras, capacitações e 
dos colaboradores que atuam diretamente com os 
associados. No mês de maio, a instituição participou da 
5ª Semana Nacional de Educação Financeira, iniciativa 
do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef) 
para promoção de ações em todo o Brasil. Em 2018 o 
tema foi “Planejamento Financeiro é o caminho para os 
seus sonhos”.

Na região, as ações foram concentradas nos 
municípios de atuação da instituição financeira 
cooperativa. Entre as atividades avoltadas à 
comunidade e associados estiveram a palestra Planeje 
e Realize seus Sonhos, ministrada em quatro turmas 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul-Rio-Grandense (IFSul), em Venâncio Aires. Além 
disso, houve uma ação com artistas de rua, intitulada 
Sonhar, Poupar e Realizar; e a Feira da Cooperação, 
em formato self service, com produtos disponíveis 
para comercialização. Os assessores pedagógicos do 
Programa A União Faz a Vida (PUFV) ainda realizaram a 
ação Desafio PUFV de Educação Financeira, formando 
professores e os desafiando a aplicar com uma turma 
de estudantes.

Educação financeira
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Por acreditar que a educação no campo contribui para 
a permanência do jovem no meio rural, garantindo o 
desenvolvimento das comunidades do interior, a Sicredi Vale 
do Rio Pardo renovou, em setembro, o seu convênio com a 
Associação Gaúcha Pró-Escolas Famílias Agrícolas (Agefa), 
que subsidia bolsas de estudos para filhos de associados à 
cooperativa. Em 2018, foram beneficiados 54 estudantes, sendo 
46 da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul (Efasc) e 
oito da Efasol, que pela primeira vez recebeu as bolsas. “Este 
convênio é o retorno para a comunidade do resultado gerado 
pelos próprios associados, ou seja, o valor que investimos 
neste projeto para os filhos é fruto do envolvimento dos 
próprios pais junto à Sicredi e relacionado ao princípio 
cooperativista da educação, formação e informação”, destacou 
o presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry.

Educação do campo 
A Sicredi Vale do Rio Pardo é parceria da Efasc 
desde a sua fundação. As bolsas de estudos, 
oferecidas desde 2011, já totalizam mais de 
400 jovens beneficiados no período. Em 2018, o 
investimento foi de R$ 2.000,00 por aluno/ano, 
valor advindo do Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (Fates), aprovado em 
Assembleia Geral Ordinária da cooperativa. “As 
escolas agrícolas têm cumprido de forma muito 
eficiente o seu papel e contribuído decisivamente 
para o desenvolvimento do meio rural e de toda a 
região. E esta é a essência do cooperativismo, de 
unir esforços para promover o progresso, cada um 
fazendo a sua parte para o todo prosperar”, frisou 
Petry.

A segunda edição da Feira da Cooperação, com produtos 
provindos da agricultura familiar, aconteceu em julho, no 
Shopping Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul. Mais um ano, a 
iniciativa marcou a presença da Sicredi Vale do Rio Pardo nas 
ações do Dia de Cooperar, Dia C, que aconteceu em todo o Brasil.
A feira ocorreu nos mesmos moldes da edição realizada em 2017, 

Feira da Cooperação 
em que as pessoas compravam o que queriam no sistema 
de self service. Entretanto, desta vez, a Unimed Vales do 
Taquari e Rio Pardo foi mais uma cooperativa engajada. Os 
consumidores escolheram no ato do pagamento para qual 
instituição o valor total deveria ser repassado. A mais votada 
foi a Associação Comunitária Pró Amparo do Menor (Copame).

Em junho, aconteceu o 2º Seminário Regional do 
Cooperativismo na Agricultura Familiar, no Salão Paroquial 
de Passo do Sobrado. O objetivo do encontro, que reuniu 
mais de 150 pessoas, foi valorizar a agricultura familiar 
e fortalecer as organizações cooperativas no setor 
produtivo. Na programação do evento, destaque para 
apresentação das cooperativas Coopasvale, Coopervec, 
Cooprova e Coopersanta, palestra, depoimento, troca de 
conhecimento e ideias, dinâmica de integração e almoço 
de confraternização. A Sicredi procura apoiar, incentivar e 
fomentar estas organizações.

