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Juntos
fazemos a diferença
Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa
do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas 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 114 cooperativas. 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 União RS, em 2018. Ao longo dos capítulos,
iremos abordar nossas conquistas, resultados financeiros, projetos
apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.
Boa leitura!

3

Sicredi União RS

Mensagem
do Presidente
2018 foi um ano intenso, cheio de mudanças e de muitos desafios. Ano marcado
pelos 105 anos da Sicredi União RS. Assumi como presidente dessa forte e sólida
cooperativa após 25 anos dedicados exclusivamente a ela como colaborador
e diretor. Minha trajetória iniciou como estagiário e a cada novo desafio tinha
a certeza de que essa empresa estava caminhando a passos firmes e rumo a
um futuro promissor e que eu, como pessoa e como colaborador, tinha muito
a contribuir para chegarmos onde estamos hoje. Acredito que são as pessoas
que fazem a diferença em uma empresa. Por isso, valorizo tanto cada um e
cada uma que se dedica arduamente a desenvolver um trabalho à altura que
os nossos associados merecem. É o legado e as marcas que deixamos por
onde passamos através do nosso olhar ao outro, tanto o colaborador quanto
o associado. Com muito orgulho, represento os mais de 144 mil associados e
busco, a cada momento, reforçar o quanto fazemos a diferença na vida das
pessoas e o quanto podemos contribuir para a qualidade de vida dos associados
e o desenvolvimento da região onde vivemos.
O Conselho de Administração, no qual eu presido, também passou por
mudanças. Permanecemos com um vice-presidente, dez conselheiros de
administração efetivos e três suplentes. Cinco foram renovados. Hoje o nosso
conselho é composto por associados que representam todas as localidades
onde estamos presentes e que ao longo de muitos anos vem buscando
qualificação para assumir tal posição. Juntos, dedicam-se a traçar o melhor
caminho para a cooperativa, sempre com o olhar voltado ao associado.
Somos uma empresa cooperativa, formada por pessoas, que valoriza o
relacionamento e busca o crescimento alicerçado e contínuo. É papel do
Conselho de Administração desenhar a estratégia da cooperativa e direcionar
o caminho que vamos seguir, analisando as demandas dos associados, a
situação econômica do país, o planejamento estratégico da cooperativa e tantas
outras frentes estudadas. E foi seguindo nessa linha que muitas ações foram
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desenvolvidas, mas em especial, os investimentos em educação, tanto do quadro de
colaboradores, quanto dos coordenadores.
E o estar mais próximo fez com que a cooperativa iniciasse em 2018 um processo
importante no desenvolvimento da região. Foi dado o primeiro passo ao projeto de
expansão nos municípios onde ainda não temos agência: Garruchos, Pirapó e Rolador. A
comunidade queria o Sicredi mais próximo e nós atendemos ao pedido. Para 2019 está
prevista a inauguração das agências em Garruchos e Rolador, e em 2020 no município
de Pirapó.
Acreditamos que é através da educação que conseguiremos transformar as pessoas
e o mundo em que vivemos. E foi seguindo essa premissa que este ano foi tão
marcante, norteado por perguntas que foram respondidas ao longo de 2018. Com a
parceria da empresa Yassaka, mergulhamos em livros e estudos para entendermos
melhor o real sentido do propósito, do porquê estamos aqui. Foi um trabalho
desafiador e gratificante, reafirmando o quanto a cooperativa está fazendo a
diferença na vida das pessoas. Voltamos nosso olhar ao servir, ao próximo, ao
fazer a diferença. Além de mostrar e atuar dessa forma, queremos disseminar essa
cultura. O ser cooperativa vai além de simplesmente ofertar produtos e serviços.
É chegar à essência e aplicá-la todos os dias, em todas as nossas ações, sejam
elas internas ou externas. Queremos que todos tenham o espírito cooperativo em
tudo o que fazem. Nós temos a certeza que quando fazemos juntos, fazemos a
diferença.
Um forte abraço,

Sidnei Strejevitch
Presidente
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Mensagem
do Diretor Executivo
Gratidão. Creio que essa seja a palavra que represente 2018. Gratidão aos nossos
colaboradores, aos nossos associados, aos nossos parceiros, aos nossos familiares, às nossas
comunidades. Gratidão pelas conquistas, pelos aprendizados e por tudo o que vivenciamos
nesse intenso ano. Para mim, assumir como diretor executivo também está sendo um desafio,
que com o apoio de toda a nossa equipe de colaboradores e de todos os nossos associados
está sendo gratificante a cada dia que passa. Tenho a certeza que juntos vamos solidificar
ainda mais esta cooperativa e cumprir com o nosso propósito de forma intensa e duradoura. O
planejamento estratégico da cooperativa nos indica o caminho a seguir, e é baseado nele que
buscamos atender os nossos associados de forma íntegra.
Em janeiro de 2018 já havia sinais de que esse ano seria de muitos desafios, incertezas e
muito desenvolvimento. Os associados nos sinalizaram o caminho e nós, seguindo a linha
estratégica da cooperativa, cumprimos com os desafios e os objetivos propostos. Cada um
teve um papel importante nesse processo e isso só foi possível porque juntos queremos fazer
a diferença na vida das pessoas.
Estudamos muito, capacitamos nossas equipes e qualificamos o quadro de coordenadores de
núcleo. Investimentos necessários para que possamos crescer juntos, com o olhar ao outro, a
potencializar a região onde vivemos e a construirmos um mundo melhor. Fomos reconhecidos
e isso nos enche de orgulho. Somos a primeira cooperativa do estado do Rio Grande do Sul a
receber o reconhecimento bronze pelo Programa de Excelência na Gestão da Central Sicredi
Sul Sudeste. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. Estamos alinhando iniciativas das
diferentes áreas em prol do cumprimento dos nossos objetivos do planejamento estratégico,
alavancando os resultados e sustentando o crescimento da Sicredi União RS.
Os nossos 105 anos não poderiam passar em branco e muitas ações foram desenvolvidas
para comemorarmos essa data tão significativa. Comemoramos com os associados o
nosso aniversário nas 42 Assembleias de Núcleo realizadas nos meses de março e abril.
Promovemos uma campanha promocional onde todos os associados que aderiram aos
produtos e serviços participantes concorreram a mais de R$ 600 mil em prêmios, com sorteios
locais e regionais. Proporcionamos aos associados a oportunidade de realizar sonhos e fazer
bons negócios através da nossa Caravana Aniversário Premiado, onde passamos por todas
as cidades da nossa região juntamente com empresas associadas parceiras da cooperativa.
E o balão, ah, esse vai ficar na história. Passamos por todas as cidades levando diversão
e proporcionando experiências únicas a todas as comunidades. Realmente foi incrível e
gratificante para nós da Sicredi União RS.
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Expandimos nossa participação através do atendimento mais próximo fazendo
a diferença na vida de cada associado e de cada cidadão que reside em
nossa região. Muitos associados realizaram sonhos e concretizaram planos
traçados. Nossas equipes buscaram qualificar-se ainda mais para atender da
melhor forma possível todos os associados, objetivando atender os desejos e
necessidades de cada um deles.
Todos contribuíram para que pudéssemos atingir todos os nossos objetivos.
Em uma cooperativa o associado contribui e participa ativamente dos
resultados gerados por cada um deles. Além da distribuição do resultado
do ano, proporcionalmente ao que cada associado contribui, a cooperativa
remunera o capital social dos associados. Em 2018, o Conselho de
Administração definiu aplicar o índice de 6,37% sobre o saldo médio da
cota capital de cada associado. Assim, o capital social remunerado pela
taxa é equivalente a Selic de novembro, acumulada nos últimos 12 meses,
diferentemente de anos anteriores, nos quais o indicador de referência
era o índice de remuneração da poupança. É isso que nos diferencia. Uma
cooperativa forte se faz com a participação dos associados e o retorno que
proporcionamos a eles.
Só temos a agradecer a cada associado pelo comprometimento com
a cooperativa e por querer fazer a diferença junto com a gente. Que
2019 possa ser mais um ano de desafios e de muitas conquistas. Que
possamos cada vez mais agregar renda e contribuir com a melhoria da
qualidade de vida dos associados e da sociedade. Vamos juntos fazer a
diferença.
Um abraço,

Giovani John

Diretor Executivo
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cooperativa
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A Sicredi União RS
Nossa cooperativa conta com mais de
144 mil associados e 696 colaboradores,
que possuem objetivos comuns e formam
uma rede que apoia o nosso crescimento
conjunto. Estamos presentes em 36
municípios na região de 39, onde contamos
com 43 agências.
Iniciamos nossas atividades em 1913,
com a vinda do Padre Theodor Amstad
até Cerro Largo trazendo a ideia pioneira
de implantação das Caixas Rurais, uma
alternativa econômica para os agricultores
na época, baseado no modelo Raiffeisen,
sistema que ele havia conhecido na Europa.
Feitos os primeiros estudos, a Caixa Rural foi
criada, em 06 de julho de 1913, inicialmente
apenas para crianças em idade escolar.
Em 2010, os associados das cooperativas
Grande Santa Rosa, Missões e Serro Azul
definiram pela a união das três, formando
então a Sicredi União RS.
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Muitas dificuldades, mas também muitas
conquistas fortaleceram a cooperativa ao
longo de todos estes anos, tornando-a cada
vez mais sólida e forte. E em 2018 não foi
diferente. Buscamos a cada dia estarmos
mais próximos das pessoas, dos associados,
potencializando e contribuindo para o
desenvolvimento da nossa região. A cada
ano que passa somamos muitas conquistas
e todos fazem parte de cada uma delas.
E foi nesse 2018 que completamos os
nossos 105 anos, comemorando com cada
associado e com as comunidades essa
história, construída a várias mãos. Além
disso, realizamos sonhos, desenvolvemos
comunidades e proporcionamos a cada um
experiências que ficarão marcadas para
sempre.
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Presença
da Sicredi
União RS

43

Em 36 cidades

AGÊNCIAS
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Mensagem
do Presidente da Central
Sicredi Sul Sudeste
O ano de 2018 foi marcado por grandes conquistas e mudanças em todo o sistema Sicredi.
Em especial na Sicredi União RS, no ano em que comemorou 105 anos, mostrou mais uma vez
a força e a solidez de uma cooperativa de crédito, com olhar no futuro e alicerçada em um
planejamento estratégico que está dando o rumo que a cooperativa vai tomar.
Um dos momentos mais marcantes do ano foi a eleição do novo Conselho de Administração,
onde a chapa sugerida pelo então atual conselho foi aprovada por unanimidade pelos
associados, tendo como presidente eleito o ex-diretor executivo Sidnei Strejevitch e o
vice-presidente, Enio Scheid, ex-presidente. Nos anos que fiquei à frente da presidência do
Conselho de Administração da Sicredi União RS, busquei o foco na perenidade da cooperativa,
contribuindo para a preparação das pessoas dando uma atenção especial a sucessão. E
hoje a cooperativa, presidida pelo Sidnei e pelo Enio, continuará dando passos importantes,
acompanhada da condução dos diretores Giovani, Joelmir e Fernando, seguindo o caminho
traçado no planejamento estratégico e com o suporte dos 696 colaboradores que diariamente
fazem da Sicredi União RS uma das cooperativas destaque do Sicredi.
O olhar ao associado, atendendo às suas necessidades, permite que a Sicredi União RS faça
a diferença na vida das pessoas. E isso tende a ser ampliado não só no ano de 2019, mas
por muitos anos. O trabalho realizado de forma integrada pelo Conselho de Administração e
Diretoria Executiva, com olhar voltado ao associado, com
certeza vai trazer ótimos resultados para todos.
Que possamos seguir sempre juntos, construindo um
mundo melhor, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e das comunidades.

