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Uma região melhor, a gente faz juntos!

Quando iniciamos nossa história, em 02 de julho de 
1982, na cidade de Encantado, fomos guiados por um 
propósito: Construir juntos uma região melhor para 
todos.

Hoje, 38 anos depois, seguimos acreditando nesse 
modelo de crescimento coletivo, onde pessoas se 
unem por um mesmo ideal, ideias viram realidade e 
projetos se concretizam. Vivendo essa filosofia 
diariamente, construímos, junto com nossos 68 mil 
associados, uma Cooperativa sólida, voltada ao 
desenvolvimento da nossa região e das pessoas que 
vivem aqui.

É com esse olhar que reafirmamos o nosso 
compromisso dia após dia,  fortalecemos nossa forma 

de atuação ao lado de nossos associados e 
comunidades, sendo agentes de transformação e 
construindo juntos, um futuro mais próspero. 

Acreditamos que fazer juntos, também é cuidar de 
todos, é estar próximo, é fazer a diferença, com 

responsabilidade e consciência. É, sobretudo, 

projetos da nossa região, contribuindo para a 
geração de renda e para que tenhamos uma região 

com ainda mais oportunidades.

Contem sempre com o Sicredi, afinal, uma região 
melhor, a gente faz juntos!
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Vem aí o Pix: Uma nova forma
de transferir, pagar e receber

O novo meio de pagamento estará disponível para utilização
em novembro.

Rápido

Em apenas alguns segundos após a 
transação o dinheiro entra na conta
de destino.

Seguro

Solução regulamentada pelo Banco 
Central e com a segurança do Sicredi
nas transações.

Quando quiser

Serviço disponível 24 horas, todos os 
dias do ano, incluindo finais de semana
e feriados.

O Pix é o novo meio de pagamentos instantâneos criado 
pelo Banco Central. Com ele, será possível transferir, pagar 
e receber valores a qualquer horário ou dia da semana, 
trazendo ainda mais liberdade, segurança, agilidade e 
conveniência aos usuários.

As movimentações acontecerão em tempo real, 24 horas 
por dia, 365 dias no ano, inclusive em finais de semana e 
feriados. Podendo ser utilizado para transferências entre 
pessoas físicas, empresas e governo para pagamentos das 
Guias de Recolhimento da União.

O lançamento do Pix será em 16/11 e para que você possa 
utilizá-lo basta ter o aplicativo do Sicredi instalado no celu-
lar e realizar o seu cadastramento de forma rápida e simples, 
acessando a opção de Cadastro do PIX. Se ainda não tem o 
app, baixe na sua loja de aplicativos e cadastre-se.

O que muda com o PIX

Para fazer uma transferência ou um pagamento hoje, é 
preciso digitar todo o código do boleto ou os dados bancá-
rios (Código do Banco, Agência, Conta, CPF/CNPJ) de 
quem vai receber. 

Com o Pix, você vai precisar de apenas um dado para tran-
sacionar: Pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail ou o número do 
celular. Esses dados são chamados de chaves de identifica-
ção do titular da conta.

Acesse www.sicredi.com.br/pix
e tenha mais informações. 



Dê preferência a quem está
próximo de você. Assim, a
economia local é fortalecida
e toda a comunidade cresce.

De que forma você está cooperando
com a economia local?

Scaneie o QR Code
e acesse a enquete
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EU COOPERO COM A

ECONOMIA
LOCAL

Sabe como você
pode dar aquela 
força para os 
empreendedores?

Conta pra gente:



Eu Coopero com a Economia Local

Um movimento que busca estimular o desenvolvimento econômico 
por meio do apoio aos empreendedores locais
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economialocalsicredi.com.br

Acesse os materiais que poderão ajudar a reinventar
o seu negócio ou adaptá-lo a esse novo cenário em: 

Cooperar com o crescimento das pessoas e dos negó-
cios na região onde atuamos sempre foi nosso princi-
pal compromisso. Como Instituição Financeira Coo-
perativa, reinvestimos os recursos localmente, geran-
do benefícios através do crédito para os associados, 
empreendedores, produtores rurais e apoiando proje-
tos sociais. O movimento Eu Coopero com a Econo-
mia Local é uma iniciativa que reforça essa prática, 
incentivando empreendedores próximos da gente.

