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Nós somos a Sicredi Aliança RS/SC, Cooperativa que atua há 38 anos 

transformando a vida de nossos associados e suas comunidades nas 

regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Somos uma das 110 Cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira 
instituição financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um 
sistema nacional, composto por mais de 4,4 milhões de associados, 
que decidem conjuntamente os rumos do negócio e formam uma rede 
que apoia a sua prosperidade com soluções financeiras responsáveis. 

Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos 

compartilhar, neste relatório, as informações sobre como geramos valor 

ao longo do ano de 2019, incluindo as principais conquistas de nossa 

Cooperativa, os resultados financeiros, os eventos realizados e as 

soluções oferecidas. Ao longo do documento, também vamos mostrar 

como nossa atuação responsável e próxima contribuiu para gerar um 

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

Boa leitura!

Juntos fazemos
a diferença

Relatório 2019

Florianópolis/SC Marau/RS

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marau/RSBanco de Imagens Sicredi
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Mensagem
do Presidente
O ano de 2019 foi excelente para nossa 
Cooperativa. Com a expansão para Santa 
Catarina, inauguramos mais agências e 
alcançamos um crescimento na quantidade 
de associados e recursos administrados. Isso 
tudo, atuando com eficiência e oferecendo 
produtos e serviços de qualidade, bem como, 
priorizando o relacionamento personalizado 
com os nossos associados.

Sem dúvidas, foi um ano de muito trabalho, no 
qual acompanhamos a construção da nossa 
nova Sede em Marau/RS, nos reunimos em um 
Seminário Cooperativo para celebrar em 
equipe e homenagear os colaboradores mais 
antigos, estivemos presentes em ações de 
educação financeira, reuniões do Programa 
Crescer, Dia C, datas comemorativas com 
alunos e professores do Programa A União Faz 
a Vida e demais eventos da comunidade, como 
feiras e exposições, lançamento do Plano 
Safra e roteiro de visitas empresariais.

Ivo Miri Brugnera
Presidente

Sicredi Aliança RS/SC

A Cooperativa Sicredi Aliança RS/SC preza 
por esta proximidade com a comunidade. 
Nossa satisfação é estar ao lado do nosso 
associado para que possamos entendê-lo e 
atender as suas necessidades, assim, 
promovendo o cooperativismo e o 
desenvolvimento da nossa área de atuação.

Também estivemos reunidos por dois dias 
com todos os nossos gestores das agências 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
juntamente com os assessores e diretoria 
executiva e operacional da Superintendência, 
para planejar 2020, afinal, vem muito mais 
trabalho por aí, já que pretendemos 
inaugurar a nova Sede Administrativa no final 
de 2020 ou início de 2021.

A Cooperativa está passando por um 
crescimento exponencial e em 2020 teremos 
mais desafios, com mais agências abertas. 
Ou seja, temos objetivos ousados, mas que 
são totalmente mensuráveis e passíveis de 
serem alcançados.

Diante de um cenário tão promissor só 
temos a agradecer. Agradecemos aos 
nossos Conselhos de Administração e 
Fiscal, aos nossos Coordenadores de 
Núcleo, à Diretoria Executiva, a todos os 
nossos colaboradores e a você, associado, 
por fazer seus negócios com a Sicredi 
Aliança RS/SC e ver a nossa Cooperativa 
como aliada do seu crescimento e parceira 
para os momentos em que necessita de uma 
instituição financeira. Afinal, estamos 
crescendo e você está junto conosco.

Marau/RS
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A Sicredi Aliança RS/SC vem conquistando 
espaço e ganhando mais relevância através 
da sustentabilidade dos seus negócios,  
possibilitando  resultados positivos na vida 
dos associados e no desenvolvimento à 
comunidade.

Em 2019, aumentamos mais de 25% os recur-
sos administrados na cooperativa, passando 
de R$ 1,5 bilhão para R$ 1,9 bilhão. Assim, 
queremos manter o compromisso com a 
comunidade onde atuamos, com o associado 
e, consequentemente, prospectando novos, 
facilitando cada vez mais sua experiência com 
a Sicredi, apoiando a perenidade dos negócios 
e mantendo sua essência e os valores do 
cooperativismo.

Não foi diferente com a concessão de crédito, 
saímos de R$ 569 milhões para R$ 765 
milhões, um aumento de mais de 34%, 
atendendo a demanda de aproximadamente 
9 mil associados somente neste ano. Foi 
também em 2019 que a Cooperativa atuou 
mais fortemente na liberação de crédito para 
projetos sustentáveis, é o caso da linha de 
crédito exclusiva para a aquisição e instala-
ção de energias renováveis, com 240 proje-
tos aprovados. Isso só foi possível, porque 
nossos associados também investiram e 
aplicaram mais na nossa Cooperativa, 
aumentando em 18% o total de depósitos. 

Mas todos estes números somente foram 
alcançados, porque temos mais de 280 profis-
sionais qualificados, nos quais constantemente 
estamos investindo em programas de treina-

Mensagem da
Diretoria Executiva Cristianto Piano

Diretor Executivo

mento e capacitação, com objetivo de melhorar 
continuamente o atendimento a todos que 
usufruem dos nossos produtos e serviços. 

Ainda, no que tange investimentos, temos 
direcionado grande atenção à transformação 
digital, às inovações tecnológicas, pois 
entendemos que o ambiente de negócios se 
encontra em constante evolução e a digitali-
zação está cada vez maior. Logo, para conti-
nuarmos sendo relevantes no mercado, 
precisamos de tecnologias avançadas para 
proporcionar uma melhor experiência para 
os nossos associados. 

A Sicredi Aliança RS/SC vem mostrando o 
quanto as pessoas têm força. Vemos, na 
constância dos anos, uma caminhada de 
crescimento e expansão, a qual reforça o 
cooperativismo de crédito nos diferentes 
cenários onde atuamos. Isso consolida ainda 
mais o espírito cooperativista, o nosso 
propósito e a vontade de fazer a diferença. 