Fernando Dall’Agnese

Presidente da Central Sicredi
Sul Sudeste
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Mensagem
do Diretor do Centro
Administrativo Sicredi
O esforço e a cooperação de nossas centrais, cooperativas,
equipes e lideranças são grandes diferenciais que têm nos
impulsionado ao longo de nossa história. Somos uma instituição
centenária, mas sempre com os olhos no futuro, caracterizada
pelos valores fortes e o propósito único. Possivelmente, essa
seja uma das razões para mantermos nossos resultados
crescentes e positivos, o que nos permite promover
transformações ao nosso redor, nas comunidades onde
estamos inseridos.
E a Sicredi União RS tem dado valorosa contribuição nesse
sentido, fomentando a economia da região onde atua e
fazendo a diferença na vida dos nossos associados. Esse
trabalho é razão de muito orgulho para todos nós. Se
somarmos os esforços de nossas cooperativas e o impacto
positivo por elas gerado, certamente teremos uma visão
clara de que o Sicredi tem um papel significativo para a
disseminação do cooperativismo. Mas, mais do que isso,
quando juntos praticamos nossos valores, estamos
atuando efetivamente pelo desenvolvimento da
sociedade e por um mundo melhor para se viver.
Parabéns Sicredi União RS pelo trabalho realizado!
Juntos seguiremos fazendo a diferença!

João Francisco
Sanchez Tavares

Diretor Executivo do Centro
Administrativo Sicredi
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O Sicredi
Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento financeiro
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 financeiros.
Nossas 114 cooperativas 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 financeiros que oferecem segurança, credibilidade e
confiabilidade aos associados de todo o país.
Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira 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 finais.
Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

Missão

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

Visão

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

Valores

• Preservação irrestrita da natureza
• Preservação da instituição como sistema
cooperativa do negócio
• Respeito às normas oficiais e internas
• Respeito à individualidade do associado
• Eficácia e transparência na gestão
• Valorização e desenvolvimento das pessoas
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Presença do Sicredi
no Brasil
1.600 agências

22 estados e no Distrito Federal

RR

estamos presentes em

AP

AM

1279 municípios

MA

PA

CE

RN
PB

PI
AC

RO

PE
AL

TO

SE

BA

MT
DF
GO
MG
MS

ES
SP

Somos a única
instituição financeira

RJ

PR

em 202 cidades do país

SC
RS

Estados com
agências do Sicredi
Estados com projeto de
expansão em andamento
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Nossos
Números*

4 milhões

Presença em

1.684 pontos

Mais de

de associados

22 estados

de atendimento

5

centrais

25 mil

colaboradores em
1.279 cidades
Mais de

300 soluções
financeiras
*Fonte: Perfil Institucional - dezembro de 2018
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Solidez
Financeira

R$ 95,1 bilhões
de ativos

R$ 15 bilhões
em patrimônio líquido

R$ 60,5 bilhões
em depósitos totais

R$ 56 bilhões
de saldo em carteira
de crédito

Resultado de

R$ 2,7 bilhões
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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.

Associados

Coordenadores
de núcleo

Cooperativas

Centrais

Sul/Sudeste
PR/SP/RJ

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, integralizando cotas de capital.

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.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias primárias 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.
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Centro Norte
Brasil Central
Norte/Nordeste

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

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.

CAS - Centro Administrativo Sicredi
É a sede da SicrediPar, do Banco Cooperativo e suas empresas controladas, da Fundação, da Sicredi Fundos
Garantidores (SFG) e da Confederação. Desenvolve soluções e auxilia
as cooperativas no atendimento das
necessidades dos associados.

Monitora o cumprimento dos deveres
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships
B.V. e IFC
SicrediPar
Conselho de
Administração

Diretor Executivo do CAS

Conselho Fiscal

Banco
Cooperativo
Sicredi

Empresas controladas
Sicredi Cartões

Fundação
Sicredi

Administradora
de Consórcios Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Corretora
de Seguros Sicredi
Administradora de
Bens Sicredi

Confederação Sicredi

Fundação Sicredi

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

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

Banco Cooperativo Sicredi
Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro,
desenvolve e disponibiliza produtos e serviços financeiros. 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.

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.
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Destaques do Sistema
em 2018
Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização,
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta
digital que permite ao associado
uma experiência de cooperativa
100% online. A plataforma,
que roda em um novo sistema
digital, permite uma experiência
interativa e ágil, nos aproximando
dos associados que buscam
uma vida cooperativa, mas
totalmente online.

• Inauguramos nossas
primeiras agências no
Distrito Federal e Minas
Gerais, em linha com a
estratégia de expandir
nossa presença no
território nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal

18

Relatório Anual 2018

Transformação
digital
Ao longo de 2018, continuamos
investindo em nosso processo
de transformação digital, que
tem o objetivo de atualizar
continuamente nossos
sistemas e soluções para
atrair novos associados
e apoiar a perenidade de
nosso negócio. O Sicredi
Woop e a digitalização de
nossos produtos e serviços
bancários são algumas
das primeiras iniciativas
nessa direção, que
continuará a gerar frutos
nos próximos anos.
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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).

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.
20
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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.

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.

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.

150 Melhores Empresas para Trabalhar:
o Sicredi figura pelo oitavo ano consecutivo na lista das
“150 Melhores Empresas para Trabalhar” (MEPT) no Brasil.
Repetindo o feito do ano passado, o Sicredi obteve o primeiro
lugar na categoria Cooperativas Financeiras, evidenciando
a instituição financeira cooperativa como referência neste
segmento.

Melhores Empresas para Começar a Carreira:
o Sicredi celebra mais uma conquista em gestão de pessoas:
a instituição financeira cooperativa foi reconhecida pelo
segundo ano consecutivo como uma das “Melhores
Empresas para Começar a Carreira”. A pesquisa contempla as
companhias que oferecem os melhores programas para quem
está começando no mercado de trabalho.
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Como fazemos
juntos
Acreditamos que, quando todos decidem
juntos, todos crescem juntos. Por isso
nossos associados elegem anualmente
seus representantes – os coordenadores de
núcleo – que têm o papel de defender seus
interesses na condução do negócio e levar as
decisões dos núcleos para a Assembleia Geral
da cooperativa.

Gestão participativa
da cooperativa

Os associados também elegem os membros
do Conselho de Administração, órgão
responsável pela estratégia da cooperativa e
pela escolha da Diretoria Executiva, que cuida
da gestão executiva do negócio. Na Sicredi
União RS, o processo eleitoral do Conselho
de Administração ocorreu durante as
assembleias de núcleo realizadas em todos
os municípios da área de atuação. É formado
por um presidente, um vice-presidente, dez
conselheiros efetivos e três conselheiros
suplentes. O mandato é de quatro anos com
renovação mínima a cada mandato de 1/3 dos
membros.
Associados
1

elegem
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Da esq. para dir. José Euclides Jung, Clarice Maria
Berwanger, Paulo Cesar Schaeffer

Da esq. para dir. Everaldo Sommer Kohl, Milton
José Bruinsma, Enio Scheid, Nardeli Gebert Cassel,
Eurico Carlos Knebel, Terezinha Schmatz Vier, Sidnei
Strejevitch, Vitalino Balsan, Fábio Ribeiro Dornelles,
Roselange Teresinha Della Flora, Breno Ely, Evelize
Schmith Mombach

Conselho de administração
da cooperativa

Conselho fiscal da cooperativa

Presidente
Sidnei Strejevitch

Vice-Presidente
Enio Scheid

seleciona
3

elegem

4

Diretoria

Giovani John
Diretor Executivo

Ao todo são 492 coordenadores de núcleo

Fernando Haas
Diretor de Operações

Coordenadores de Núcleo
2

Joelmir Winck
Diretor de Negócios
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Como fazemos
juntos
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.
O Conselho Fiscal é um órgão
independente da administração
da cooperativa, subordinado
exclusivamente à Assembleia Geral,
representando todos os associados.
Tem por objetivo fiscalizar e verificar
as obrigações legais, estatutárias e
o exame da gestão e dos atos que
tenham impacto sobre os resultados
da cooperativa. São três conselheiros
efetivos e até o próximo mandato a
cooperativa possui dois suplentes,
com mandato de três anos. A
renovação é de pelo menos dois
membros a cada eleição. A próxima
vai ocorrer em 2020.
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Paulo Cesar Schaeffer
Conselheiro fiscal efetivo

Paulo Cesar Schaeffer, advogado e contabilista, é
conselheiro fiscal da Sicredi União RS em seu primeiro
mandato. Sua história com a cooperativa começou por
acaso. “Eu fui pro Sicredi por acidente, fui avalista do meu
cunhado, precisava de um correntista e aí abriram a conta
para mim no Sicredi, para ser o aval dele. Logo simpatizei
pelo atendimento e como associado passei a me envolver.”
Foi além das assembleias, para ser coordenador de
núcleo participou dos programas Crescer e Pertencer. Veio
então o convite para participar do Conselho Fiscal. “Estou
realizado. Nossa função é controlar, zelar, cuidar e ver se a
cooperativa está indo no caminho certo. Para mim é uma
grande experiência, também aprendo. Nossa cooperativa é
uma das maiores do estado, tem muitos exemplos positivos
que podemos aplicar nos negócios particulares.”
“A Sicredi União RS gera muitas oportunidades para
os colaboradores e está sendo administrada de forma
transparente. Não tem nada a esconder, qualquer associado
que quiser solicitar alguma coisa, está tudo no seu devido
lugar.”
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A HISTÓRIA DE

Léo Luis Nicola
Ex-conselheiro de administração

Sempre em busca do melhor para a comunidade, Léo Luis Nicola foi
conselheiro do Sicredi por 16 anos. A trajetória orgulha o morador de São
Luiz Gonzaga. Ele lembra das primeiras reuniões (embaixo de um escada da
Coopatrigo) para formar a Coopacredi, em 1986, que, depois, foi incorporada
à Sicredi Missões.