Seminário Agricultura Familiar

A Sicredi Vale do Rio Pardo vem melhorando a estrutura 
física das suas agências, que estão mais modernas e 
aconchegantes, com o novo design ambiental inspirado na 
nova marca do Sicredi. Com isso, materiais das antigas sedes, 
como cadeiras, lixeiras, mesas, divisórias, entre outros, são 
repassados para diversas entidades. No mês de abril, em 
Passo do Sobrado, representantes de oito instituições se 
reuniram na sede da antiga agência Sicredi do município para 
a escolha de mobília conforme necessidade. A nova agência 

Doações de mobília
local foi inaugurada no dia 9 de março de 2018.
Os beneficiados com as doações foram o Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais (STR) Passo do Sobrado 
e General Câmara, Escola Estadual Alexandrino de 
Alencar, Cooperativa Agrícola de Passo do Sobrado e 
Vale Verde (Coopasvale), Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) Nossa Senhora da Saúde, Emef 
José de Anchieta, Emef Francisco Antônio de Borba 
Filho e Brigada Militar.
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Em 2018 três municípios da 
Sicredi Vale do Rio Pardo 
receberam a instalação do 
relógio digital que leva a nova 
marca da Cooperativa: Herveiras 
– onde a Agência da Sicredi 
completou 15 anos de atuação 
–General Câmara, quando 
a agência local celebrou 10 
anos de atividades e Passo do 
Sobrado. Além de indicar a hora 
e a temperatura, o equipamento 
transmite informações de 
utilidade pública.

Mais um ano, a Sicredi Vale do Rio Pardo esteve engajada 
com o Dia de Cooperar, Dia C, através de ações voluntárias 
que promovem o desenvolvimento das suas comunidades de 
atuação. O Dia C é comemorado em 30 de junho, em todo o 
Brasil, com a participação de cooperativistas e voluntários. 

Todas as iniciativas da Sicredi Vale do Rio Pardo estavam 
alinhadas com a proposta do Dia C que, desde 2016, busca 
colaborar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU). As ações 
iniciaram no dia 29 de junho e se estenderam durante todo 
o mês de julho nos municípios de atuação da cooperativa 
financeira, com o envolvimento de parceiros, agências, 
colaboradores, cooperativas escolares, bem como escolas, 
estudantes e professores que fazem parte do Programa A 
União Faz a Vida.

Relógio Digital 

Cooperar, incentivar e promover
Em Venâncio Aires, no dia 29 de junho, um momento de 
lazer e esporte beneficiou as crianças atendidas pelo 
Projeto Parceiros da Esperança (Paresp). No mesmo dia, 
aconteceu o 2º Seminário Regional do Cooperativismo 
na Agricultura Familiar, em Passo do Sobrado. No dia 30 
de junho, 15 voluntários realizaram a reforma do prédio 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 
General Osório, em Herveiras. No domingo, 1º de julho, 
os colaboradores da agência de Sinimbu participaram da 
organização de um almoço beneficente em prol do hospital 
local.

Em Santa Cruz do Sul, um grupo de 10 voluntários 
visitou aproximadamente 50 restaurantes e bares com 
informações sobre conscientização sustentável do uso de 
canudinhos de plástico.

Programa 
A União Faz a Vida

Nosso impacto positivo na 
sociedade é ampliado por meio do 
Programa A União Faz a Vida, que 
promove os valores da cooperação 
e cidadania entre crianças e 
adolescentes nas comunidades 
onde estamos inseridos. 

Por meio do programa, 
disponibilizamos uma metodologia 
de ensino em que os alunos são 
protagonistas do processo de 
aprendizagem e contam com apoio 
de educadores, pais e comunidade. 
Essa metodologia visa a construção 
de valores como solidariedade, 
justiça, diálogo, respeito à 
diversidade e empreendedorismo. 
Saiba mais sobre o Programa em 
www.auniaofazavida.com.br.