Florianópolis/SC

B
an

co
 d

e 
Im

ag
en

s 
Si

cr
ed

i

5



Somos o Sicredi

R$ 110,6

R$ 72,1

bilhões 
de ativos

bilhões de 
crédito total

R$ 3,1
bilhões de 
resultado* R$ 17,5

bilhões de 
patrimônio

líquido*corresponde a 
Sobra Líquida mais 

Juros ao Capital 

*Dados referentes ao mês de Dez/2019.
Números não auditados.

Uma instituição financeira cooperativa, com 
mais de 4,4 milhões de associados e presente 
em 22 Estados brasileiros e no Distrito Federal 
por meio de 1,8 mil pontos de atendimento, 
distribuídos em 110 cooperativas de crédito 
com atuação regional.

A estrutura sistêmica de apoio ao trabalho e desenvolvimento 
das cooperativas está organizada da seguinte forma:

Centrais Regionais
• Central Sicredi Sul/Sudeste
• Central PR/SP/RJ
• Central Centro Norte
• Central Brasil Central
• Central Norte/Nordeste

Centro Administrativo Sicredi
• Fundação Sicredi
• Confederação Sicredi
• Banco Cooperativo Sicredi
• Administradora de Cartões
• Administradora de Consórcios
• Administradora de Bens
• Corretora de Seguros

Mais de
300

soluções 
financeiras

Padre Theodor Amstad 
fundou o modelo 
cooperativo. E para nosso 
orgulho, ele foi nomeado 
em 2019 como Patrono do 
Cooperativismo no Brasil
(Lei 13.926).

Plataforma Digital  
Onde acontece a 
transformação digital 
do Sicredi para 
evolução das entregas 
e a experiência do 
associado

Sicredi hoje
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RS

SC

Nossa Cooperativa 
conta com mais de 50 
mil associados e mais 
de 280 colaboradores, 
que possuem objetivos 
comuns e formam uma 
rede que apoia o nosso 
crescimento conjunto. 

50 mil
associados

Nossa
Cooperativa

Mais de

280
colaboradores

Mais de

29
agências
Nos Estados 

do RS e SC

Leoberto
Leal

Angelina

Antônio 
Carlos

Biguaçu

Governador
Celso Ramos

Ingleses

Fl
or

ia
nó

po
lis

São Bonifácio

Anitápolis

Santo 

Imperatriz

São José

Rancho 
Queimado

Águas Mornas

Estreito Trindade

Barreiros

Campeche

Relatório 2019
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34%
em aumento
de carteira
de crédito

R$ 9,4
milhões em 
resultados 

disponíveis aos 
associados*R$ 132

milhões de saldo
em carteira de 

consórcios

R$ 1,9
bilhão em
recursos

administrados

18%
crescimento
em carteira
de depósitos

Marau Norte
Gentil

São Domingos 
do Sul

Santa 
Gema

Casca

Montauri

Camargo

Vila Maria

Marau Sul
Marau Centro

Dados referentes ao 
mês de dezembro/2019.
Números não auditados.

*(destinações + juros ao capital)



Sicredi Aliança RS/SC

Em agosto de 2019, a Cooperativa reinaugu-
rou um novo espaço para a agência de 
Nicolau Vergueiro/RS, um ambiente com 
atendimento amplo, pensado para oferecer 
conforto, proporcionando mais privacidade 
e zelo no atendimento ao associado. A 
agência está localizada na Av. Vinte de 
Março, 923. Para a gerente da agência “a 
melhoria na ambientação da agência é 
uma forma de agradecer aos associados 
pela confiança depositada na Cooperativa 
ao longo dos anos. Por isso, trazemos 
inovações, atendimento personalizado e 
as melhores soluções financeiras.”

Sicredi Aliança RS/SC 
expande sua atuação na 
Grande Florianópolis

Com o objetivo de fomentar o desenvolvi-
mento local e regional, em abril de 2019, a 
Cooperativa inaugurou a quinta agência em 
Florianópolis/SC, localizada na rua Lauro 
Linhares, 2123, no Trindade Shopping. 

Destaques 
em 2019

Carlos Eduardo Vargas Bentancurt, Suelen Salvador 
Faria, Marcelo Roberto Woichinski, Gustavo Fernandes 
Caetano e Marcelo Roberto Woichinski

Agência Sicredi Trindade/SC

Da esquerda para direita - Paulo Ayrton Felini, Clediane 
Sperotto Fath, Susi Mara da Silva, Genicler Diehl Gerlach, 
Andrieli Kaliandra Mistura e Matheus Cristiano Vargas

Agência Sicredi Nicolau Vergueiro/RS

Sicredi reinaugura agência 
com novo design ambiental 
em Nicolau Vergueiro/RS

Desenlace da fita inaugural

Agência Sicredi Nicolau Vergueiro/RS
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Sicredi Aliança RS/SC 
inaugura nova agência 
em Santa Catarina

Sicredi Aliança RS/SC reinaugura 
novo espaço no bairro do 
Ingleses em Florianópolis/SC

Relatório 2019

No mês de agosto de 2019, a Cooperativa 
inaugurou mais uma agência, ampliando 
a cobertura na sua área de atuação, 
atendendo agora também no município 
de Leoberto Leal/SC na rua Mainolfo 
Lehmkuhl, número 69, no bairro Centro. 

Agência Sicredi Leoberto Leal/SC

Desenlace da fita inaugural

Da esquerda para direita - Ruan Richards Scheimann,
kauana Rengel, Daiana Herhardt e Silvio Henrique Rode

Em dezembro de 2019, a Cooperativa 
reinaugurou novo espaço, proporcionando 
mais conforto, proximidade e interação 
com as novas instalações da agência 
Ingleses, em Florianópolis/SC, localizada 
na rua João Gualberto Soares, 56.