“Infelizmente, não pude participar da assembleia
ordinária para formar a cooperativa. Queria
muito ter ficado na história como fundador,
mas, na mesma semana, me associei com a
matrícula número 36 e sou feliz por estar entre
os primeiros”.
Para ele, o período mais marcante dessa caminhada foi a união das
três cooperativas: Sicredi Missões, Grande Santa Rosa e Serro Azul.
“Minha experiência como conselheiro foi fantástica. Quanto mais eu
participava, mais eu ficava cooperativista. Eu acho que eu colaborei
em muitas partes e eu procurava o melhor para mim e para a nossa
comunidade, participando, entendendo, conhecendo a cooperativa
e divulgando ela. A cooperativa cresce a passos largos a cada ano
e isso significa que nesses 105 anos estivemos no caminho certo.
Tenho orgulho de dizer que fui conselheiro e tenho satisfação de
dizer que sou associado. Eu tenho lá tudo o que preciso”.
Depois de 16 anos, Nicola deixou de ser conselheiro porque queria
dar espaço para outras pessoas, com novas ideias. Um gesto
nobre de quem acredita na evolução.
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A HISTÓRIA DE

Evelise Schmidt Mombach
Conselheira de administração efetiva

É acreditando na diferença que a união pode fazer
em uma cooperativa que a Evelise Schimdt Mombach
assumiu a missão de ser uma das conselheiras de
administração do Sicredi. Para a enfermeira, que
ressalta a crença no sistema cooperativista, o convite
foi recebido como um desafio e aceito de imediato. Ela
ressalta que quanto mais estuda cooperativismo, mais
ela se apaixona pela área.

Evelise já era coordenadora de núcleo desde 2012, fez
cursos de cooperativismo e se aperfeiçoou. À ela foi
dada a oportunidade de uma experiência diferente. “É
grande a responsabilidade que carregamos com esse
cargo, mas estou gostando. Eu enxergo a cooperativa
como um Sistema que deve ser levado para todas
as áreas, o cooperativismo, o Sicredi, a cooperativa,
entendo que está desenvolvendo um trabalho muito
bom junto à comunidade, aos sócios e à sociedade. É
um sistema que a união de todos é que faz a diferença.”

“É a união que faz a força. Em uma
cooperativa, é a união que faz a
diferença!”

“É um sistema que quanto mais as pessoas participam,
mais elas lucram e mais benefícios elas trazem para as
suas comunidades. Então, é de orgulhar”, ressalta.

Qualificação dos
coordenadores de núcleo
O curso Formação de Coordenadores de Núcleo em
Cooperativismo, ofertado pela Sicredi União RS em
parceria com o Colégio Politécnico da Universidade
Federal de Santa Maria, tem objetivo de proporcionar
qualificação aos coordenadores de núcleo, baseado
no quinto princípio do Cooperativismo - Educação,
Formação e Informação a fim de promover ações que
contribuam para o desenvolvimento de líderes no
movimento cooperativista.

Formatura da primeira turma

É uma oportunidade e incentivo aos associados
coordenadores de núcleo aprofundarem os estudos
e vivência do cooperativismo, contribuindo para o
desempenho das atividades como coordenadores com
ainda mais compromisso e conhecimento.
Dos 492 coordenadores cerca de 100 já finalizaram o
curso e a terceira turma está em andamento.
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Relacionamento
próximo
Procuramos estar presentes na vida do
associado, conhecendo a fundo seus objetivos
pessoais e profissionais e compreendendo
as suas necessidades. É dessa forma
que contribuimos cada vez mais com seu
crescimento, colaborando financeiramente
com seus projetos e promovendo a melhoria
da sua qualidade de vida.

Nossos colaboradores também são
associados da cooperativa e se identificam
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.

Perfil dos colaboradores
da Sicredi União RS

2,2%

696

37,6%

Colaboradores

Nível funcional

Homens

Mulheres

Gerências

73

31

104

Colaboradores
Agências

147

315

462

Colaboradores
Sede

64

66

130

Total

284

412

696

Faixa
etária

Total

60,2%
Até 30 anos
30 a 50 anos
Mais de 50 anos
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Juntos pelo
crescimento
O ano de 2018 foi marcado pelo início de
um dos projetos de maior impacto no
planejamento estratégico da cooperativa, que
trata da Formação das Pessoas e da Cultura
Cooperativa. A ele, damos o nome de projeto
SER, que significa Servir Educar e Resultar.
Trabalhamos intensamente, desde o início do
ano, com todos os colaboradores da Sicredi
União RS, deixando claro qual o propósito
da cooperativa, de agregar renda e melhorar

a qualidade de vida dos associados e da
sociedade. Vivemos ainda mais a essência da
cooperativa ao longo desse ano, procurando
escutar e atender os associados naquilo
que ele precisa, através do servir. Para isso,
nosso processo de educação está sendo
remodelado, com o apoio de uma consultoria
externa chamada Yassaka, para que nosso
colaborador esteja melhor preparado para
entregar a nossa proposta de valor.

Abertura do Projeto Ser

Abertura do Projeto Ser

Curso CVS

Curso GPS

GPS+

Liderança Embarque

Convenção Anual dos Colaboradores

Convenção Anual dos Colaboradores
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Juntos construindo
nossa obra
Cada colaborador está ajudando a construir esta
grande Obra, chamada Sicredi União RS. E foi
com o tema “Mãos à Obra” que realizamos a
Convenção Anual com todos os colaboradores, no
dia 30 de junho, em Cerro Largo. Nesse evento,
os colaboradores puderam construir o “seu”
tijolo, demonstrando a importância que cada um
possui nesta edificação e através da palestra do
engenheiro e do construtor, puderam entender
o que envolve o planejamento e a construção
de uma obra. Também durante o dia, tiveram
a oportunidade de escutar depoimentos
de associados e colaboradores, sentindo o
impacto do seu trabalho na vida das pessoas.
Ao final do evento, tivemos um momento
marcante, onde cada colaborador recebeu
uma carta dos seus familiares falando sobre
a sua obra pessoal. Foram momentos de
muita emoção e conexão com o propósito
da cooperativa, despertando em cada um
o engajamento e orgulho em pertencer a
essa organização.

Colaboradores lendo as cartas
recebidas de suas famílias
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A HISTÓRIA DE

Colaborador

Comerciante (Porto Vera Cruz)

Gilnei Augusto Paulus

Régis Alexander de Lima

De estagiário a gerente. Gilnei Augusto Paulus é um
exemplo de que quando há esforço o reconhecimento
vem. Em 11 anos de Sicredi, trabalhou em Cândido
Godói, Santo Ângelo, Santa Rosa, Tuparendi, Porto
Vera Cruz e Porto Lucena. Estagiário, atendente,
assistente de negócios, gerente de negócios, e agora
gerente de agência. Uma jornada que garantiu a ele
muita experiência e força de vontade. As qualificações
oferecidas pela cooperativa trouxeram Paulus até aqui.

A principal delas foi a Academia de Líderes, um
programa criado para desenvolver os talentos da
cooperativa, para assumir uma função de gestão.
O programa trabalha técnicas de aperfeiçoamento,
desenvolve potenciais, mostra a melhor forma de
ajudar os associados e como lidar com as pessoas que
trabalham na equipe. É quase um ano de treinamento,
com especialistas na área. “A Academia de Líderes
encerrou com a minha promoção. Mesmo me sentindo
preparado, fiquei surpreso porque não esperava. Fiquei
super feliz pelo reconhecimento e pela promoção, é
claro. Ser promovido é sempre muito bom!”, lembra
sorridente.
Ainda mais motivado, agora gerente da agência de
Porto Lucena, Paulus coloca em prática tudo o que
aprendeu na Academia de Líderes, tanto com os
colaboradores quanto com os associados. “Sinto que,
ao saberem da minha trajetória dentro do Sicredi, que
conheço todos os setores, e da minha qualificação, se
sentem mais seguros. A gente é muito mais para os
associados do que muita gente imagina. E a gente se
sente bem fazendo o bem. Esse é o nosso negócio.”,
garante.
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Ter um banco na cidade faz diferença na economia e
uma cooperativa de crédito muito mais. O comerciante
Régis Lima, dono de uma agropecuária em Porto Vera
Cruz, é prova disso. “Para crescer a gente precisava
de investimento e isso levava muito tempo. Quando
o gerente chegou para trabalhar aqui e transformou
o posto avançado em agência tudo ficou mais fácil”,
lembra Lima. Com o suporte da cooperativa, o
empresário conseguiu investir mais no negócio em
um ano do que nos quatro anteriores. Conseguiu
aumentar o estoque, o que garantiu mais vendas
e, por consequência, mais lucro. Está ampliando o
prédio e até um carro novo conseguiu comprar. “Se a
gente investe, dá retorno pra gente e pra cooperativa
também”.
Com a agência na cidade, o número de associados em
Porto Vera Cruz cresceu.

“Antes tinha pouca movimentação.
Agora, com crédito, as pessoas
investem, compram máquinas,
ordenhadeiras e tudo o que precisam
para melhorar a produtividade.
Estamos crescendo junto com o
Sicredi!”, comemora.
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Faz a diferença
transformarmos juntos
A Sicredi União RS tem em seu DNA a
crença nas pessoas e por isso investiu de
forma consistente no desenvolvimento
de todo o time em 2018. Uma experiência
de transformação e evolução cultural que
nos encheu de orgulho em conduzir, pelo
mergulho profundo de sua liderança, desejo
de evolução em todos os níveis, por uma
convenção inspiradora, edificada por muitas
mãos e corações, assim como o empenho
em tornar o planejamento estratégico
simples e próximo do associado através
de uma proposta de valor assertiva. Tudo
co-construído com muita maturidade e
profissionalismo.
A Yassaka tem muita gratidão pela
cooperativa ao nos deixar viver o nosso
propósito de inspirar pessoas a servir e
prosperar enquanto fortalece ainda mais a
vivência do propósito da Sicredi União RS em
melhorar a qualidade de vida do associado e
da sociedade, por cada um dos colaboradores
que compõe esse time brilhante.

Diretores da Yassaka: Túlio, Kasuo e Willians

A Yassaka e a cooperativa União RS têm
convicção na construção de um Brasil melhor,
mais próspero e justo, através da educação e
de valores virtuosos.
Como acreditamos num processo de
educação continuada e com significado,
sabemos que temos muito trabalho pela
frente. Afinal, como dizia o grande educador
Paulo Freire, somos todos seres inacabados.
Que venha muita evolução em 2019, 20, 21...
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Como fazemos
a diferença
Como podemos fazer a diferença na vida das pessoas? A Sicredi União RS
está provando a cada dia que somente juntos conseguimos nos fortalecer
enquanto entidade, comunidade e pessoas. E é nesse viés de pensamento
que todo o trabalho realizado durante o ano foi concretizado.
Nosso papel enquanto instituição financeira vai muito além de
simplesmente ofertar produtos e serviços financeiros. Uma cooperativa
de crédito está sempre junto, ao lado dos seus associados, procurando
a todo momento entender o que ele precisa e auxiliá-lo no que for
preciso. É atuarmos como consultores financeiros e contribuirmos para
que os associados possam agregar renda e todos desenvolvermos as
comunidades onde estamos inseridos.
Somos mais de 144 mil associados e milhares de histórias para contar.
Esse é o papel da cooperativa União RS, buscando intensamente fazer
a diferença na vida das pessoas.
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Desenvolvimento
da comunidade
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.