Quando o mundo passa por grandes mudanças, é 
preciso fazer escolhas ainda mais conscientes. Nesse

momento, muitos negócios são afetados pela crise e 
dependem de todos nós para seguir existindo: 
Quando você compra no seu bairro ou de empresas da 
sua região, ajuda a mantê-las vivas e  preservar empre-
gos e renda de diversas famílias.

Inovar e se reinventar fica mais simples quando se tem 
com quem contar. Por isso, pensamos em algumas 
dicas para manter o seu negócio ativo e gerando bons 
resultados. 
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Recursos do Plano Safra 
2020/2021 estão disponíveis

A cooperativa projeta liberar cerca de R$ 200 milhões em recursos, 
fomentando uma das principais atividades econômicas da região.

O Sicredi Região dos Vales já iniciou a liberação dos 
valores de financiamento para o Plano Safra 
2020/2021, que vai até o final de junho do próximo 
ano. A fim de fortalecer o agronegócio, uma das 
principais atividades econômicas da região, a coope-
rativa prevê disponibilizar cerca de R$ 200 milhões 
em crédito rural, valor que representa um aumento 
de 10% em relação ao ano-safra anterior. 

A previsão é que sejam efetuadas aproximadamente 
4.000 operações, beneficiando cerca de 2.800 asso-
ciados. Estes recursos têm como objetivo viabilizar 
as principais culturas da nossa região como: milho, 
soja, uva, erva-mate, além de atividades pecuárias de 
bovinocultura, avicultura e suinocultura, incentivan-

do a geração de renda, o acesso a tecnologias e a maior 
produtividade nas propriedades rurais.

O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, 
Roberto Scorsatto, salienta “os valores projetados para 
a safra 2020/2021 são reflexo do compromisso que o 
Sicredi tem em apoiar as atividades dos associados e o 
desenvolvimento da economia regional”.

A família Gavineski de Vespasiano Corrêa, é um 
exemplo da utilização dos recursos para a 
modernização da propriedade. Geninho e Cleriane 
são produtores de aves há mais de 30 anos e contam 
com a parceria do Sicredi desde a chegada da 
cooperativa ao município em 2001.

Evolução da concessão de recursos nos últimos anos
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Pais de três filhos, os Gavineski administram a 
propriedade de 20 hectares com a ajuda do 
primogênito, Moisés, e produzem cerca de 340 mil 
frangos de corte por ano. Atentos às novas 
tecnologias, o casal decidiu investir em painéis 
solares recentemente  “Decidimos colocar as placas 
solares devido ao custo benefício que as mesmas 
oferecem e também pela questão ambiental. Hoje, 
seis meses após a instalação, já somos autossuficientes 
na produção de energia. Isso representa uma 
economia mensal bem considerável.”

Geninho acredita que os principais fatores para o 
sucesso do empreendimento  são a união da família e 
as parcerias firmadas ao longo dos anos.  “A 
agricultura é uma área que demanda muito 
investimento, e nós sempre estamos atentos e 
procuramos acompanhar as novas tecnologias. Para 
esses momentos, é muito importante ter um parceiro 
como o Sicredi, pois sem os recursos nós não 
teríamos realizado as melhorias na propriedade”.

Cleriane também ressalta a importância de ter os 
filhos por perto “Família é a coisa mais valiosa do 
mundo, e graças a Deus, a nossa é muito unida. 
Mesmo com dificuldades, seguimos juntos e 
superando desafios. As novas tecnologias e a boa 
rentabilidade estão possibilitando que os filhos 
fiquem na propriedade e deem continuidade ao 
trabalho. Para nós, isso é muito gratificante.” diz.