Da esquerda para a direita - Felipe Pietro Fabres, 
Marines Bettio Leindecker, Renato Cabral Rossi, 
Patrícia Feijó Santos e Carine Lovizon

Desenlace da fita inaugural

Agência Sicredi Ingleses/SC
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Seminário Cooperativo 
Aliança RS/SC

O Seminário Cooperativo ocorreu em agosto 
de 2019, e o evento provocou sentimentos de 
entusiasmo e comprometimento nos mais de 
280 colaboradores, através de histórias e 
propósito, tema apresentado pela diretoria 
da Cooperativa e pelo palestrante Thedy 
Corrêa. O seminário proporciona a integração 
entre agências e o desenvolvimento do 
propósito dos colaboradores. 

Colaboradores do Rio Grande do Sul

Thedy Corrêa, palestrante do evento

Colaboradores de Santa Catarina
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Sicredi Aliança RS/SC realiza 
evento para lançamento do 
Plano Safra 2019/2020

A Cooperativa promoveu em julho de 2019, 
o lançamento do Plano Safra 2019/2020. O 
evento aconteceu no auditório do Colégio 
Cristo Rei e reuniu profissionais da área 
técnica, conselheiros, colaboradores e 
associados. 

O objetivo do encontro foi apresentar o 
Plano Safra da Sicredi Aliança RS/SC para 
comunidade, e proporcionar palestras de 
conhecimento na área, como “Pastagens 
para produção de leite em sistemas de 
integração lavoura-pecuária” ministrada 
por Renato Serena Fontanelli - pesquisador 
da Embrapa e “Cenário Econômico” tema 
coordenado pelo palestrante Pedro Ramos 
– Economista do Sicredi. 

Ivo Miri Brugnera Presidente da Aliança RS/SC

Lançamento do Plano Safra

Pedro Ramos Economista do Sicredi
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Planejamento Estratégico

O evento foi realizado em novembro de 
2019, conduzido pela Diretoria Executiva e 
Estratégica, em parceria com a Consultoria 
Audaz. Foram dois dias intensos em prol da 
clareza sobre os objetivos e os desafios 
que culminarão no ciclo de 2020, ano que o 
nosso propósito é estar sempre próximo da 
comunidade e dos associados, e acompanhar 
as mudanças e inovações do mercado. Diretor Executivo Cristiano Piano

Equipe SC

Equipe RS

12
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Prêmios e 
reconhecimento

Melhores e Maiores 2019
O Sicredi – instituição financeira cooperativa 
com mais de 28 mil colaboradores – está 
entre as “Melhores Empresas para Você 
Trabalhar”. Elaborado pela Revista Você S/A 
em parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA), o guia avalia o 
ambiente de trabalho e as melhores 
práticas de gestão de pessoas.

Programa Reconhecer

Dentro da proposta de valorização dos nossos profissionais, a Cooperativa 
tem estruturado o reconhecimento por tempo de casa. Os colaboradores 
homenageados completaram 10, 15 e 25 anos de atividades e receberam o 
reconhecimento pelo trabalho realizado e dedicação durante sua trajetória. 

Homenageados pelo 
Programa Reconhecer

Colaboradores da Sede Administrativa SC

Colaboradores da Sede Administrativa RS

13
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Sicredi Aliança RS/SC

Estadão Finanças
Mais Broadcast
Figuramos em 3º lugar na categoria 
“Bancos – Financiamento” do anuário. 
Entre os indicadores destacados, 
tivemos o total de ativos (2º lugar no 
ranking do indicador) e total de crédito 
(1º lugar no ranking apenas do 
indicador).

Valor 1000
Entre os 20 Maiores Bancos, ficamos com 
a 4ª colocação entre as instituições mais 
rentáveis sobre Patrimônio, a 5ª entre as 
que mais cresceram em Operações de 
Crédito e com a 7ª posição entre as que 
mais cresceram em Depósitos Totais. Nos 
rankings que destacam os 20 Maiores 
Bancos em Depósitos Totais, Lucro Líquido 
e com o Melhor Resultado Operacional 
sem Equivalência Patrimonial, figuramos 
no 7º lugar. Já entre aqueles que elegem os 
maiores em Operação de Crédito e 
Patrimônio Líquido, ficamos em 8º.

Ranking BNDES
O ranking anual do BNDES identifica o 
desempenho das instituições financeiras 
nas operações indiretas, aquelas em que 
o banco de desenvolvimento participa 
indiretamente no repasse de recursos 
por meio de um agente financeiro a ele 
credenciado. Figuramos no 1º lugar em 
operações indiretas nas linhas Pronamp, 
Inovagro e Moderagro.

Top Asset
Por meio de nossa gestora de recursos, 
ocupamos a 18ª 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 profissionais de 
fundos de pensão, regimes próprios de 
previdência e gestores de recursos. 

Wycup 
Dois projetos desenvolvidos por 
colaboradoras foram premiados no 
concurso World Council Young Credit 
Union People, que ocorre anualmente 
durante a Conferência Mundial do Woccu 
(Conselho Mundial das Cooperativas de 
Crédito, na sigla em inglês). O prêmio tem 
o objetivo de estimular a formação de 
jovens lideranças e premia participantes 
que criaram projetos com potencial de 
causar influência global no 
cooperativismo de crédito.

Growth Award
Recebemos o prêmio Growth Award, 
durante a Conferência Mundial do Woccu 
(Conselho Mundial das Cooperativas de 
Crédito, na sigla em inglês), em 
reconhecimento ao nosso crescimento no 
segmento de cooperativismo de crédito. 

Empresas Mais 
Alcançamos o 2º lugar na categoria 
"Destaques para as melhores práticas 
em Governança Corporativa" do ranking 
Empresas Mais Estadão. A publicação 
avalia os critérios econômicos e a 
atuação das empresas nas áreas de 
Governança Corporativa e Inovação.

14
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Moody’s eleva nota do Sicredi em 
classificação de risco de crédito 

A Moody’s, uma das principais agências de classificação 
de risco de crédito do mundo, elevou as notas do Sicredi 
de Aa2.br para Aa1.br nos ratings corporativo e de 
emissor em escala nacional, ambos de longo prazo. A 
nova avaliação atesta a capacidade do Sicredi de manter 
métricas de risco de ativos acima da média do mercado 
de capitais durante crises econômicas e, ainda, de 
sustentar seu alto nível de capitalização e rentabilidade. 
Na atualização, a agência também reafirmou todas as 
outras avaliações e classificações da instituição 
financeira cooperativa.