180 
ações 

realizadas 
em 2018

39 
escolas

7
municípios

5 
Cooperativas 

Escolares 
acompanhadas

3.852 
crianças e

adolescentes 
envolvidos

406
educadores
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O último dia da Expoagro Afubra foi marcado pelo 
Encontro das Cooperativas Escolares, que aconteceu 
no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), dentro do Parque 
de Exposições da feira, em Rincão Del Rey, Rio Pardo/RS. 
O evento contou com a participação de cerca de 100 
estudantes, participantes do Programa A União Faz a Vida 
(PUFV) e associados das cinco cooperativas escolares 
da Sicredi Vale do Rio Pardo e das 11 associações de 
alunos que fazem parte da Federação das Cooperativas 
Escolares da Sicredi Centro Serra. Na visita ao Parque 
puderam conhecer todas as exposições relacionadas à 
agricultura familiar.

Conforme o presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor 
Álvaro Petry, o evento foi para partilhar experiências, 
trocar informações e conhecimentos. “Acreditamos 
que o cooperativismo possa contribuir para um mundo 
melhor. Os alunos aqui presentes mostram a evolução 
do movimento do cooperativismo escolar”, destacou 
Petry. Na abertura do encontro estava também o vice-
presidente da Sicredi VRP, Pedro Carlos Thessing; o 
vice-presidente da Sicredi Centro Serra, Ciro Bavaresco; 
o assessor de Programas de Relacionamento da Central 
Sicredi Sul, William Santos; a assessora técnica do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Ubiracy Barbosa Ávila; e o 
representante da Associação dos Fumicultores do Brasil 
(Afubra), Geraldo Back.

Durante o evento, os estudantes foram divididos em 
quatro salas, onde cada uma tinha uma temática ligada 
à cooperação: Empreendedorismo, Sonhos, Escola e 
Tecnologia. Os grupos foram incentivados a refletirem 
sobre os temas e usarem a criatividade para a criação 

de trabalhos diversos que foram apresentadas aos 
demais. Os resultados foram a criação de um grupo em 
um aplicativo de bate-papo para troca de informações 
sobre as cooperativas escolares, cartazes com frases e 
desenhos explicativos sobre a escola ideal, painéis com 
palavras-chave de como o empreendedorismo pode 
contribuir com a comunidade, entre outros.

Os facilitadores do encontro foram os assessores 
pedagógicos do Programa A União Faz Vida, Cristiane 
Biscaino, Rodrigo Rodrigues, Patricia Brum e Sônia Luz. 
Na avaliação da coordenadora do PUFV da Sicredi Vale do 
Rio Pardo, Fabiana Bartholomay, o evento foi bastante 
produtivo. “Não foram apenas bons trabalhos que 
foram produzidos nesta tarde, mas, sim, tivemos muito 
diálogo entre os facilitadores e os estudantes, troca de 
conhecimentos e histórias diferentes”, ressaltou ela. No 
fim da programação todos dançaram representando a 
união. 

Cooperativas Escolares trocam  
conhecimentos durante a Expoagro Afubra

Cerca de 3,2 mil jovens de 10 a 17 anos estão transformando a 
realidade de suas famílias, escolas e comunidades com lições 
de gestão, empreendedorismo, cidadania e união. Os estudantes 
participam de 102 cooperativas escolares do Ensino Fundamental 
e Médio no Estado promovidas e desenvolvidas pelo Sicredi 
dentro dos seus Programas Socioeducacionais, e apoiadas e 
reconhecidas pelo Sistema Ocergs. As cooperativas escolares 
foram homenageadas pela Assembleia Legislativa, numa iniciativa 
do deputado estadual Elton Weber (PSB), no Grande Expediente que 
aconteceu no dia 28 de junho, às 14h, no Plenário da Assembleia 
Legislativa, na Capital. A homenagem é alusiva também ao Dia 
Internacional do Cooperativismo, comemorado em julho. “Esses 
jovens têm a oportunidade de aprender, se tornar empreendedores 
de suas vidas e mudar a sociedade ao redor”, diz o deputado.

A Sicredi Vale do Rio Pardo participou da 
solenidade com uma comitiva integrada por 
representantes das cinco cooperativas escolares 
da sua região de atuação - Brotando da Terra 
(Sinimbu), Verde Vale (Vale Verde), Semeando 
Sonhos (Herveiras), Sol do Amanhã e Feito 
à Mãos (Passo do Sobrado), pelo presidente 
da Sicredi VRP, Heitor Álvaro Petry, pelo vice-
presidente, Pedro Carlos Thessing, pelo gerente 
de programas sociais, Marco Antônio da Rocha, 
pela coordenadora do Programa A União Faz a 
Vida da Sicredi VRP, Fabiana Bartholomay, além 
dos secretários de Educação dos municípios 
envolvidos.