Geninho e Cleriane financiaram o sistema fotovoltaico
que garantiu a autossuficiência na produção de energia.

A propriedade da família Gavineski
produz cerca de 340 mil aves por ano.
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Sicredi e Dália Alimentos, parceiros
no Programa Frango de Corte

A parceria entre as duas cooperativas vem se fortalecendo 
ao longo dos anos e gerando importantes projetos em prol 
do desenvolvimento regional.

A intercooperação está entre as bases do modelo 
cooperativista. Prega o apoio mútuo entre cooperati-
vas e associados, e garante que os recursos gerados na 
região sejam utilizados para o desenvolvimento local. 
Esse modelo de atuação é visto na prática a partir da 
parceria entre o Sicredi Região dos Vales e a Dália 
Alimentos.

Entre os diversos projetos apoiados ao longo dos anos, 
destaque para o Programa Frango de Corte. O empre-
endimento iniciado em 2018, já está com diversas 
etapas concluídas e encaminha-se para a fase final de 
implantação. 

Visita ao matrizeiro localizado
em Vale Verde



Após acompanhar a inauguração do primeiro condo-
mínio de aves no município de Vespasiano Corrêa, 
em março deste ano, uma comitiva do Sicredi Região 
dos Vales conheceu também, seguindo todas as 
medidas de segurança e distanciamento recomenda-
das, o Matrizeiro de propriedade da Empresa ASA, 
localizado no município de Vale Verde. 

O empreendimento onde serão produzidos os ovos 
férteis atendendo rigorosos padrões de biosseguran-
ça e qualidade, está operando parcialmente desde 
junho. Além do Matrizeiro, também fazem parte do 
Programa, o Incubatório, de propriedade da coope-
rativa, situado em Mato Leitão e com previsão para 
início das atividades em setembro; o Complexo 
Avícola (frigorífico, fábrica de ração e fábrica de 
farinhas), em Arroio do Meio, em operação desde 
fevereiro deste ano. E os nove condomínios, localiza-
dos em Vespasiano Corrêa, Encantado, Anta Gorda, 
Mato Leitão e Venâncio Aires – estes já em operação 
e com lotes alojados – além de Encantado São Luis, 
Marques de Souza, Cruzeiro do Sul e Relvado com 
obras em andamento.

O presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo 
Cé, destaca a relevância da intercooperação e da visão 
de futuro da Dália Alimentos “As cooperativas tem 
como premissa o desenvolvimento social e econômi-
co e foi com esse objetivo e propósito que a Dália e o 
Sicredi nasceram. É gratificante para nós ver esse 
projeto inovador tomando forma, pois entendemos a 
relevância e importância do mesmo para o desenvol-
vimento da região”, diz.

No somatório, o Programa Frango de Corte da Dália 
Alimentos terá um investimento aproximado de R$ 
200 milhões. O Sicredi aportará, por meio de linhas 
de crédito, R$ 95 milhões ao programa.

Localização: Linha Monte Alegre, muni-
cípio de Vale Verde

Área total: 76 hectares 

Área construída: 30 mil metros quadra-
dos

Estrutura/instalações: Dois núcleos de 
recria (com dois aviários cada) e quatro 
núcleos de produção (com dois aviários 
cada)

Tecnologia: Big Dutchman 

Número de funcionários: 26 emprega-
dos

Propriedade: Empresa ASA – América 
Sociedade Avícola

Número de sócios: 37 sócios (todos 
funcionários da Dália Alimentos) + uma 
cota da cooperativa

Parceiros: Cooperativa Dália Alimentos, 
Prefeitura de Vale Verde e Sicredi 
Região dos Vales 

Vista aérea do empreendimento localizado emVale
Verde. Créditos: Divulgação/ Dália Alimentos
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Sicredi Região dos Vales libera
R$ 43 milhões em Pronampe

910 empresas da região foram atendidas através dos recursos do
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (PRONAMPE).