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.

O associado
poupador A investe
seus recursos na
cooperativa.

6

A permanência
dos recursos na
região, impacta
positivamente
a comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

1

Ciclo
Virtuoso
5

O Sicredi torna a vida
financeira dos associados mais
cooperativa. Quem poupa ajuda
a financiar o crédito de quem
precisa, desenvolvendo
a comunidade.

4

Os associados A e B incrementam
sua renda por operar com taxas
justas e distribuição de resultados
da cooperativa.

2

A cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.

3

O associado B busca recursos na
cooperativa para investir em seus
negócios e realizar sonhos.
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Juntos fazemos
a diferença
Buscando a qualificação e a profissionalização do quadro de associados,
a cooperativa tem uma parceria com o Senar e a Emater. A parceria com o
Senar se dá através de cursos gratuitos ligados as mais diversas áreas,
como panificação, decoração, paisagismo e jardinagem, desmame e recria
de bovinos, processamento de carnes e peixes, eletricista rural, entre
outros.
Já na parceria com a Emater a cooperativa paga até 90% do valor do
curso escolhido pelo associado nas áreas relacionadas a agricultura,
pecuária, agroindústrias, entre outros.

A HISTÓRIA DE

Loreni Terezinha P. Grigolo
Agricultora (Dezesseis de Novembro)

O freezer recheado de pizzas é um orgulho para Loreni, de Dezesseis
de Novembro. A agricultora, por enquanto, vende para os conhecidos as
pizzas, bolachas e queijos que produz na cozinha de casa. Mas agora está
se preparando para ir além, vai abrir uma agroindústria. E o Sicredi é o
maior incentivador. Pagou 90% de um curso que ensinou como montar a
agroindústria. “Esses 90% fizeram diferença. Não teria condições de pagar todo
o curso sozinha. Foi um incentivo que eu estava precisando. Já fiz vários cursos,
mas depois desse me sinto realmente qualificada, uma profissional!”
No próximo passo, que é a construção da agroindústria, Loreni também vai
contar com o Sicredi, que financiará a obra.
“Por mais que seja um investimento alto me sinto segura com o Sicredi. A
equipe me trata como alguém da família... cuida, protege e orienta. Estamos
crescendo juntos, eu e o Sicredi”.
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A História de

Noeli Morari

Agricultora e empreendedora
(Porto Lucena)

Cheia de carisma e com muita alegria, é assim que a
“Polaca” (Noeli Morari) recebe a todos que chegam
na sua pousada em Porto Lucena. Guerreira, essa
agricultora nunca desistiu dos seus sonhos. Nem
mesmo um câncer de mama foi capaz de impedir que
ela construísse a pousada. E o lugar se tornou um
ponto de encontro das pessoas da redondeza. Um
dos motivos é o conhecimento. Polaca trouxe para
cidade os cursos do Senar, oferecidos gratuitamente.
Tem curso para todos os gostos, de jardinagem a
panificação e produção de geleias e embutidos. A
boa notícia se espalhou e a Polaca não deu mais
conta de organizar tudo sozinha, os monitores eram
encaminhados pelo Sindicato Rural que coordena
o programa na região, mas faltava patrocínio para
a compra de materiais. Quem poderia ajudar? Sem

dúvidas o Sicredi, um dos grandes parceiros da
comunidade. “Tudo o que a gente faz aqui na colônia,
o Sicredi está sempre dando uma mão para a gente.
Acho maravilhoso isso aí!” Iniciou ali uma grande
parceria, “Com o apoio do Sicredi, eu me senti bem
mais forte e feliz. Assim, Porto Lucena se levantou um
pouco”.
Muito do que aprendeu nos cursos do Senar, Polaca
coloca em prática no café colonial que serve na
pousada. As geleias, doce de leite, pães, bolos, tortas,
doces e salgados fazem o maior sucesso. Delícias com
gostinho caseiro, da colônia.

“Foi bom para todo o município, não é só para a minha comunidade aqui.
Cada linha tem um grupo e cada grupo tem uma coisinha para falar que o
Sicredi ajudou. O que me marcou? A união das mulheres da comunidade,
que vem pros cursos não só pra aprender, mas pra conversar e conviver,
sair da rotina. Muita gente não sabia nada, vivia abandonada na colônia.
Nunca tinha uma coisa diferente para fazer. Depois que o Sicredi veio, a
gente evoluiu, eu evoluí. Eu fiquei mais feliz. Obrigado Deus por colocar
essas pessoas no nosso caminho”, agradece.
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Juntos pelo
desenvolvimento

Buscando cada vez mais estreitar o relacionamento com os órgãos
públicos municipais a Sicredi União RS ampliou sua atuação aos servidores
municipais. Além de proporcionar em ser associados a uma cooperativa,
trouxe muitos benefícios que contribuíram para melhorar a saúde
financeira e a conquistar o que desejam. Qualificamos nossas equipes,
tendo em cada agência um colaborador que atende exclusivamente o
servidor e criamos uma equipe regional de negócios que esteve focada
em atender esse segmento, procurando entender as necessidades
de cada um e buscando a melhor alternativa para concretizar o que
desejam.
Além disso disponibilizamos prazos flexíveis de financiamento,
respeitando a lei orgânica de cada município, com prazo de pagamento
podendo chegar a até 10 anos e taxas de juros abaixo da média do
mercado. Em 2018 foram realizadas mais de seis mil operações
de crédito consignado, ultrapassando a marca de R$ 97 milhões.
Estes diferenciais geram uma economia de mais de R$ 900 mil no
ano aos servidores, sendo que esse recurso permanece na região,
fomentando a economia local.
A mudança na legislação vigente permite que as prefeituras possam
realizar negócios com a cooperativa, como aplicações financeiras,
seguros, emissão de boletos, convênios de arrecadação, entre
outros, além do convênio de folha de pagamento e crédito
consignado. Essa é mais uma conquista das cooperativas e
das prefeituras, proporcionando uma relação mais próxima e
reforçando que juntos podemos potencializar o crescimento da
nossa região.
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Elisandra Solange Vorpagel Neunfeld
Servidora Pública Municipal (Cerro Largo)
arrumar os móveis, o teu jardim, a tua sala, receber as
pessoas na tua casa. Isso não tem preço.”

Casa própria. Quem não sonha em ter a sua?!
Elisandra Solange Vorpagel Neunfeld, de Cerro Largo,
sonhou e realizou. “Os financiamentos habitacionais
estão bem elevados com os juros e eu teria que ter
uma parte do valor. Optei então pelo consignado.
Fui em várias instituições e, no Sicredi, foi a melhor
proposta. Encaminhei toda a documentação e de uma
forma muito prática e ágil consegui então adquirir a
minha casa. É muito bom poder ter teu lugar e fazer
o que tu quiser na tua casa, do jeito que tu quiser,

O valor da prestação do consignado é o custo do
aluguel e, em oito anos, o valor estará quitado. A casa
já está no nome da Elisandra, o que não acontece
nos financiamentos habitacionais. “Quando a gente
quer fazer um grande investimento, às vezes, a gente
precisa de um apoio externo porque sozinho não
consegue. Por mais organizada que uma pessoa seja,
precisa porque faz a diferença.”
Elisandra se tornou uma associada por causa do
consignado, mas logo encontrou no Sicredi tudo o
que precisa. Tem a conta salário, a conta corrente e o
cartão de crédito. Ainda faz bom uso da tecnologia com
o aplicativo, que é mais prático. Tem débito automático
e faz todas as movimentações pela conta. “Minha
experiência com o Sicredi é fantástica, estou muito
satisfeita.”

A HISTÓRIA DE

Paula Cristina Preischardt Wend
Servidora Pública Municipal (Senador Salgado Filho)

Professora há quase 25 anos, Paula Preischardt Wend
é apaixonada pela comunidade onde vive em Senador
Salgado Filho. Junto com o marido Rogério, se tornou
uma associada do Sicredi porque a cooperativa faz o
que ela acredita ser o melhor para a cidade onde vive.
“De antemão, o que eu posso dizer, com toda certeza
e convicção, é que nós fizemos um dos melhores
negócios. Primeiro, pelo atendimento do Sicredi que
eu acredito que é o melhor que se tem na região, com
profissionais preparados, qualificados para atender

da melhor maneira possível. As taxas do Sicredi são
as melhores, oferece uma vasta linha de créditos e
financiamentos, principalmente na agricultura, muito
importante para o nosso município extremamente
agrícola. Percebemos o quanto o Sicredi valoriza e
participa dos nossos eventos municipais e se preocupa
com as nossas entidades. Outra questão que nós
valorizamos muito é a que o Sicredi se preoucupa com
a empregabilidade local. A cooperativa investiu muito
no nosso município para que tivéssemos a nossa
agência. Percebemos o Sicredi muito atento com a
qualidade de vida dos seus associados. É tão envolvido
com tudo que acontece por aqui que eu me dei conta
que eu nem associada era e frequentava muito mais
o Sicredi do que o banco que há duas décadas eu
tinha conta. Então isso nos mostra o quanto o Sicredi
valoriza e está envolvido com as nossas entidades. Por
isso tudo não tínhamos como não fazer parte dessa
grande família que é o Sicredi. Acho que a gente tem
que valorizar quem valoriza a gente!”
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Estamos inseridos numa região em que o agronegócio vem tomando
proporções significativas e a cada ano a Sicredi União RS vem intensificando
o seu trabalho a fim de contribuir para que esse cenário continue em
expansão.
O trabalho realizado em 2018 foi ampliado e direcionado a atender a todos
os públicos que, através do Plano Safra e recursos do BNDES, podem
potencializar os seus negócios e gerar mais crescimento. O principal
foco dado foi a disseminação do conhecimento às regras do Plano Safra,
com intuito de preparar melhor as equipes que atendem diretamente os
associados do setor. Além disso foi possível uma melhor organização
das agências no atendimento aos associados que buscam os recursos.
Tradicionalmente, a cooperativa realiza encontros com os profissionais
das Assistências Técnicas que prestam serviços aos associados.
E esse ano não foi diferente. Os encontros aconteceram de forma
regionalizada onde participaram cerca de 150 profissionais. O foco
principal foi a forma de atuação da cooperativa nas safras e as
principais alterações do Plano Safra 2018/2019.
A cooperativa encerra o ano atendendo em torno de 5 mil
associados com a liberação de R$ 445 milhões em 9.500 operações
de custeios e investimentos com recurso do MCR e Poupança Rural
Equalizada, Safra Inverno 2017/2018 e Safra Verão 2018/2019.
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A HISTÓRIA DE

Fabiano Santacatarina
Agricultor (Tuparendi)
Assim como o Sicredi, a propriedade do agricultor
também evolui. Um desses crescimentos é com as
possibilidades que o Plano Safra oferece. O recurso se
torna indispensável para o investimento na produção
e, para isso, o Sicredi tem sido um parceiro da família,
assim como de outros produtores.