Cooperativas escolares foram homenageadas  
em Grande Expediente da Assembleia

Destaques de 2018

Case apresentado no Encontro Estadual de 
Cooperativas Escolares em Nova Petrópolis

Comemoração dos 10 anos do Programa a União faz a Vida em Herveiras

Início do ano letivo
Homenagem às Cooperativas Escolares  
na Assembleia LegislativaAbertura do ano letivo

Programa União Faz a Vida 
comemorou 10 anos Herveiras
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Assessoria Pedagógica em Escola de Educação Infantil

Teatro Qual Vai Ser, em Sinimbu 

AGO Verde Vale

Encontro de Cooperativas Escolares em Nova Petrópolis

AGO Brotando da Terra

Educação Financeira

Teatro Qual Vai Ser, em Sinimbu 

AGO Semeando Sonhos

Encontro Cooperativas Escolares Expointer

Intercooperação Verde Vale e Certaja

Roda de Conversa Educação Infantil

Mostra Pedagógica e de Amor, 
em General Câmara

Dia da Criança, em Sinimbu

Teatro Qual Vai Ser, em General Câmara Teatro Qual Vai Ser, em General Câmara

AGO Semeando Sonhos
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Encontro de Coordenadoras Locais do Programa a União Faz a Vida

Oficinas de aprendizagem Cooperativas Escolares

Participação das Cooperativas Escolares na Expointer

Oficinas de aprendizagem Cooperativas Escolares

Feira de Aprendizagem
Expedição Investigativa 
Estudos Cooperativos

Encontro de 
Mulheres Rurais

Experiências Exitosas no Campo
Estande da Fetag - Expointer

Experiências Exitosas no Campo
Estande da Fetag - Expointer

Oficina de Fanzine

Feira de Aprendizagem e 
Captação de Novos Sócios
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Relacionamento  
próximo

Perfi l dos colaboradores 
da Sicredi Vale do Rio Pardo

Faixa
etária

41%

7,95%

39,75%

8,79%

Até 20 anos 7,95%

31 a 40 anos 39,75%

21 a 30 anos 41%

41 a 50 anos 8,79%

Mais de 51 anos 2,51%

2,51%

239

28

30% 70%

R$ 343 MIL

colaboradores, 
incluindo 19 estagiários e 10 jovens aprendizes 

mulheres em cargos de liderança

homens mulheres

investidos em capacitações

Ensino Médio: 6,69%
Superior: 85,36%
Pós-graduação: 7,53%
Mestrado: 0,42%

28 promoções
33 admissões

Procuramos estar presentes na vida do associado, conhecendo a fundo seus 
objetivos pessoais e profi ssionais e compreendendo as suas necessidades. 
É dessa forma que contribuimos cada vez mais com seu crescimento, 
colaborando fi nanceiramente com seus projetos e promovendo a melhoria 
da sua qualidade de vida.

Nossos colaboradores também são associados da cooperativa e se 
identifi cam com nossa causa. Quando eles se engajam em prol da 
prosperidade dos negócios e projetos apoiados, o fazem por meio de 
um vínculo de parceria com os demais associados. Assim, colocam em 
prática a cultura de fazer e crescer juntos, criando uma rede de apoio que 
mantém o cooperativismo vivo e gera bons negócios.

Precisamos investir e valorizar os colaboradores, pois seu 
comprometimento, seu trabalho e sua dedicação são fundamentais 
para o desempenho da cooperativa. 