Reinvestir os recursos que administra localmente, 
incentivando o desenvolvimento das comunidades e 
da região onde está presente, faz parte da forma de 
atuação do Sicredi Região dos Vales. Assim como 
incentivar e viabilizar os investimentos nas atividades 
econômicas dos associados, fomentando o 
desenvolvimento da região, das empresas, pessoas e 
gerando oportunidades e crescimento a todos.

Através do crédito, uma das mais importantes ferra-
mentas de desenvolvimento econômico e social, a 
cooperativa atendeu 910 empresas nos 18 municí -
pios da sua área de atuação, com um montante de R$ 
43 milhões liberados por meio da linha de crédito do 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinado 
ao desenvolvimento e o fortalecimento dos negócios.

O Diretor Executivo da Cooperativa, Roberto 
Scorsatto, avalia a concessão destes recursos como 
muito importante e significativo para a economia local.

“Estar ao lado das 
empresas da nossa 
região, incentivando o 
desenvolvimento das 
suas atividades, é nosso 
compromisso como 
instituição financeira 
cooperativa. O intuito 

do Sicredi foi atender o maior número de empresas 
possível. Independente do momento econômico, os 
associados do Sicredi Região dos Vales sabem que 
podem contar conosco para viabilizar seus projetos”, 
destaca Scorsatto.
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Os créditos obtidos via Pronampe pelos associados do 
Sicredi foram utilizados principalmente para capital de 
giro e investimentos. Isso permitiu, por exemplo, a 
aquisição de máquinas e equipamentos, a realização de 
reformas e pagamentos de despesas operacionais, 
como salário dos funcionários, contas de água, luz e 

aluguel, compra de matérias primas e mercadorias, 
entre outras finalidades. O prazo máximo de paga-
mento das operações contratadas no âmbito do 
programa é de 36 meses e a carência é de até oito 
meses, a uma taxa de Selic mais 1,25% ao ano. 
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Sicredi Região dos Vales repassa  R$ 460 mil para ações
sociais na região.

Solidariedade e cooperação
com a comunidade

Um propósito sempre norteou as ações do Sicredi 
Região dos Vales: construir uma cooperativa sólida, 
sustentável, e que reinveste localmente os recursos 
que administra, propiciando crescimento aos asso-
ciados e à região onde atua.

Estar integrado à comunidade, valorizando as inicia-
tivas locais, faz parte da essência do Sicredi e da sua 
forma de atuação, sendo também um dos princípios 
universais do cooperativismo. 

Esse compromisso com a comunidade, gerou uma 
série de iniciativas de cunho social desenvolvidas 
durante o ano de 2020.

Dentre elas, destaca-se o projeto “Juntos pela Região”, 
que repassou recursos a 64 entidades que desenvol-
vem um importante trabalho social na região.

A Cooperativa, alinhada com o espírito solidário da 
população, destinou recursos a todos os hospitais da 
região para auxilar no enfrentamento à pandemia, 
bem como doações às famílias afetadas pelas cheias 
que atingiram a região recentemente.

Somados, esses repasses representam um montante de 
R$ 460 mil, e juntamente com as demais ações realiza-
das pela comunidade, fortalecem  ainda mais a solida-
riedade e cooperação na nossa região.



Projeto “Juntos pela Região” repassa 
recursos à entidades e projetos
sociais

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse 
pela comunidade. Neste período onde a cooperação e 
o pensamento coletivo são essenciais, o Sicredi 
Região dos Vales reforça seu compromisso e se 
solidariza com as ações de interesse coletivo da região

As entregas aconteceram nas agências do Sicredi, 
seguindo todas as medidas de higiene recomendadas. 
Ao todo, foram contempladas 64 iniciativas nas áreas 

de cultura, educação, esporte, inclusão, saúde, segu-
rança, solidariedade e sustentabilidade.