Em resumo o Sicredi segue apresentando crescimento 
contínuo, mesmo nos momentos em que o cenário 
econômico apresentou grandes desafios. Isso se deve a 
participação ativa dos nossos mais de 4 milhões de 
associados e de um modelo de negócio sólido e seguro.

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Pooŕ s: AAA



Participação

Na Sicredi Aliança RS/SC, nossos associados têm participação ativa na 
gestão do negócio. Anualmente, eles se reúnem para deliberar assuntos da 
Cooperativa, entre eles: planejamento estratégico, distribuição de sobras e 
eleição de Coordenadores de Núcleo, que representam seus interesses na 
Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa.

Além disso, os associados elegem os membros do Conselho
de Administração, órgão responsável pela gestão da Cooperativa e pela
escolha da Diretoria.

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

Sicredi Aliança RS/SC

Assembleia Geral 
Ordinária realizada 

em Marau/RS
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Exerce a função de fiscalização e controle, 
abrangendo os assuntos de natureza contábil, 
os atos dos administradores e o cumprimento 

de seus deveres legais e estatutários.

Representantes dos associados para 
serem os porta-vozes das decisões e 

contribuições dos núcleos cooperativos.

Razão de ser 
da Cooperativa.

É responsável por fixar a 
orientação geral, estratégica e 

os objetivos da Cooperativa. 
Orienta e supervisiona a gestão 

para que suas ações atendam 
os interesses dos associados.

Responsável pela 
elaboração dos 

planos de 
desenvolvimento e 

execução das ações, 
conforme as 
orientações 
estratégicas 

definidas pelo 
Conselho de 

Administração, e 
implantação de 

todos os processos 
operacionais e 
financeiros da 
Cooperativa.

Da esq. para dir.: Neri Muller, Luiz Cerbaro Júnior, 
Augusto João Malinoski, Joel Pedro Pasinato, Nelso 
Vedana e Ademar Pasqualotto

Da esq. para dir.: Geraldo Soccol, Valmir Luis Menegat, 
Ezequiel Longo, Alessandro Longo Filippi, Miguel Sordi, 
Delaine Teresinha Oberger, Alexandre Bertolo, João Antônio 
de Oliveira, Jacira Farina, Ivo Miri Brugnera, Ramon Shutz 
Kretzer, Maurício Tomasi e Rosolio Donzelli

Relatório 2019
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Conselho Fiscal Conselho de Administração 

seleciona

Diretoria Executiva

Coordenadores de Núcleo

2

deliberam

elegem

da Cooperativa
Gestão participativa  

4

Associados

1

Cristiano 
Piano

Diretor 
Executivo 

Lúcia Maria dos 
Santos Magnan

Diretora de 
Operações
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24
Assembleias
de Núcleo

01
Assembleia
Geral Ordinária

Assembleias 2019

A Sicredi Aliança RS/SC contou com a 
participação de 5.218 associados nas 
Assembleias de 2019, realizadas no 
período de fevereiro a abril em todos os 
municípios da área de atuação da Coo-
perativa. Ao todo, foram 14 Assembleias 
de Núcleo no Rio Grande do Sul, 10 em 
Santa Catarina e 1 Assembleia Geral 
Ordinária para os Coordenadores de 
Núcleo, realizada em Marau/RS, sede da 
Cooperativa.

Em cada Assembleia os associados 
receberam informações acerca dos 
números da Cooperativa e manifestaram 
seu posicionamento, por meio do voto, 
exercendo assim o segundo princípio do 
cooperativismo: gestão democrática.

Além disso, os associados também 
puderam votar em seus Coordenadores 
de Núcleo e deliberar sobre a aprovação 
do início de relacionamento com municí-
pios na área de ação da Cooperativa, 
seus órgãos, entidades e empresas.

Um outro assunto bastante reforçado foi 
a responsabilidade social do Sicredi 
como instituição financeira que se 
importa com a comunidade. Os associa-
dos presentes nas assembleias puderam 

visualizar dados dos programas educaci-
onais, como A União Faz a Vida, Coopera-
tivas Escolares e Educação Financeira, 
bem como dos Programas de Relaciona-
mento Crescer e Pertencer. Ademais, 
também foram informados acerca dos 
projetos atendidos pelas respectivas 
agências com recurso do Fundo Social.

Por fim, a Cooperativa fez questão de 
contextualizar seus sócios sobre as 
diferenças e benefícios em relação aos 
bancos demonstrando que é possível 
alcançar a viabilidade econômica sem 
esquecer a responsabilidade social.

2019 5.218
associados

1.418
convidados

Agência Sicredi Florianópolis Ingleses/SC

Agência Sicredi Camargo/RS

Sicredi Aliança RS/SC
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Reuniões de Núcleo

A Cooperativa Sicredi Aliança RS/SC preza 
por exercer os valores do cooperativismo. 
Ao realizar as Reuniões de Núcleo esta-
mos promovendo um dos grandes valo-
res que é a transparência na gestão.

Nos meses de julho e agosto promovemos 
26 reuniões, em todos os municípios da 
nossa área de atuação, nas quais 2.178 
associados tiveram acesso a informações, 
como o resultado da Cooperativa e das 
respectivas agências em relação ao prime-
iro semestre, sobre o cenário econômico, 
perspectivas de mercado, investimentos 
em previdência, fundo social e retorno de 
uma pesquisa realizada em 2018.

Além disso, também puderam responder a 
uma pesquisa, apontando os diferenciais 
que o Sicredi já tem e que devem ser 
mantidos bem como pontos de melhoria e 
sugestões de entregas para o ano de 2020. 