O Sicredi, nos 105 anos, tem uma trajetória marcada
pela evolução e o Fabiano Santacatarina, de
Cinquentenário, em Tuparendi, associado há 13 anos,
acompanha isso de perto. Ele lembra bem da época
em que o pai precisava passar no caixa para todos
os serviços bancários. Santacatarina já tem o caixa
eletrônico como opção para algumas operações e o
irmão mais novo resolve quase toda a demanda com
a cooperativa de crédito pelo celular. “É sinal que o
Sicredi está acompanhando essa evolução do mundo,
conseguindo se manter lá em cima no topo, que o
mundo exige hoje para não perder competitividade”,
avalia Santacatarina.

“A gente começou com pouca coisa lá atrás. Há 14 anos,
não tinha quase nada, os equipamentos eram antigos e
inferiores. Com o crédito do Sicredi e essa possibilidade
de investimento, a gente conseguiu ir fazendo as
coisas, trocar as coisas antigas por melhores, nossa
estrutura e nossas máquinas hoje são perfeitas para o
que precisamos. Se a gente chegou onde chegou, tem
o que tem, conseguiu, conquistou, claro primeiro tem
que ter a boa vontade da gente, mas para se realizar a
gente precisa do recurso e esse recurso foi no Sicredi
que a gente conseguiu.”
Santacatarina compara o Sicredi a uma pessoa: “Uma
pessoa tem que ter sonho, tem que ter vontade, não
pode parar no mundo e é assim no Sicredi também.
Ele não para no mundo, acompanha a evolução, e
nós estamos juntos nessa, ele sendo forte, somos
também.”

ajuda é de suma importância para o correto e rápido
funcionamento do programa.  
A HISTÓRIA DE

Taciano Reginatto
Engenheiro Agrônomo

O Sicredi vem a cada ano inovando e proporcionando
condições favoráveis ao setor agrícola, minha
experiência é positiva em relação ao ano de 2018, pois
o mesmo está modernizando os sistemas operacionais,
disponibilizando ferramentas que facilitam todo o
processo de confecção de projetos e principalmente
o acesso rápido ao crédito agrícola para o produtor.
A plataforma de trabalho tem alguns ajustes, para
isso contamos sempre com o suporte da equipe,
que auxilia na rápida solução dos problemas, essa

No ano agrícola 2018/2019, o desenvolvimento do
agronegócio teve uma melhora nas condições de juros
e dos valores liberados por culturas, um exemplo é o
chamado “MIX”, que proporciona um recurso a mais ao
produtor, melhorando as condições de investimento
do mesmo na sua atividade. Na minha avaliação,
as condições disponibilizadas são importantes e
mostram o empenho e a preocupação da instituição
em ajudar. Ou seja, viabilizar estruturas de negócios ao
produtores rurais. A valorização da cadeia produtiva é
de suma importância para todo o Brasil, pois somos um
país agrícola e precisamos de suporte para diversas
atividades. A postura do Sicredi mostra que temos um
parceiro de valor ao nosso lado, que incentiva, apoia e
proporciona condições de desenvolvimento do setor, e
da região.
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Através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
a Sicredi União RS fomenta o agronegócio disponibilizando recursos para
o associado financiar suas atividades relacionadas ao agronegócio. Só
em 2018 foram disponibilizados mais de R$ 98,5 milhões em recursos
financiados em mais de 1.300 operações.

A HISTÓRIA DE

Arnildo Hasper da Rosa
Agricultor (Alecrim)

Faltam alguns minutos para o almoço e Arnildo já está em casa tomando chimarrão
com a esposa. A propriedade, em Alecrim, continua andando. O filho de 19 anos está
no comando. Um sonho realizado, porque, como nos conta o agricultor, a lavoura e a
produção de leite não eram suficientes para manter o jovem no campo. “Ele estava
pensando em ir trabalhar na cidade, quando chamaram a gente para participar de uma
reunião na secretaria municipal de agricultura. Tínhamos a oportunidade de financiar
um chiqueiro. A gente achava que pra gente, pequeno, não tinha condições, que isso era
só para os maiores. Daí o filho me disse: se sair esse financiamento eu fico com vocês!
Não pensei duas vezes, fizemos. Nada melhor do que um filho perto.”
A família foi conhecer como a atividade funcionava e logo concluiu que era possível.
Era hora de buscar o financiamento para construir o chiqueiro. “Tentamos em outro
banco. Levaram cinco meses para dizer que não era possível. Buscamos então o
Sicredi e, em um mês, estava aí o financiamento. Confesso que nos primeiros dias
não dormi, pensando se conseguiria pagar, a gente nunca tinha feito uma dívida. Aí
pensei: a gente vê os outros em redor, ninguém foi à falência, estão conseguindo
pagar então acho que para nós não pode dar errado também. Tá pronto e não
temos medo de trabalhar! E o melhor de tudo, agora meu filho pode trabalhar
comigo como eu sempre trabalhei com meu pai, graças ao Sicredi que confiou na
gente.” Agradece com os olhos cheios de lágrimas.
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A História de
Tiago Luis Rhoden
Produtor de Leite
(Salvador das Missões)

Tiago Rhoden nasceu no campo e criou raízes. “Desde
criança, acompanhava meu pai, a vovó e o vovô. Eu
me lembro como a gente ia na lavoura, naquela época
cortava soja a “muque”. O vovô e o pai plantavam soja
e tinham porco. A vovó cuidava das vaquinhas.”
Com o passar do tempo, a propriedade teve altos e
baixos, até pensaram em desistir, mas Rhoden sabia
que era possível. Começaram com 10 vacas, hoje, são
50. Mas boa produtividade depende de investimentos
e aí começa o apoio do Sicredi. Rhoden financiou, a
longo prazo e com juro baixo, uma estrutura para

confinar o gado. “Quando a gente começou a fazer
chamavam nós de loucos, que não ia se pagar, mas
se tivesse que fazer, ia fazer de novo, porque a vaca
responde o que ela ganha. Quanto mais conforto e
comida, mais leite. Ela te dá retorno, isso não tem erro.
Para a gente melhorou e para as vacas mais ainda. Se
não fosse essa linha de crédito, nem sei se estaria aí
hoje. Isso que viabilizou a permanência da gente na
propriedade”.
O amor que foi ensinado a ter pela terra transmite para
as filhas.

“A parte da gente a gente vai fazer, que caminho elas vão escolher, elas vão
decidir, mas pelo menos vão ser incentivadas. Eu sigo firme porque sei que
posso contar com o apoio do Sicredi. Eles entendem a nossa necessidade e
abraçam junto a causa, aí vai embora”, diz, confiante.
A HISTÓRIA DE

Roque Casarin
Empresário (Santo Ângelo)
“O Sicredi me deu a segurança que eu precisava.
Enquanto eu continuava cuidando do meu negócio
o Sicredi assumiu todo o encaminhamento da
documentação e liberações. Correu atrás, buscou, viu
o que faltava, até com as planilhas ajudou. Quando
tem alguém cuidando, te ajudando, o resultado é
muito mais interessante, muito mais rápido e foi o que
aconteceu conosco.”

Associado há 20 anos, foi no Sicredi que Roque Casarin,
sócio-proprietário das Lojas Formatto, buscou apoio
para construir sua primeira loja própria em Santa Rosa.
Fez um financiamento pelo BNDES. Vai mudar de uma
loja de 450 metros quadrados para uma de 800 metros
quadrados.

A experiência foi tão boa que Casarin já se programa
para também construir prédios próprios em Santo
Ângelo e Ijuí, onde tem loja.
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A História de

Ricardo Vanzella

Técnico Agrícola
(Porto Mauá)

A vida no campo sempre foi uma paixão de Ricardo Vanzella, de Porto Mauá: “Se
tem máquina, roça e bicharedo tô feliz”. O jovem de 21 anos é técnico agrícola,
buscou qualificação para continuar no meio rural. Logo que se formou surgiu uma
nova oportunidade pelo Programa Mais Alimento: “Resolvi colocar a mão na massa
e me atracar na suinocultura.”
O Sicredi apostou no potencial do jovem empreendedor e garantiu um
financiamento pelo BNDES. O chiqueiro foi construído com toda a estrutura
necessária. Hoje são 1000 animais sendo preparados para o abate. Os resultados
já aparecem e agregam na renda. “Quando tu vê que teu trabalho está dando
resultado, tu trabalha com mais amor. A cada 100 dias entrego um lote, com a
qualidade que exigem, é a recompensa do trabalho. Foi um sonho realizado e o
sonho maior é a ampliação. Construir mais um e continuar na atividade. Deu certo e
vai dar mais certo ainda.”

Me associei pra isso e não me arrependo porque
o Sicredi é uma cooperativa boa de trabalhar,
excelente, dão incentivo, ajudam o agricultor, são
parceiros! Desde o momento que entrei lá só me
ajudaram!”, conta, cheio de entusiasmo.
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João Wilmar Backes

Produtor Rural
(Santo Cristo)

Cheio de orgulho, João Wilmar Backes circula no meio
da obra dos chiqueirões que significam um avanço
dentro da propriedade em Santo Cristo. O espaço será
uma unidade produtora de leitões. O recurso do BNDES
foi liberado pelo Sicredi, onde Backes é associado há 20
anos e sempre contou com o apoio da cooperativa para
crescer.
O negócio é em família. A filha formada em
Administração e Ciências Contábeis estudou a
viabilidade do negócio, os dois filhos agrônomos

ajudam a manter a atividade que já funciona há
bastante tempo. A granja terá capacidade de 1,3
mil matrizes e vai criar em torno de 700 leitões por
semana. Depois do desmame, os leitões vão para
creche que já funciona na propriedade. “Ampliamos o
negócio para ter valor agregado, a integradora paga
pela produção do leitão e paga pela parte da creche.”
O produtor tem dois anos de carência e oito anos para
pagar esse investimento.

“É a realização de um sonho, não só meu como da família, dos meus filhos.
Vou precisar de pelo menos mais oito funcionários para tocar o negócio.
Fico feliz de poder ajudar as famílias, de agregar renda a mais essas
pessoas. Também contribuo para o desenvolvimento do município, já que
o nosso negócio gera uma receita expressiva. Segundo levantamento do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Santo Cristo é o maior
produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Me sinto realizado”, conclui.
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Realizar sonhos através de um consórcio? Sim, essa é uma opção para muitos
associados da Sicredi União RS. Através do consórcio, a cooperativa disponibiliza
uma modalidade de compra baseada na união de pessoas físicas e pessoas jurídicas,
com a finalidade de formar poupança para adquirir bens móveis, imóveis e serviços.
Ao adquirir uma cota de consórcio, o associado realiza o pagamento das parcelas
e concorre mensalmente através de lance ou sorteio à contemplação da cota.
Quando contemplado, poderá utilizar-se do crédito de sua cota para adquirir o
bem ou serviço que sempre sonhou.