Também foram beneficiadas, com um aporte finan-
ceiro, cerca de 80 comunidades e capelas nos municí-
pios de Arroio do Meio, Encantado e Roca Sales.

O presidente do Sicredi Região 
dos Vales, Ricardo Cé, salien-
tou que o objetivo das doações, 
é cooperar com o bem-estar 
das pessoas através de apoio e 
parceria com entidades que 
prestam relevantes serviços à 
sociedade.

Juntos
uma região

melhor
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O Sicredi Região dos Vales atendeu 64 entidades e projetos so-
ciais através do projeto “Juntos pela Região”.

A cooperativa repetiu a ação de incentivo e valoriza-
ção às iniciativas sociais, através do projeto “Juntos 
pela Região”, repassando recursos nos 18 municípios 
da área de abrangência da Instituição Financeira Coo-
perativa.



Entidades beneficiadas

ENCANTADO
Assoc. Abrigo Comarca de Encantado
Assoc. Pro Menor de Encantado (AME)
Assoc.Encantadense de Defesa dos Animais (AEDA) 
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi (GANAG)
Associação Pegadas de Amor (ASPA)
Centro de Tradições Gaúchas Giuseppe Garibaldi (CTG)
Assoc. de Mães e Pais Especiais do Vale do Taquari 
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Encantado
Corrente do Bem
Associação do Centro Esportivo e Recreativo (CFM)
Juntos pela comunidade

GUAPORÉ
Agremiação Guaporense de Esportes (AGE)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Guaporé
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 
Associação Amigos de Santa Rita

ILÓPOLIS
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 

SÃO VALENTIM DO SUL
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 

ROCA SALES
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Assoc. Liga de Prevenção e Combate ao Câncer
Mutirão de Limpeza do Rio Taquari
Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Amizade
Juntos pela comunidade

COQUEIRO BAIXO
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 

ANTA GORDA
Associação dos Clubes de Mães de Anta Gorda
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Lança Crioula
Hospital Padre Catelli

DOIS LAJEADOS
Associação Atlética Sport Club São Caetano
Sec. Municipal de Educação e Cultura (SMEC)
Colégio Estadual Vicente de Carvalho
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)

NOVA BRÉSCIA
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Círculo de Pais e Mestres (CPM) da EMEI Criança Feliz
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Nova Bréscia

RELVADO
Escolinha de Futebol Sem Fins Lucrativos
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Mitra de Sta. Cruz Do Sul Paróquia Santo Antônio

CAPITÃO
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 

MUÇUM
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Escolinha de Futebol Gol de Placa
Liga Feminina de Combate ao Câncer de Muçum

ARROIO DO MEIO
Assoc. dos Menores de Arroio do Meio (AMAM)
Assoc. de Pais e Amigos da Escola Com. de Educação
Infantil (APAECEI) Atalaia
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Assoc. de Proteção aos Animais Arroio-meenses (APAAM)
Juntos pela Agricultura Familiar
Rotary Club De Arroio Do Meio
Liga Fem. de Combate ao Câncer de Arroio do Meio
Juntos pela comunidade

VESPASIANO CORRÊA
Assoc. Amigos da Brigada Militar de Vespasiano Corrêa

PUTINGA
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 
Hospital Dr. Oscar Benévolo

UNIÃO DA SERRA
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 

VISTA ALEGRE DO PRATA
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto.
CPM do Colégio Estadual Monsenhor Peres
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO)
Assoc. Voluntários de Combate ao Câncer

DOUTOR RICARDO 
Conselho Com. Pró Segurança Pública (CONSEPRO) 
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Sandra Bresciani - Presidente do Hospital Beneficente Padre
Catelli de Anta Gorda

“Gostaria de agradecer ao Sicredi, por investirem nas ações 
sociais, para as entidades que necessitam, pois sem este apoio é 
difícil da gente se manter. Então, parabenizamos mais uma vez 
ao Sicredi Região dos Vales por esse trabalho de ação social em 
prol dos hospitais, ainda mais nessa época de pandemia. Os 
valores recebidos do Sicredi foram utilizados para pagamento 
do décimo terceiro salário dos funcionários, reformas para o 
hospital, raio X e ar condicionado. Para nós, o Sicredi é uma 
Cooperativa que jamais pode faltar em nossos municípios”.