A nossa Cooperativa é feita por pessoas 
e para pessoas, por isso valorizamos um 
relacionamento próximo e descomplica-
do, no qual o associado pode manifestar 
sua opinião e contribuir para que possa-
mos sempre melhorar nosso atendimen-
to e soluções ofertadas.                                                                                                                                                                                         

2019
2.178
associados

26
reuniões 
de núcleo Agência Sicredi CDL Florianópolis/SC

Agência Sicredi Marau Norte/RS

Agência Sicredi Palhoça/SC

Agência Sicredi Marau Centro/RS

Relatório 2019
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Fundo Social

O sétimo princípio do cooperativismo é o 
“interesse pela comunidade”, segundo o 
qual as cooperativas trabalham pelo 
desenvolvimento sustentável de suas 
comunidades, por meio de políticas 
aprovadas por seus associados. Enten-
dem que o bem-estar das pessoas e da 
comunidade contribui com um ciclo 
virtuoso em que todos crescem. Além 
disso, este princípio evidencia os valores 
de Solidariedade, Responsabilidade e 
Responsabilidade Socioambiental.

A Sicredi Aliança RS/SC demonstra este 
princípio e valores por meio do Fundo 
Social, o qual foi aprovado pelos associa-
dos e está previsto no Estatuto Social da 
Cooperativa. Os projetos apresentados 
contemplam áreas educacionais, cultu-
rais, esportivas, ambientais, de seguran-
ça e saúde.

No ano de 2019 foram 44 projetos aten-
didos pelo Fundo Social da Cooperativa 
totalizando R$ 186.450,00, que benefici-
aram instituições entre Apaes, Casas de 
Apoio a Idosos e Dependentes Químicos, 
CTGs, Escolas e Conselhos Comunitários 
Pró-Segurança Pública.

Sicredi Aliança RS/SC

Agência Sicredi Vanini/RS – Cheques de 
R$ 4.000,00 para Consepro e R$ 1.800,00 
para o CPM da Escola Cônego Josué Badin

Agência Sicredi Serafina Correa/RS – Cheques de R$ 
3.650,00 para o Consepro, R$ 3.650,00 para o CTG Galpão 
da Saudade, R$ 3.650,00 para a Apae e R$ 3.650,00 para o 
CPM da Pré-escola Castelinho do Saber

Agência Sicredi Florianópolis Centro/SC – 
Cheque no valor de R$ 9.000,00 para 
Irmandade do Divino Espírito Santo

Agência Sicredi Antonio Carlos/SC – Cheques 
no valor de R$ 2.000,00 para APP Escola Dom 
Afonso e R$ 3.800,00 para a Apae

20
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Crescer

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

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

Em 2019, na Sicredi Aliança RS/SC 
aconteceram 14 reuniões de formações 

Reunião Crescer Agência Sicredi Garopaba/SC Reunião Crescer Agência Sicredi Florianópolis Centro/SC

Reunião Crescer Agência Sicredi Marau Sul/RS Reunião Crescer Agência Sicredi Nicolau Vergueiro/RS

do Programa Crescer, totalizando 580 
participantes que puderam vivenciar o 
quinto princípio do cooperativismo: 
Educação, Formação e Informação.

Os associados que participam das 
formações do Crescer são mais presentes 
e ativos na Cooperativa, colaboram mais 
na tomada de decisões e propagam o 
cooperativismo para seus amigos, 
familiares, colegas de trabalho e 
parceiros de negócios, resultando, assim, 
em novos associados e no crescimento 
da Cooperativa.
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Educação Financeira

Na Sicredi Aliança RS/SC, acreditamos 
que temos a responsabilidade de apoiar 
os nossos associados na gestão de suas 
finanças pessoais e no uso consciente de 
nossos produtos e serviços. Por isso 
contamos com iniciativas voltadas para a 
educação financeira.

A principal ação sistêmica do Sicredi 
nesse tema é a Semana ENEF, uma 
iniciativa do CONEF (Comitê Nacional de 
Educação Financeira) para promover a 
Estratégia Nacional de Educação Finan-
ceira. Organizada pelo Banco Central do 
Brasil, entre os dias 20 a 26 de maio, o 
evento contou com a participação de 
organizações financeiras de todo o país, 
que realizaram ações educacionais 
gratuitas para divulgar o tema.

Na Sicredi Aliança RS/SC aconteceram 
diversas ações, não só na Semana ENEF, 
mas no decorrer de todo o ano de 2019, 
abrangendo diversos tipos de participan-
tes, como alunos de escolas, desde crian-
ças a adolescentes, grupos de mulheres, 
idosos, associações empresariais, entida-
des sociais e funcionários de empresas.

No total, foram 76 encontros abrangendo 
2.307 participantes que receberam 
informações importantes para auxiliar na 
gestão de suas vidas financeiras. Afinal, 
na nossa Cooperativa o princípio do 
interesse pela comunidade é vivenciado 
constantemente, sendo de extrema 

Vila Maria/RS

Santo Amaro da Imperatriz/SC

importância que seus associados e demais 
membros da nossa área de atuação utilizem 
produtos e serviços financeiros com 
consciência, seja na hora de poupar ou na 
necessidade de um crédito.

São José /SC
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76 encontros
de Educação Financeira
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Dia C

Relatório 2019

O Dia de Cooperar (Dia C), comemorado 
em 30 de julho, é uma iniciativa nacional 
do Sistema OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras) que expressa a 
força do cooperativismo em prol das 
transformações sociais. Nessa data, 
cooperativas de todo o Brasil realizam 
ações de responsabilidade social, 
alinhadas aos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável propostos 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU).

São promovidas atividades de diversos 
tipos, como oficinas de reciclagem, aulas 
de educação financeira, arrecadação de 
alimentos para entidades e famílias em 
situação de vulnerabilidade social, hortas 
comunitárias, atividades recreativas, 
interações com idosos, ações para 
estimular a prática de exercícios físicos, 
reintegração de jovens à sociedade, 
repovoamento de rios, reflorestamento 
de área desmatada e a conscientização 
ambiental, entre muitas outras.