Capacitação
e integração

43

Apresentação do Planejamento Estratégico para toda a equipe
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Treinamento sobre Segurança Pessoal e Patrimonial

Treinamento Jeito Sicredi de Ser

Formacão básica de novos colaboradores Reunião de priorização das iniciativas do Projeto 100 anos

Sessão de fotos para Projeto 100 anos

Comemoração do Dia da Mulher

Construção do Planejamento Estratégico 
em equipe

Integração Sede Regional

Homenagem aos colegas que completaram 10 anos de Sicredi

Treinamento Nova Aplicação 
dos Caixas Eletrônicos

Treinamento de Multiplicadores 
do Conhecimento

Participação da Cooperativa no Projeto de Expansão da Sicredi Norte e Nor-
deste, em Aracaju/SE. Colegas participantes: Greice Moraes, Tatiane Becker e 
Kátia Knod

Homenagem ao Diretor Executivo Márcio Algayer  
pelos seus 20 anos de Sicredi

Treinamento Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Homenagem aos colegas que completaram 15 anos de Sicredi
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Apoio ao  
associado

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

Por isso, contamos com uma ampla 
gama de produtos e serviços com 
tarifas e taxas adequadas ao perfi l dos 
associados. Também nos focamos em 
seguir as melhores práticas de gestão, 
para cuidar dos recursos investidos 
e garantir a perenidade de nossa 
cooperativa.

Para você

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certifi cação digital

• Conta corrente

• Crédito rural

• Crédito investimento 

BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Derivados

• Investimentos

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

Produtos 
e serviços

Para sua empresa

• Antecipação de recebíveis 

de cartões

• Câmbio

• Cartões

• Certifi cação digital

• Cobrança

• Conta corrente

• Consórcios

• Credenciamento

• Crédito

• Derivativos

• Domicílio bancário

• Investimentos

• Pagamento a 

fornecedores

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

• Cartão BNDES

• Custódia de cheques

• Folha de pagamento

Para o seu agronegócio

Canais

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certifi cação digital

• Conta corrente

• Débito automático

• Débito direto autorizado

• Crédito (pessoal, veículos, 

imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

recebimentos

• Poupança

• Seguros

• Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone
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Destaque em 2018

Associados (milhares)

57,2 

2016 2017 2018

56,9

52,1

Depósitos (milhões de R$)

490,9

2016 2017 2018

570,1
651

Consórcios (milhões de R$)

47,8

2016 2017 2018

58,2

 70

Ativos (milhões de R$)

549,6

2016 2017 2018

617,3
683,3

Crédito total (milhões de R$)

2016 2017 2018

332 350,6 

438,6

Poupança (milhões de R$)

2016 2017 2018

113
147

190

Resultados (milhões de R$)

2016 2017 2018

14,1

9,2

17,5

Patrimônio líquido (milhões de R$)

2016 2017 2018

91,9
101,6

118,1

Resultados da Cooperativa

4948

Desde 2017 a cooperativa adotou a exclusão de associados inativos. Sendo assim, 
os números refletem esta diminuição. Nos últimos dois anos tivemos a inclusão de 
muitos associados, que agora fazem parte de uma base completamente ativa.



50

Sicredi Vale do Rio Pardo RS

Rede de
Atendimento suregvaledoriopardors_comunicacao@sicredi.com.br

General Câmara
Rua Dr. Eugênio de Mello, 43
(51) 3655-1593

Posto de Atendimento 
Avançado de Alto Paredão
Alto Paredão, s/n - 12º Distrito
(51) 3056-9244

Santa Cruz do Sul - Afubra
Rua Júlio de Castilhos, 991
(51) 3719-6360

Santa Cruz do Sul - Linha Santa Cruz
Av. Oscar Baumhardt, 1917
(51) 3711-3652

Venâncio Aires - Centro
Rua Tiradentes, 1053
(51) 3741-4557

Herveiras
Rua 10 de Outubro, 131
(51) 3616-2147

Passo do Sobrado
Rua Gustavo Jorge Dettenborn, 047
(51) 3730-1438

Santa Cruz do Sul - Arroio Grande
Av. Dep. Euclides Nicolau Kliemann, 1700
(51) 3719-1900

Sinimbu
Av. General Flores da Cunha, 755
(51) 3708-1131

Venâncio Aires - STR
Rua Osvaldo Aranha, 197
(51) 3741-4452

Monte Alverne
Rua Dr. Pedro Eggler, s/n
(51) 3704-1380

Rio Pardo
Rua Senhor dos Passos, 274
(51) 3731-5589

Santa Cruz do Sul - Centro
Rua Ramiro Barcelos, 1086
(51) 3713-9100

Vale Verde
Rua Assis Brasil, 448
(51) 3655-9072

Vera Cruz
Rua Cláudio Manoel, 50
(51) 3718-1208
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