Dr. Emilio Carlos Zanon – Presidente do Lar do Idoso Santa Rita
de Guaporé

“Em 2019, com a verba que recebemos do Sicredi, conseguimos, 
juntamente com outras entidades, mudar toda ala feminina e a 
enfermaria no nosso lar. Ficou um trabalho muito bonito e bem 
funcional e que proporcionou qualidade de vida para 10 senhoras 
nos 5 quartos reformados com a verba. Este ano renovamos a 
ala masculina dos quartos, dando qualidade de vida para 10 
senhores a exemplo de 2019. Acredito que tenha sido o auge do 
trabalho, pois foi possível dar estabilidade, condições de higiene 
e moradia muito mais dignas a estas pessoas que estão interna-
das em lares como o nosso, lares de idosos. Agradeço ao Sicredi 
e tenho certeza que, fazendo isso, a instituição auxilia demais a 
vida das entidades de Guaporé que precisam também destas 
verbas.”

Everton Grafitti – Presidente do Consepro de Putinga

“Agradecemos e destacamos a importância do apoio da Coopera-
tiva. O prédio da Brigada Militar de Putinga foi construído há 27 
anos, deste então, o telhado que continha infiltrações, nunca 
havia passado por reformas expressivas. A doação do Sicredi 
possibilitou a substituição do mesmo e garantiu também, que os 
monitores, necessários para o videomonitoramento e maior 
segurança da comunidade putinguense, não sofressem avarias. ”

Veja alguns depoimentos de entidades beneficiadas.
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Ezequiel de Lima – Presidente da Agremiação Guaporense de
Esportes (AGE) de Guaporé

“Nossa entidade tem o time adulto e categoria de base e com 
essa ajuda do Sicredi, conseguimos fazer um belo trabalho com 
crianças desde 5 anos até jovens de 20 anos, graças a essa 
parceria. Agradecemos imensamente a confiança e esperamos 
contar sempre com o apoio do Sicredi, para dar continuidade ao 
projeto em Guaporé.”

Jaqueline Salami Mesacasa - Diretora 
e Giane Maria Giongo Radaelli - Presidente do CPM da EMEI 
Criança Feliz de Nova Bréscia.

“Ficamos imensamente felizes em sermos contemplados neste 
projeto do Sicredi. Como representante dos pais e comunidade 
escolar, o CPM buscando parcerias, e a Escola EMEI Criança Feliz 
com o objetivo de estimular o desenvolvimento neuropsicomo-
tor das crianças na 1ª infância, com a criação da “Área Baby”. Vai 
ser lindo! Ver as crianças em um espaço projetado para elas, 
com segurança e propósito. Só temos a agradecer pela coopera-
ção desta importante entidade, sempre marcando presença em 
nossas comunidades”. 

Ismael Ritt - Presidente do Rotary Club de Arroio do Meio

“Comemoramos o recebimento do valor que será revertido em 
compra de equipamentos para o Banco Ortopédico – cadeiras, 
andadores, muletas, dentre outros. Receber este valor é muito 
importante para nós, pois conseguiremos adquirir mais equipa-
mentos e atender mais pessoas que precisam. Hoje, praticamen-
te todos os equipamentos estão utilizados”.
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Solidariedade e Cooperação em evidência na região.

Valores do Cooperativismo se
mostram ainda mais necessários
em momentos desafiadores

Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro
Associação Hospitalar São João Batista
Associação Hospitalar Dr. Oscar Benevollo
Hospital Beneficente Santa Terezinha
Hospital Beneficente Leonilda Brunett
Hospital Roque Gonzales
Hospital Beneficente Pe. Herminio Catelli
Hospital de Caridade São Roque
Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida
Hospital São José

O Sicredi Região dos Vales reconhece a importância da 
solidariedade, que é um dos valores do cooperativis-
mo.