A HISTÓRIA DE

Aline Haab Stracke
Enfermeira (Cerro Largo)

- Aline, quer fazer um consórcio?
- O que eu vou fazer com um consórcio?
- Fazer uma cirurgia plástica, pagar uma festa de aniversário, estudar... realizar um sonho.
Assim foi a conversa de uma colaboradora do Sicredi de Cerro Largo com a associada Aline
Haab Stracke. Depois da explicação, a certeza de que estava fazendo um bom negócio,
porque seria a garantia de pagamento do curso de pós-graduação, tão sonhado. “Só podia
vir de uma mão amiga! Há 20 anos estou no Sicredi e eu sempre gostei do relacionamento
com o pessoal que trabalha aqui na agência. Me sinto bem aqui, bem assistida, bem
amparada e confiante nas propostas que colocam para mim”.
Em janeiro, Aline recebeu um telefonema do Sicredi comunicando que ela tinha sido
sorteada no consórcio. E veio no momento certo porque em março, começava o curso
de especialização em enfermagem obstétrica, um sonho que tinha desde a formatura.
“Estou feliz com o negócio que eu fiz. Pude realizar meu sonho de estudar de novo e me
qualificar, uma necessidade nos dias atuais. Ainda vou precisar muito do Sicredi porque
meus planos são maiores. Sei que vou poder contar”, afirma.
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A História de
Adelaide Pizzuti Lazzaretti
Costureira e Dona de Casa (Santa Rosa)

Dona Adelaide, de 94 anos, esbanja jovialidade. A idade
só deixou seus cabelos brancos porque a memória
é excelente. Ela lembra em detalhes de diversos
momentos marcantes da família, entre eles quando
marido dela, Antônio Albino Lazzaretti, presidente da
Cotrirosa, junto com outras quatro pessoas, fundou a
cooperativa de crédito em Santa Rosa, hoje o Sicredi.

completou 90 anos, os filhos decidiram que ela deveria
usar o dinheiro da cota capital para celebrar essa
data tão importante e foi o que fizeram. “Fiquei muito
contente com a festa. Reuni a família e os amigos para
comemorar meus 90 anos e olha que foram 90 anos
bem vividos (risos). Tinha bastante comida, bebida,
música e muita alegria. Nunca vou esquecer!”

A costureira e dona de casa não se envolvia nos
negócios, mas tinha uma conta conjunta com o
marido. Ele faleceu e a conta permaneceu. Quando ela

O filho Pedro, que administra a conta da Dona Adelaide,
diz que foi o melhor investimento.

“Era dinheiro dela, por mérito porque sempre ajudou
o pai. Também tinha idade suficiente para atender as
regras. Ver a alegria da nossa mãe nos deu a certeza de
que foi o melhor investimento”.
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Proteger o associado e cuidar do seu patrimônio. É o que o Sicredi faz. Com
os seguros o associado fica tranquilo que o seu patrimônio e a sua vida
estão protegidos. E além do mais, pode ganhar prêmios em dinheiro nos
sorteios mensais dos seguros de vida e residencial. No último ano foram
pagos mais de R$ 13 milhões em sinistros e entregues mais de R$ 243 mil
nos sorteios mensais.

A HISTÓRIA DE

Selomar de Souza
Novo Machado

“Fiquei muito feliz com a notícia, nem acreditei, nunca havia
ganho um prêmio assim, e neste momento, foi a melhor
notícia que recebi, estou reformando a casa, e já gastei
as economias, assim vou poder melhorar ainda mais
minha residência. Assim que concluir quero fazer o seguro
dela. Já pensei em cancelar meu seguro, para cortar as
despesas, mas me preocupo, além da minha saúde, com
a minha família. Com o Sicredi, tenho só a agradecer, pois
sempre tenho tudo o que preciso, além de me sentir em
casa”, completou Selomar.
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João Martins Pereira

Aposentado
(Tucunduva)

O passeio para Passo Fundo, que o aposentado João
Martins Pereira tinha programado com a esposa não
saiu como esperavam. “Cheguei lá em Passo Fundo,
não sei, deu um branco, sei lá o que aconteceu, não
sei, só sei que quando eu vi bati o carro atrás do outro.
Daí chamei o seguro, veio o seguro, veio a ambulância,
veio o guincho e veio o táxi para nos trazer embora. Me
trouxeram aqui, na porta da casa. Não paguei nada,
não me cobraram nada”, conta o aposentando com
uma certa estranheza, porque não imaginava que o

seguro fosse tão eficiente. Por sorte, tiveram apenas
ferimentos leves, mas o carro teve perda total. “Me
deram o valor do carro para eu poder comprar outro,
não perdi nada. A minha despesa em papelada foi de
R$ 70,00. Já imaginou se além de pagar o meu carro
tivesse que pagar o que eu bati. Não teria condições.”,
garante.

Comprou o carro novo e renovou
o seguro: “Ninguém está livre, em
qualquer lugar sempre estamos a
perigo”, alerta.
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A HISTÓRIA DE

Hermes Antônio Marchetti
Associado há 37 anos (Santo Ângelo)

Hermes Marchetti se orgulha e se emociona quando o assunto é cooperativismo. Um
estudioso e apaixonado pela causa, construiu uma trajetória intensa na cooperativa. Vivenciou
muitos fatos marcantes e participou de grande parte deles. Nos conta alguns destes que
marcaram sua vida.
Marchetti diz que o primeiro deles foi assumir a Credisa em 23 de março de 1987, em que
pouco ou nada sabia da realidade da cooperativa. Era um período onde a credibilidade no
cooperativismo estava muito abalada (grave crise da Cotrisa) e a Credi era administrada
pelos mesmos dirigentes e funcionava em espaço físico da Cotrisa.
Desconhecia como funcionava. Tinha três funcionários e ficou com apenas um. Na época o
serviço prestado era de pagar leite aos pequenos agricultores todos os meses. Não tinha
compensação, somente depósito à vista e a prazo. Hoje eu digo: “assumi pela paixão
pelo cooperativismo e não pela razão. Viabilizamos a Credisa com comprometimento,
dedicação, aprendendo o que era uma Credi. Conquistamos os produtos e serviços ao
longo dos anos.”
O segundo fato foi assumir as cooperativas de crédito de São Luiz Gonzaga e São Borja.
Essa última tinha sido autoliquidada e São Luiz Gonzaga estava com uma grande crise.
“Todo mês resultados negativos que já estavam afetando o patrimônio. Foi muito
difícil, mas com a incorporação pela Sicredi Santo Ângelo viabilizamos a região.” E
outro fato marcante foi a união das três cooperativas, Grande Santa Rosa, Missões e
Serro Azul, hoje a nossa Sicredi União RS, em 2010.
E o terceiro momento marcante foi ter participado da construção do Sicredi em nível
de Rio Grande do Sul, como conselheiro de administração efetivo e suplente por
aproximadamente de 15 anos.
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Claudino Lenz

Associado há 70 anos
(São Pedro do Butiá)

Sentado na sua cadeira de balanço, na área de casa
em São Pedro do Butiá, Claudino Lenz nos conta sua
história de vida. Ele tem 83 anos e há 70 é associado
do Sicredi. Ainda lembra da alegria que sentiu quando
seu pai lhe entregou uma caderneta da cooperativa.
Ele tinha apenas 13 anos e aquele gesto fez com que se
sentisse importante. “Me deram um livrinho assim ...
(mostra o tamanho), pena que a gente perdeu isso. Um
livrinho da caixa, o pai ia cada ano lá e quando voltava
me mostrava: esse aqui é teu capital e esse é juros, tu
não precisou trabalhar para conseguir esse valor que
tu recebeu.”

O tempo passou e, aos poucos, tudo foi se ajustando
e melhorando. O menino cresceu e passou a fazer
seus próprios negócios. A primeira propriedade foi
comprada por “100 contos de réis”, dinheiro das suas
economias e parte financiada. Depois teve a compra
de uma olaria, custeio das lavouras e a vida financeira
toda dentro do Sicredi.
Como na origem, quando recebeu a caderneta do pai,
hoje Seu Claudino faz questão de manter além da conta
corrente uma poupança. “A história do Sicredi e a minha
se confundem e eu sou muito feliz por isso. Apesar de
tanto tempo continuo sendo acolhido.”

Lenz lembra, emocionado, que o Sicredi era mais do
que uma cooperativa onde se guardava ou buscava
dinheiro emprestado, era o lugar que acolhia.

“Na segunda guerra mundial, era
proibido falar alemão. Era uma
judiaria, porque a gente sabia
muito pouco o português. Então
os imigrantes e descendentes se
encontravam no Sicredi para falar
escondido”.
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A HISTÓRIA DE

Cláudio Luiz Cagliari
Agrônomo (Guarani das Missões)

As lembranças da parceria da família com o Sicredi
estão presentes na memória de Cláudio Luiz Cagliari.
O trabalho no campo passou de geração para geração.
Hoje, o jovem recém-formado em Agronomia recorda
quando ainda era pequeno e o pai já tinha parcerias
com a instituição. O crescimento da propriedade
foi se tornando possível pela oportunidade de
financiamentos. As colheitadeiras, tratores,
plantadeiras foram adquiridos dessa forma. “Com a
parceria do Sicredi que a propriedade está evoluindo”,
afirma Cagliari.
Na família, o consórcio do Sicredi também foi um
importante aliado. Uma forma de ter auxílio para

a aquisição de uma colheitadeira e, agora, de
uma caminhonete. “Todo mundo sabe que, hoje,
na agricultura está difícil, aumento de custos e
sem a parceria do Sicredi seria inviável continuar
na agricultura. Quando precisamos de algum
financiamento, crédito e custeio pra lavoura sempre
temos a parceria com o Sicredi. Quando precisamos
realmente podemos ir lá. Somos bem atendidos. Temos
crédito, opções de financiamento, custeio sempre.
Nunca negaram!”
A confiança no Sicredi Cagliari herdou dos pais, tios
e do irmão mais velho que, infelizmente, faleceu em
um acidente de trânsito. Por isso, apesar de jovem,
ele precisou assumir muitas responsabilidades.
E a compra da caminhonete, tão necessária na
propriedade e sonhada por ele e o irmão, chegou
no final de 2018, quando foram contemplados pelo
consórcio. “Meu irmão não está mais aqui, mas deixou
tudo encaminhado para eu seguir em frente. E com o
apoio do Sicredi sei que posso construir tudo o que um
dia sonhamos juntos!”, conclui, emocionado.

A HISTÓRIA DE

Maria Ignes Damião
Empresária (Entre-Ijuís)
poucos fui me reerguendo e o Sicredi, ali sempre
comigo. Hoje estou bem e aí os bancos estão atrás de
mim , me oferecendo crédito, eu não vou, assim como
eles me deram as costas, eu dou as costas para eles.
Eu fico com o Sicredi, sempre com o Sicredi.”