Na região de atuação da Sicredi Aliança 
RS/SC, foram realizadas 9 ações, dentre 
as quais tivemos educação financeira, 
pintura de escola, limpeza na 
comunidade, recolhimento de lixo 
eletrônico, arrecadação de alimentos e 
doação para um hospital. No total, 
atingimos cerca de 8.550 pessoas na área 
das agências que realizaram as ações.

Nossa Cooperativa acredita na 
transformação, que atitudes simples e 
voluntárias podem acarretar 
positivamente na vida das pessoas e está 
comprometida com o bem coletivo das 
comunidades nas quais atuamos.

Agência Sicredi Gentil/RS

Agência Sicredi Marau Centro/RS

Agência Sicredi Santo Antônio do Palma/RS

Agência Sicredi Serafina Correa/RS
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Programa 
A União 
Faz a Vida
O Programa A União Faz a Vida é a 
principal iniciativa de responsabilida-
de social do Sicredi. Ele objetiva 
construir e vivenciar atitudes e valo-
res de cooperação e cidadania.

Em 2019 a Cooperativa Sicredi Aliança 
RS/SC contou com a participação das 
escolas municipais Sonho de Criança 
(educação infantil) e Honorino Pereira 
Borges (ensino fundamental) no 
Programa A União Faz a Vida. Ao total, 
tivemos cerca de 160 alunos, do 
berçário ao 9º ano, desenvolvendo 
consideráveis projetos, os quais 
foram conduzidos por 35 professores.

Foram trabalhados diversos temas, 
como: trânsito, música, água, leitura, 
lixo, frutas, animais, sons, cores e 
movimentos. E, para a Sicredi Aliança 
RS/SC, é um orgulho ver que os traba-
lhos resultaram em meios de desen-
volver liderança, cooperação, empre-
endedorismo, interação entre turmas, 
pais e educadores, além da sensação 
de descoberta para os pequenos da 
educação infantil.

160
alunosprofessores
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Cidades
Educadoras

No Dia Internacional das 
Cidades Educadoras ocorre-
ram algumas ações na Praça 
Elpídio Fialho, de Marau/RS.

A Escola Honorino Pereira 
Borges esteve presente com 
a exposição de uma parte dos 
projetos do Programa A União 
Faz a Vida.

Marau/RS é um dos cerca de 
490 municípios, em 36 paí-
ses, a se tornar uma Cidade 
Educadora. O título foi conce-
dido pela Associação Interna-
cional de Cidades Educadoras 
(AICE), após um processo de 
adesão, que foi realizado com 
o auxílio do Programa Uni-
verCidade Educadora, da 
Universidade de Passo Fundo 
(UPF), filiada ao movimento 
das Cidades Educadoras. 
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No mês de dezembro de 2018, a 
Cooperativa assinou o contrato para cons-
trução da nova sede. Segundo o arquiteto 
Rodrigo Gamboa, o projeto arquitetônico le-
va em consideração a importância e histó-
ria da Cooperativa, transmitindo através 
das edificações a solidez, que representa a 
história, através do volume do auditório, 
revestido em aço corten, bem como o futu-
ro, através da forma contemporânea e le-
ve da edificação da Superintendência. 

Através das materialidades, o projeto re-
força o respeito da Cooperativa pela co-
munidade, quando se utiliza do aço de for-
ma destacada, material que faz parte da 
tradição local.

O projeto tem linguagem arquitetônica 
contemporânea, e usa tecnicamente solu-
ções sustentáveis, como utilização de pai-

  

Projeto da nova sede, localizada em Marau RS

Nova sede da Sicredi Aliança RS/SC 
deve ficar pronta em 2021

néis fotovoltaicos, sistemas de reutiliza-
ção da água da chuva para irrigação e lim-
peza do terreno, iluminação com luminá-
rias leds e proteção da edificação através 
de brises solares, que diminui a carga tér-
mica dentro da edificação e reduz o gasto 
de energia dos sistemas de climatização.

Em síntese, uma sede que busca ser refe-
rência na comunidade, levando em consi-
deração a arquitetura, a história e a sus-
tentabilidade.

O novo empreendimento ficará na rua 
José Posser Sobrinho, n° 1136, em frente 
à empresa Metasa. Mais do que a sede 
da Cooperativa, o prédio terá espaços pa-
ra uso da comunidade. Isso porque o tér-
reo será destinado ao público em geral, 
com um auditório com capacidade para 
460 pessoas.  

Sicredi Aliança RS/SC
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Juntos pela 
energia renovável

Energia sustentável é um tema recorren-
te, pois os recursos hoje utilizados para 
geração de energia são esgotáveis.

Podemos aqui mencionar inúmeros bons 
motivos para que a gente discuta esse 
assunto: consequências do efeito estufa, 
aquecimento global, desequilíbrio no 
meio ambiente, e por fim, e talvez o efeito 
que infelizmente percebemos com mais 
clareza, a questão econômica.

Quem nunca reparou na chamada bande-
ira vermelha na conta de luz? Esse acrés-
cimo no valor que é pago mensalmente 
se deve justamente à escassez do princi-
pal recurso natural para gerar energia 
atualmente: a água.

É por essa razão que frequentemente 
ouve-se falar em novas matrizes energéti-
cas e alternativas para geração de energia.

Nós, do Sicredi, temos o propósito de 
fazer a diferença na vida das pessoas, e 
não nos preocupamos somente com a 
saúde financeira dos nossos associados, 
mas também com o meio e com as comu-
nidades onde estamos.

Este foi o caso do associado Diego Zanin, 
proprietário do Mercado Cremacir que 
atua há mais de 27 anos na região do 
município de Marau/RS. O estabeleci-
mento do associado consumia aproxima-
damente 516Kw/dia gerando um custo 
altíssimo em energia elétrica. “Com a 
ajuda do Sicredi, que viabilizou o projeto 
de 316 placas divididas nos dois telhados, 
elas atendem à demanda do mercado. 
Estamos extremamente felizes, pois a 
conta de luz está praticamente zerada, e 
fazendo o uso de uma tecnologia susten-
tável”, disse Zanin.