Nesse sentido, desde o início da pandemia, a coopera-
tiva repassou recursos aos hospitais da região de atua-
ção, para auxiliar na compra de equipamentos de 
proteção individual e outras necessidades específicas 
da área da saúde.  Confira quais foram as entidades 
beneficiadas:

A solidariedade e a cooperação, tão presentes na 
comunidade, também foram evidenciadas durante as 
fortes chuvas que atingiram a região recentemente, 
deixando milhares de desabrigados. Neste momento, 
entidades e comunidade em geral se uniram, gerando 
uma grande mobilização de apoio aos necessitados.

O Sicredi Região dos Vales realizou a doação de cerca 
de 1.100 itens à população atingida, disponibilizando 
100 cestas básicas, 500 litros de leite, 170 kits de 
higiene e limpeza, 35 colchões, 287 cobertores, 
edredons, jogos de lençol, e travesseiros, além de 
fraldas, luvas e máscaras.

O Presidente do Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, 
afirma que a doação demonstra o comprometimento 
da cooperativa com a região “vamos fortalecer nossa 
forma de atuação de estar junto de nossos associados e 
comunidades, pois agora é a hora de cooperar ainda 
mais”, diz.



Programa a União Faz a Vida inicia
formações com palestra sobre
Inovação na Educação
A palestra online “A diferença e a originalidade: O profissional 
que inova”, ministrada pelo Prof. Dr. Max Heatinger, deu início ao 
cronograma de atividades.

Recentemente o Sicredi Região dos Vales deu início às
Formações de Educadores do Programa A União Faz a
Vida. Neste ano, os encontros acontecerão de forma
online, e contarão com a assessoria pedagógica da
Univates. O Projeto que tem como tema “Repensar a
formação docente através da cooperação e
engajamento de equipes”, contribuirá com a formação
de aproximadamente 100 educadores nos
municípios de Anta Gorda, Encantado e
Putinga.

Serão trabalhadas, em cinco módulos,
práticas docentes para uma nova realidade no
âmbito da educação. A formação terá sua
culminância em novembro com um
Seminário Virtual de socialização das ações e
práticas que fortaleceram os vínculos entre
escola e comunidade no cenário de
pandemia.

A atividade de abertura aconteceu no dia 18 de agosto,
com a palestra aberta “A diferença e a originalidade: O
profissional que inova”, ministrada pelo Prof. Dr. Max
Heatinger. A live, transmitida via Youtube, trouxe
dicas e métodos essenciais para a inovação diante do
novo cenário da educação, bem como estratégias para
o acolhimento dos alunos na retomada das atividades

presenciais. Participaram do momento, cerca de 200
educadores que interagiram através de perguntas e
respostas.

Segundo a Coordenadora da Área de Relacionamento
do Sicredi Região dos Vales, Francieli Ravazio, o
objetivo da ação foi iniciar o processo de formação

reforçando a proximidade da cooperativa
com os educadores “as lives e as formações,
serão de extrema importância, pois
disponibilizarão conteúdo, ideias e dicas de
como os profissionais podem encarar este
desafio e se preparar para a retomada das
atividades”, diz.

O programa A União Faz a Vida comemora,
em 2020, 25 anos no Brasil. No Sicredi Região
dos Vales, o programa existe há 22 anos. São
mais de duas décadas de ações realizadas nas

escolas da região, com o objetivo de construir e
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vivenciar atitudes e valores de cooperação e 
cidadania. O programa está presente em quatro 
municípios da região de atuação da cooperativa, 
por meio de formações pedagógicas aos professores 
e apoiando o desenvolvimento de projetos que 
evidenciem a curiosidade e o protagonismo do 
aluno. 
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Sicredi entrega R$ 255 mil em
prêmios do Seguro de Vida na região

Até o momento, seis associados da cooperativa foram contem-
plados com os prêmios do Seguro de Vida do Sicredi.