Uma falência é sempre um problema. Em 2012 Maria
Ignes, de Entre-Ijuís, amargou inúmeras dificuldades.
“A empresa (uma mecânica de caminhões) estava
passando por um momento difícil. Quando eu
mais precisei todos os bancos viraram as costas,
quebramos. Quando cheguei no Sicredi pra fechar uma
conta souberam do meu drama e me estenderam a
mão, me abriram as portas, me deram crédito. Aos
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Para Maria Ignes o grande diferencial do Sicredi são
as pessoas. “A equipe do Sicredi, além de humanizada
é tudo o que eu preciso. Ajuda a empresa, incentiva a
fazer melhor e crescer.”
Agora, de volta ao mercado e com as economias
equilibradas, uma obra de ampliação está sendo
projetada e o Sicredi segue junto.

A HISTÓRIA DE

Marco Aurélio de Moraes
Caminhoneiro (Santa Rosa)
“Eu tinha um sonho, mas não tinha dinheiro suficiente.
Nessa parte que entra o Sicredi, que financiou a
compra do meu caminhão. Mesmo que ninguém
acreditasse eu tinha dentro de mim que eu conseguiria,
e eu consegui”, conta, emocionado.

Há dez anos, Marco Aurélio de Moraes, de Santa Rosa,
se associou ao Sicredi por um motivo muito simples:
“Quando te passam confiança tu quer estar junto, estar
participando e, no Sicredi, é assim. Por isso me tornei
um associado. Sempre fui bem atendido e foi aqui que
encontrei a maneira de realizar meu sonho de ter meu
próprio negócio”.
Moraes é caminhoneiro, mas sempre trabalhou como
funcionário. Aproveitou esse período para adquirir
experiência, ver como o negócio funcionava na prática.

A HISTÓRIA DE

Itacir Klatt
Produtor Rural (Santa Rosa)

Por 27 anos, Itacir foi metalúrgico. Acreditou que seria
sempre assim, mas uma crise no setor fez com que
ele perdesse o emprego e aí precisou se reinventar. Se
integrou ao Programa Mais Alimento, começou então
a produzir hortigranjeiros para fornecer a escolas e
entidades.
Para construir uma estrutura adequada para
hidropônicos, foi em busca de parceria e o Sicredi
abriu as portas. Com recursos do Pronaf construiu

O caminhoneiro não quer parar por aqui. Depois
que pagar esse investimento vai fazer um novo
financiamento para comprar outro caminhão, maior e
mais novo.

“Vou crescer, crescer junto com o
Sicredi. Aqui me sinto confiante,
seguro e sei que posso contar com
essa equipe. Estou feliz e tranquilo,
porque ser dono do meu negócio
faz diferença na minha vida e na da
minha família.”

a estrutura, muito mais do que imaginava para o
primeiro momento. “Mesmo não sendo associado da
cooperativa, apostaram e acreditaram que eu poderia
custear e pagar.” A estufa está funcionando muito bem
e mercado não falta. Itacir entrega os produtos para
uma cooperativa que participa de licitações do governo
do estado e do município. As verduras saudáveis
alimentam alunos das escolas municipais, estaduais e
creches.
“A necessidade fez toda a diferença. Tive que buscar
e aprender tudo em tempo recorde. Mas fui bem
assessorado e isso garantiu meu sucesso. A maior
herança que um pai e uma mãe podem deixar para
um filho é estudo e conhecimento. Eu agora sei que
também vou deixar um negócio organizado, que ele
poderá dar continuidade .
Quanto ao Sicredi só posso dizer que é o melhor.
Eles atendem bem, tem respeito com cada um dos
associados. Não é por você ter as mãos sujas que não
vão atender. Sabem que aí podem estar as melhores
oportunidades.”
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A HISTÓRIA DE

Sidimar Rocha dos Santos
Empresário (Cerro Largo)

Imagine uma pessoa de bem com a vida, um sorriso
iluminado e muito brilho nos olhos: esse é o Sidimar
Rocha dos Santos, empresário em Cerro Largo.
Dono de um café, ele acredita que os principais
ingredientes de tudo que fazemos são amor e
dedicação. “Aprendi minha profissão de padeiro e
confeiteiro com meu tio. Quando comecei, trabalhava
para os outros. Meu patrão não tinha interesse em
investir na padaria aí decidi fazer meu marketing.
Cada coisa que eu fazia diferente, eu comprava com
meu dinheiro e saía distribuir. Cada dia eu levava
um produto diferente em lojas diferentes da cidade.
Foi para o pessoal ir conhecendo o meu produto,
conhecendo minha pessoa e foi nesse meio tempo que
eu foquei. Eu disse: chega de ser funcionário, eu quero
ser patrão. Aí fui em outras casas bancárias, ninguém
me deu oportunidade, tinha que deixar garantia. Aí

em um jantar encontrei com o Dercino, conselheiro do
Sicredi. Quando comeu a cuca, de polpa de coco, que eu
tinha levado me disse: Sidimar, porque tu não abre tua
padaria? Aí que está o problema, não tenho condições,
já fui atrás, mas ninguém me dá oportunidade sem eu
ter um bem para deixar em garantia, e eu não tenho
nada. Eu sou um cara humilde, eu trabalho por salário,
não tenho nada. Aí ele disse, qual seria teu ideal para ti
começar teu negócio? Eu respondi: olha, uns 60 mil, já
dava para eu começar. Ótimo, vou colocar no conselho.
Duas semanas depois veio me dizer que tinha sido
aprovado.”
Foi então que com muita coragem e força de vontade,
Santos abriu sua padaria. Primeiro com um sócio,
logo depois seguiu sozinho. Nem tudo foi fácil, mas o
padeiro conseguiu fazer o que queria. Foi crescendo
aos poucos e em 2014 construiu a indústria e quando
terminou fez o Aromas Café, um ponto requintado
de Cerro Largo. Tudo com o apoio do Sicredi. “Então
todo esse patamar de vida, é graças ao Sicredi e
continuamos fazendo a nossa história com o Sicredi.”
Hoje, Santos gera emprego e renda. São 16 funcionários
no empreendimento. “A confiança que a gente tem no
Sicredi é a confiança que o Sicredi tem na gente. Então
a gente só tem a agradecer isso. Crescemos juntos”,
comemora.

A HISTÓRIA DE

Vânia Marinilda Pinto dos Santos
Gerente Administrativa (Santo Ângelo)
atendiam. Esperava meio dia e não era atendida. No
Sicredi é diferente, recebo atenção e estão sempre
prontos para ajudar. É uma maravilha. Estou muito
satisfeita!”

A correria do dia a dia faz com que as pessoas
busquem atendimentos ágeis e eficientes. Por isso
Vânia, de Santo Ângelo, buscou a parceria com o
Sicredi. “No banco que eu trabalhava, pra resolver uma
situação tinha que ir cinco dias no banco, nem telefone
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Vânia também aproveitou as taxas de juros menores
para fazer uma reforma em casa. “Aqui estão alguns
dos motivos do crescimento do Sicredi. Faz o que o
associado precisa, no tempo que o associado precisa”,
diz, satisfeita.

A HISTÓRIA DE

Samara Lopes Prendel
Professora (São Luiz Gonzaga)
dinheiro até para investir em uma obra na casa e
adquirir o que estava faltando para o conforto da
família. Há pouco tempo, o filho precisou fazer uma
cirurgia, e Samara, novamente, recorreu ao Sicredi e foi
atendida. “Num momento de tanta preocupação como
este ouvir um – Vem aqui que eu te ajudo - não tem
preço.”

Contas acumuladas, empréstimos, taxas e juros
exorbitantes. Um pesadelo na vida da professora
Samara Lopes Prendel, de São Luis Gonzaga. Por
indicação, foi conhecer o Sicredi, gostou e se tornou
uma associada.
Desde então, a vida dela mudou. “Eu estava apavorada,
pensei em vender o carro, eu não sabia mais o que
fazer porque no outro banco meu dinheiro só ia.” O
Sicredi ajudou a negociar a dívida que tinha no outro
banco, comprou o empréstimo e ainda deu dicas de
educação financeira. Com tudo organizado sobrou

As dívidas deixaram de ser uma preocupação e, hoje,
a professora vive tranquila, porque aprendeu a fazer
sobrar. Aos que passam por situações difíceis como
as que ela enfrentou, indica o Sicredi: “Com muita
convicção eu digo: Vai no Sicredi, lá te recebem de
braços abertos, os colaboradores são atenciosos, os
horários flexíveis e as taxas acessíveis.”
A fase difícil foi superada e, agora, Samara garante
estar bem e muito feliz. “Coloco a cabeça no
travesseiro e durmo, porque quando a gente consegue
se organizar, que tem uma ajuda, aquilo te dá uma paz
e essa paz é o Sicredi”, ressalta.

A HISTÓRIA DE

Vinicius Ergang Streda
Escritor (Santo Cristo)
dele um escritor. Escreveu um livro, em que conta sua
história, dá palestras e todo o dinheiro que recebe
deposita no Sicredi. “Lá (no Sicredi) me ouvem e me
orientam. Vendo livros em vários lugares, até fora do
estado e do país e recebo pelos depósitos bancários
feitos no Sicredi”, conta cheio de orgulho.

Ele é o “rei” da simpatia! Vinicius Streda, 31 anos,
tem Síndrome de Down. “A Síndrome de Down não
é uma doença, a Síndrome de Down é um detalhe.
Tenho muito orgulho de ser cromossomo 21. É um
cromossomo a mais, mas que não nos tira os direitos
na sociedade, aqui em Santo Cristo ou em qualquer
lugar do mundo”, explica ele.
Por incentivo dos pais, Streda leva uma vida normal,
concluiu o ensino médio e o gosto pela leitura fez

Streda é tão independente que até viaja sozinho: “Fui
pra Miami e levei comigo o cartão internacional do
Sicredi. Tudo deu certo!”, comemora com firmeza.
O jovem escritor com Síndrome de Down não para
de evoluir. Encerrou 2018 morando sozinho. Os pais
mantém a atenção com uma certa distância, mas
permitem que ele alce voos cada vez mais altos. “Eu
sei usar o meu dinheiro. Comprei os móveis da minha
casa com o dinheiro que eu tinha guardado no Sicredi.
O Sicredi não é 10, é 1000. Hoje, estou aqui com moradia
independente, investindo no meu futuro, para minha
vida.”
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Juntos para voar:
realizamos seu sonho
de voar de balão!

A HISTÓRIA DE

Carlos Pippi
Empresário (São Miguel das Missões)

Empresário no ramo do agronegócio e hotelaria, Carlos Pipi sabe que é preciso inovar, criar
temas novos para sensibilizar as pessoas. “O Sicredi foi muito feliz nessa iniciativa de trazer
um balão para comemorar seus 105 anos. Foi diferente e inovador. Mobilizou as pequenas
comunidades em função do balonismo. Todas as pessoas que tiveram a vivência de subir
viram que era algo seguro e especial”.
Segundo Pippi, a nossa região, por ser coxilha, é um lugar muito especial para a prática do
balonismo. E o projeto do Sicredi deu força a um evento previsto para abril de 2019, em São
Miguel das Missões, o primeiro encontro de balonismo.