E não foi apenas o Diego que modernizou 
sua estrutura em termos de geração de 
energia, mais de 240 projetos foram 
apoiados pela Cooperativa no ano de 
2019. Um volume de mais de R$ 17 
milhões investidos na sustentabilidade, 
em energia limpa, não só para seus 
associados como a toda comunidade.

Implantação da energia fotovoltaica no
Supermercado Cremacir - Marau/RS

2019 240
projetos

R$ 17 milhões
de reais investidos



Sicredi Aliança RS/SC

Participação 
em feiras 
e eventos
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Participar dos eventos nos oportuniza 
estarmos ainda mais próximos da 
nossa comunidade, junto com nossos 
associados promovendo conhecimento 
e oportunidades.

Em 2019, trabalhamos em parcerias 
com ACIs, CDLs, federações e sindica-
tos, Sebrae, patrocínios de eventos 
sociais e esportivos. Vejamos alguns 
destaques do ano:

Expomarau - Marau/RS

Palestra - Energia Renovável
São José/SC

Feirão AutoMarau - Marau/RS

Expocooperlate - Serafina Corrêa/RS
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Resultados

Associados

Depósitos totais (R$)

Crédito total (R$)

Poupança (R$)

2017 42.052

2018

2019

45.104

50.131

2017 667.346.000

2018

2019

839.020.000

993.863.000

2017

2017

419.408.000

190.155.000

2018

2018

2019

2019

569.995.000

254.950.000

765.270.000

279.947.000

Consórcios (R$) Prêmio de seguros (R$)

2017 105.596.000

2018

2019

124.564.000

132.144.000

2017 12.882.000

2018

2019

14.598.000

16.076.000

Recursos administrados (R$) Patrimônio líquido (R$)

2017 1.186.497.000

2018

2019

1.525.616.000

1.907.449.000

2017 121.442.000

2018

2019

141.667.000

167.489.162

Dados de dezembro de 2019.
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
    
    DISPONIBILIDADES
    
    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ        
       Aplicações em Depósitos Internanceiros
    
    TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
       Carteira Própria
    
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
       Tesouro Nacional–Recursos Crédito Rural
       Correspondentes no país
       Centralização Financeira - Cooperativas
    
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
       Operações de Crédito
       (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
    
    OUTROS CRÉDITOS
       Créditos por Avais e Fianças Honrados
       Rendas a Receber
       Créditos Especícos
       Diversos
       (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
    
    OUTROS VALORES E BENS
       Outros Valores e Bens
       (Provisão para desvalorização)
       Despesas Antecipadas

ATIVO NÃO CIRCULANTE

    ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
        APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
            Aplicações em Depósitos Internanceiros
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO
            Operações de Crédito
            (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)                
        OUTROS CRÉDITOS
            Diversos

    ATIVO PERMANENTE
        INVESTIMENTOS
            Outros Investimentos
        IMOBILIZADO DE USO
            Imóveis de Uso
            Outras Imobilizações de Uso
            (Depreciação acumulada)
        INTANGÍVEL
            Outros Ativos Intangíveis
            (Amortização acumulada)

TOTAL DO ATIVO

31/12/2019 31/12/2019

PASSIVO CIRCULANTE    
    
    DEPÓSITOS
        Depósitos à Vista
        Depósitos Internanceiros
        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
        Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
        Repasses Internanceiros

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
        Recursos em Trânsito de Terceiros

    OUTRAS OBRIGAÇÕES
        Cobrança e Arrecadação de Tributos
        Sociais e Estatutárias
        Fiscais e Previdenciárias
        Diversas 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

    PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

        DEPÓSITOS
            Depósitos a Prazo

        RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
            Repasses Internanceiros

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO

        CAPITAL SOCIAL
            De Domiciliados no País
            (Capital a Realizar)

        Reservas de Sobras

        Sobras ou Perdas Acumuladas

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO

677.326.228,78                     

12.351.140,04                     

41.990.567,22                     
41.990.567,22                   

178.439.918,28                   
178.439.918,28                     

73.648.080,11                       
1.736.144,47                          

131.774,67                     
71.780.160,97                   

338.723.965,68                   
350.028.213,15                   
- 11.304.247,47                     

30.042.616,71                            
97.957,68                       

1.704.474,51                          
214.321,36                     

28.593.953,04                      
- 568.089,88                       

2.129.940,74                       
2.122.530,42                         

- 82.996,11                            
90.406,43 

                  
310.990.178,14                   

264.473.463,90                     
38.755.252,37                     
38.755.252,37                   

225.715.020,39                   
233.480.775,91 
- 7.765.755,52                              

3.191,14                              
3.191,14                     

46.516.714,24                     
15.227.596,75                     
15.227.596,75                     
27.090.781,44                       

3.495.650,85                     
32.083.555,15
- 8.488.424,56                       

4.198.336,05                       
9.483.099,33

- 5.284.763,28                   

988.316.406,92 

387.970.493,79                   

199.389.612,34                   
141.367.255,10                       

5.879.703,23                     
52.142.654,01                   

138.218.801,78                              
2.210,00                   

138.216.591,78                       

2.149.710,72                       
2.149.710,72                     

48.212.368,95                          
132.478,58                     

11.532.089,20                       
2.635.977,01                     

33.911.824,16 

            
600.345.913,13                   

432.856.751,16                   

392.235.745,98                   
392.235.745,98                     

40.621.005,18                     
40.621.005,18                   

167.489.161,97                     

56.741.673,53                     
57.303.031,65

- 561.358,12                   

103.995.713,77                       

6.751.774,67 

                  
988.316.406,92 

*Valores não auditados.