De janeiro a julho deste ano, seis apólices foram
contempladas. Os associados de Guaporé Giovani De
Marco, Emili Ketlin Tonini e Ricardo Cavalli, foram
premiados com R$ 25 mil, R$ 30 mil e R$ 50 mil, res-
pectivamente. Quem também recebeu a importância de
R$ 50 mil foi o associado de União da Serra, Henrique
Jean Lazaretti, e os associados Silvio Teloken, de Arroio
do Meio, e Francieli Asquidamini, de Encantado.

Contemplado recentemente, Ricardo Cavalli de 30
anos, que trabalha como fotógrafo de eventos, conta
que recebeu a notícia com muita alegria. “Meu ramo
de atuação foi bastante afetado devido à pandemia,
então foi bem emocionante quando fiquei sabendo que
havia sido sorteado. Ganhar qualquer prêmio sempre é
bom, mas quando ele chega em um momento de
necessidade é melhor ainda” diz.

255R$ mil
em prêmios do Seguro Sicredi

Adquirindo os seguros do Sicredi, os associados 
contam com mais segurança e tranquilidade no seu 
dia a dia.  Além destes benefícios, possibilitam a parti-
cipação em sorteios, que contemplam associados de 
toda a região.

Tanto o seguro de vida, quanto o residencial, possibi-
litam a participação nos sorteios que acontecem 
sempre pela Loteria Federal.  O associado concorre 
com o número da sorte que consta no seu certifica-
do, entregue após a realização do seguro. 
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Receber a fatura do cartão de crédito impressa mensalmente é uma realidade para a maioria dos associados 
Sicredi que utilizam esse meio de pagamento. O alto volume de impressos representa um elevado desperdício 
de papel, que pode ser evitado ao optar pela fatura digital.

Cooperando com o meio ambiente
Fatura digital é opção mais prática e sustentável para usuários 
de cartão de crédito.

Os canais digitais do Sicredi oferecem comodidade e 
segurança para quem deseja realizar movimentações 
financeiras sem sair de casa. Ao utilizar o Aplicativo, 
Internet Banking, WhatsApp ou o contato telefônico, 
o associado dispõe de maior praticidade e mobilidade 
para realizar suas movimentações financeiras quando 
e onde quiser.

Conectados para
atender você! Internet Banking

Aplicativo

Acesse em sicredi.com.br

Baixe na sua loja de apps

WhatsApp
Envie uma mensagem para
(51) 3358 4770

Sicredi Região dos Vales:
Rua Heitor Peretti, 385, Encantado - RS.
CEP 95960-000
Telefone: (51) 3751-0000 

E-mail: coop0136_comunicacao@sicredi.com.br

facebook.com/sicredirv              @sicredirv

Expediente Revista Sicredi: 

Publicação do Sicredi Região dos Vales.
Fotos: Divulgação Sicredi Região dos Vales.
Tiragem: 20 mil exemplares.
Distribuição gratuita.

WhatsApp: (51)3358.4770

Para solicitar o cancelamento da fatura impressa, basta acessar o aplicativo Sicredi e clicar em Cartões no menu 
principal. Ao abrir a página, o associado deve selecionar a opção “Fatura Impressa” e desabilitar a emissão. Além 
de ser uma prática sustentável, o usuário poderá consultar suas movimentações no próprio aplicativo Sicredi, 
conferindo segurança de dados e mais agilidade. 



Investirpara crescer

JUNTOS

Aqui no Sicredi acreditamos que uma região melhor a gente faz juntos.

Por isso, oferecemos diversas opções de investimentos para alcançar seus objetivos.
Conheça nossas soluções e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. 

Na hora de investir, converse com quem reinveste os recursos localmente.
Assim, você desenvolve seus projetos, e juntos, construímos uma região melhor.