Demonstrações Financeiras

Sicredi Aliança RS/SC
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DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS E PERDAS

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado Títulos e Valores Mobiliários
Resultado das Aplicações Compulsórias

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
Dispêndios e Despesas Tributárias
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

DESTINAÇÕES
Juros sobre o Capital Próprio
Fates - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo
Devolução SFG
Fundo Filantrópico

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS Ato 
Cooperativo

Ato Não
Cooperativo Total

01/01/2019 a 31/12/2019

  89.960.825,86           
81.894.647,13             

8.055.332,10                   
10.846,63 

- 36.239.110,19 
- 21.922.240,54

- 6.804.096,67
- 7.512.772,98 

53.721.715,67  
          

- 26.772.118,14             
9.763.352,26             
7.267.842,06 

- 25.310.208,18 
- 21.294.103,98 

- 66.419,24           
16.592.558,17

- 13.725.139,23 

26.949.597,53  
                              

84.375,05  
                   

27.033.972,58  
 

- 
 - 
 - 

- 3.376.128,09  
                      

23.657.844,49  
                               

5.916.026,04   
       

      29.573.870,53           

- 22.822.095,86 
- 2.639.677,02 
- 1.298.418,21 

- 16.879.436,68 
- 965.829,39 
-779.050,92 
- 259.683,64             

6.751.774,67 

         5.151,61                     
5.151,61 

-
- 

- 109.132,85 
- 109.132,85 

- 
-

- 103.981,24  

         8.116.844,13           
18.566.140,61                        

250,00 
- 4.326.083,85 
- 4.093.978,08 

- 871.364,54                
270.361,95 

- 1.428.481,96 
 

         8.012.862,89 

                1.567,66   

         8.014.430,55 

- 2.098.404,51 
- 1.283.395,75 

- 815.008,76 
 

- 

         5.916.026,04 

- 5.916.026,04 

-
-
-
-
-
-
-

 -

  89.965.977,47           
81.899.798,74             

8.055.332,10                   
10.846,63

- 36.348.243,04
- 22.031.373,39 

- 6.804.096,67 
- 7.512.772,98 

 
   53.617.734,43   

- 18.655.274,01           
28.329.492,87             

7.268.092,06 
- 29.636.292,03
- 25.388.082,06 

- 937.783,78           
16.862.920,12 

- 15.153.621,19 
 

34.962.460,42  

85.942,71    

35.048.403,13  

- 2.098.404,51 
- 1.283.395,75 

- 815.008,76 
 

- 3.376.128,09 

29.573.870,53 

 29.573.870,53 
        

  - 22.822.095,86 
- 2.639.677,02 
- 1.298.418,21 

- 16.879.436,68
 -  965.829,39 
-  779.050,92 
-  259.683,64             

6.751.774,67 

*Valores não auditados.
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Apoio ao  
associado
Soluções 
responsáveis

Por sermos uma Cooperativa, nossa 
prioridade é atender as 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
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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

• 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

Canais

• Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone
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Santo Antônio do Palma
Av. Vinte de Março, 650
Centro
Fone (54) 3394-1119

São Domingos do Sul
Av. Luis Benvegnu, 594 
Centro
Fone (54) 3349-1012 / 1032

Gentil
Av. Vinte de Março, 1198 
Centro
Fone (54) 3615-5203

Sicredi Aliança RS/SC

Vanini 
Rua Pres. Vargas, 30 
Centro
Fone  (54) 3340-1115A

gê
nc

ia
s

Casca
Rua Tiradentes, 876 
Centro
Fone (54) 3347-1522 

Nicolau Vergueiro 
Av. 20 de Março, 567 
Centro
Fone (54) 3616-1313

Serafina Corrêa 
Av. Miguel Soccol, 3034 
Centro
Fone (54) 3444-1259

Marau
Av. Julio Borella, 948 
Centro
Fone  (54) 3342-7676

Camargo
Av. Brasil, 824 
Centro
Fone (54) 3357-1138

Vila Maria
Av. Farroupilha, 91 
Centro
Fone (54) 3359-1670

Montauri 
Rua Demétrio Ribeiro, 415 
Centro
Fone (54) 3319-1094

Marau Sul
Av. Julio Borella, 1867 
Centro
Fone (54) 3342-2850/2873

Marau Norte 
Rua José Posser Sobrinho, 1466
Bairro Santa Lúcia 
Fone (54) 3342-8805

Ri
o 

Gr
an

de
 d

o 
Su

l

Santa Gema
Rua Mons. João Benvegnu, 525
Distrito Santa Gema
Fone (54) 3349-1026 
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Florianópolis Estreito
Rua Dr. Heitor Blum, esq. 
c/ Fúlvio Aducci, L. 1, 214
Fone (48) 3348-9336
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Leoberto Leal
Rua Mainolfo Lehmkuhl, 69
Fone (48) 3268-1298/1219

Alfredo Wagner
Rua Anitápolis, 453
Centro
Fone (48) 3276-1955/1543

Florianópolis CDL
Rua Felipe Schmidt, 679 
Centro
Fone (48) 3225-3252

Florianópolis Ingleses
Rod João Gualberto Soares, 56
Ed. Open Shopping Ingleses
Fone (48) 3369-8320/8904

Florianópolis Trindade
Rua Lauro Linhares, 2123
Trindade Shopping
Fone: (48) 3226-9486

Garopaba
Rua Prefeito J. Orestes 
de Araujo, 740 - Centro
Fone (48) 3254-4529/4278

Florianópolis Centro
Av. Rio Branco, 691 
Centro
Fone (48) 3223-4200

Antônio Carlos
Rua Daniel Petry, 233
Centro
Fone (48) 3272-0562/0243

Biguaçu
Rua Hermogenes Prazeres, 387 
Centro 
Fone (48) 3285-7068/7130

São José 
Rua Koesa, 298, loja 04
Bairro Kobrasol 
Fone (48) 3247-5895

Palhoça 
Rua Ten. Francisco 
Lehmkhul, 14 - Centro
Fone (48) 3242-1073/1305

A
gê

nc
ia

s
Sa

nt
a 

Ca
ta

ri
na

Santo Amaro da Imperatriz 
Rua Prefeito Jose Koerich, 5203
Bairro Centro
Fone (48) 3245-8762 

Campeche
Av. Pequeno Príncipe, 1375
Bairro Campeche
Fone (48) 3245-8762

Barreiros
Av. Leoberto Leal, 440
Bairro Barreiros
Fone (48) 3246-2023
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