“Esse evento vai unir duas vertentes, que é a nossa raíz de
alma missioneira, com toda a visão que o Sicredi tem da
cooperativa, do esforço conjunto, da edificação da riqueza.
Nós esperamos que seja o início de um acontecimento que
venha a se tornar anual nas missões, que é o balonismo,
um turismo de aventura.”
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A HISTÓRIA DE

Alessandra Thume Melo
Estudante (Porto Vera Cruz)
que ele subiria bem na hora que eu ia estar subindo,
mas eu consegui largar as muletas e dar um pulo para
dentro e deu certo. O Gilnei (gerente da agência) ajudou
e as pessoas que estavam lá perto também ajudaram.
Todo mundo fez com que eu conseguisse entrar. Foi
maravilhoso. Eu nunca tinha tido essa experiência ...
sensação de estar livre.”

Foi pelas redes sociais que a Alessandra soube que o
balão do Sicredi estava circulando pela região. Nunca
imaginou que pudesse estar em Porto Vera Cruz, até
que para a grata surpresa dela e dos colegas da escola,
a diretora sorteou 20 ingressos, teve sorte e conseguiu.
Um dia de encantamento, mas que Alessandra
precisava superar uma dificuldade. Por causa de uma
doença teve uma perna amputada. Teve medo de não
conseguir subir no balão. “Achei que não ia conseguir
subir, porque era bem alto e ele ficava mexendo. Pensei

Alessandra acredita que foi um momento histórico, não
só para ela, mas para Porto Vera Cruz.

“Foi uma coisa nova que aqui nunca
teve. Então, o Sicredi disponibilizar
isso para todo mundo é
muito interessante
porque a gente nunca
teria essa oportunidade
se não fosse ele.”
Agora fica a torcida para que o balão
volte!

A HISTÓRIA DE

Lito Rodolfo Arguilar
84 anos (Santa Rosa)
o outro e as crianças brincando. A cidade e o horizonte
eram diferentes. Achei bonito!”, conta, com os olhos
brilhantes inundados pela emoção.

Se fecharmos os olhos podemos imaginar com magia,
como foi a experiência de andar de balão do Seu Lito
Rodolfo Arguilar, de 84 anos, morador de Santa Rosa.
“Entrei naquele cesto e de mãos dadas com a minha
neta subi, subi e subi... sei lá quantos metros! Lá de
cima era lindo de ver o lugar cheio de gente, o povo lá
embaixo olhando, a gurizada correndo de um lado para

Arguilar segue nos contando: “Quando andei de balão,
realizei um pedacinho do meu sonho, que é andar de
avião. Comecei por roda gigante, agora o balão. Nem
frio na barriga eu senti, então sei que vai ser tranquilo
andar de avião.” Emocionada, a família acompanha o
relato do avô, que é um exemplo para todos. Aos 84
anos, Seu Lito ensina que nunca é tarde para fazer
planos e realizar sonhos. Estão se organizando para
ele visitar uma sobrinha em Porto Alegre, irá de avião
de Santo Ângelo até a capital gaúcha.
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A HISTÓRIA DE

Ademar Essenberg
Comerciante (Santa Rosa)

Era domingo e Ademar, de Santa Rosa estava envolvido com o almoço de
aniversário do pai dele. De repente o telefone tocou: “Do outro lado da linha me
diziam que eu tinha sido sorteado. Mas demorei a entender em que tinha sido
sorteado. Como a gente trabalha com comério está sempre comprando rifas.
Quando me disseram, tu ganhou um gol, um carrão do Sicredi, nem acreditei.
Foi uma emoção tão grande que nem consigo descrever. Depois olhando o vídeo
do sorteio, vi o que é a tal da sorte. Entre milhares de papeizinhos tiraram o
meu.”
O carro vai ficar na família, a princípio com a filha do comerciante, que em
2019 completa 18 anos. Depois desse super presente, a relação de carinho e
admiração com o Sicredi só aumentou. Ele é associado há 22 anos e explica
porque admira a instituição.

“No Sicredi é pessoa com pessoa,
não é pessoa com máquina.
Então chego lá e o negócio é fácil.
É como se fosse a minha família.”
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A História de
Elmuth Lorenzen
Aposentado
(Novo Machado)

Ganhar um prêmio é sempre uma satisfação. Mas
para Seu Elmuth Lorenzen, associado do Sicredi em
Novo Machado foi mais do que isso, ele considera uma
benção. “Eu sempre pensava: quando vai chegar a
minha sorte? Será que um dia vou pegar um prêmio?“
E esse dia chegou. Na campanha promocional dos 105
anos do Sicredi União RS ele recebeu quatro cartelas,
preencheu e para felicidade foi sorteado. Ganhou um
refrigerador.

Em casa o refrigerador ganhou um lugar especial
na cozinha e está sendo muito bem aproveitado. “A
geladeira que eu tinha era simplezinha, não dava conta.
Agora posso guardar carne, leite e frutas. Uma benção
esse presente do Sicredi”, agradece o aposentado, que
é viúvo e mora sozinho.

“A gerente me chamou e disse que tinha uma surpresa!
Minha cartela tinha sido sorteada! Minha nossa, que
alegria!”, conta, entusiasmado.
“Fui buscar com minha carretinha agrícola. A gerente
filmou, achei bonito. Estava muito feliz, contente!”
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Vencedores da Promoção

1a Etapa
1o Sorteio
Prêmio: Notebook
Ilse Geni Kruel Wus

Sind. Trab. Rurais Tuparendi e Porto Mauá
Dionisio Leandro Czapla
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2o Sorteio
Prêmio: TV

3o Sorteio
Prêmio: Refrigerador

2a Etapa

Osmar Schulz
PRÊMIO: AUTOMÓVEL S10
(Senador Salgado Filho)

Egon Erich Kronbauer (dir.)
PRÊMIO: MOTO CROSSER
(Santa Rosa)
Waleska Stuczinski (esq.)
PRÊMIO: CONJUNTO
JETSKY E REBOQUE
(Guarani das Missões)

Ademar Essenberg
PRÊMIO: AUTOMÓVEL GOL
(Santa Rosa - Bairro Cruzeiro)

Sérgio da Silva Nunes (dir.)
PRÊMIO: CONJUNTO DE BARCO,
MOTOR E REBOQUE
(Caibaté)
Osvaldo Steinhorst (esq.)
PRÊMIO: MOTO SHI
(Vitória das Missões)

Felipe Matias Winter (dir.)
PRÊMIO: MOTO XRE
(Alecrim)
Dorildes da Silva Gerardi (esq.)
PRÊMIO: MOTO TENERÉ
(São Luiz Gonzaga)
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A HISTÓRIA DE

Eduardo Nogueira Lopes
Empresário (São Borja)

O calor escaldante de São Borja obriga os moradores
a gastar mais energia elétrica com os aparelhos de arcondicionado e outros equipamentos que as pessoas
levam para dentro de casa para ter mais conforto e
qualidade de vida. O resultado aparece na conta de luz.
O empresário Eduardo Nogueira Lopes chegava a pagar
R$ 500 por mês.

Para acabar com o problema Lopes “pegou carona” na
Caravana Aniversário Premiado 105 anos, do Sicredi, e
resolveu o problema. Investiu em energia fotovoltaica.
Ele conta que já estudava a possibilidade, mas a
Caravana foi um incentivo. “Hoje, minha fatura vem
zerada, vem apenas as taxas, que a concessionária
cobra e eu tenho um acúmulo de energia, de três
meses. Então foi muito bom, melhorou qualidade de
vida, inclusive financeira porque é um investimento a
curto prazo. Com esse financiamento o Sicredi me deu
essa ajuda aí. Foi a melhor taxa, melhores condições
e atendimento que eu tive na cidade. Economia e
conforto é o que a gente quer. Agora deixa fazer calor
lá fora, aqui dentro de casa a temperatura agradável
está garantida”, brinca ele.

A HISTÓRIA DE

Salete Maria Rohte
Aposentada (Campina das Missões)
“Vamos viver, queremos viver. Precisamos viver!” E
já na primeira semana viajaram e o melhor, de carro
novo.
Adolar buscou um financiamento. No Sicredi,
foi prontamente atendido. “Escolhi o carro, fiz
o orçamento, peguei os documentos e levei na
cooperativa. Foi muito rápido, no dia seguinte já estava
aprovado e em uma semana me entregaram o carro.”
A aposentadoria finalmente chegou, e apesar de jovem
Salete Rothe decidiu parar. Sempre trabalhou como
técnica de enfermagem no Hospital de Campina das
Missões. A vida não foi fácil, além de cuidar da mãe
acamada por 13 anos, enfrentou um câncer de mama.
Durante todas estas lutas se manteve trabalhando.
Agora a aposentaria chega como um presente para ela
e para o marido Adolar Rothe, também aposentado.
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O casal está com a felicidade estampada no rosto.
Além da realização de um sonho pode aproveitar a vida
sem preocupações. As prestações do financiamento
foram ajustadas conforme as condições do casal, sem
causar nenhum sacrifício. É isso que o Sicredi quer:
qualidade de vida para seus associados.

Juntos
para comemorar

Os associados participaram da comemoração dos 105 anos da
cooperativa nas 42 assembleias de núcleo realizadas no período
de março e abril de 2018. Mais de 21 mil pessoas acompanharam a
prestação de contas da cooperativa do ano de 2017 e participaram do
jantar de aniversário da Sicredi União RS.
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Juntos
fortalecemos parcerias

Elias Dallalba
Presidente da Fenasoja 2020

Qual a importância das feiras para a nossa comunidade? Oportunidades! Que bom que temos
feiras em diversos municípios da nossa região, pequenas, médias ou grandes, elas são a
vitrine para a apresentação de produtos e serviços. Elas têm um impacto muito forte porque
além de mostrar o potencial local, as feiras conseguem trazer empresas de fora para que a
gente aprenda, troque experiências e continue evoluindo. Além do impacto no trabalho e na
renda familiar de muitas pessoas, as feiras garantem cultura e entretenimento.
Elias Dallalba, presidente da Fenasoja 2020, lembra que, diante das dificuldades
financeiras, foi preciso se reinventar. “A gente não tem mais apoio político nas feiras,
então é importante ter grupos que acreditem no impacto social e econômico que as feiras
causam numa comunidade. É nesse viés que a gente conta muito com o Sicredi, porque a
essência do Sicredi é acreditar e dar oportunidades a todos que têm vontade de fazer a
diferença. O Sicredi oferece mais que um recurso em moeda, oferece toda uma estrutura
de orientação de como conduzir a empresa e como aplicar recursos. Por isso, o Sicredi
não é apenas um patrocinador ou um colaborador das feiras, ele também apoia o
expositor com financiamentos, para viabilizar o negócio, financia e apoia o visitante que
vem na feira.”

“Todos somos clientes do Sicredi. Todos somos
cooperativados, todos fazemos parte de uma
grande irmandade. É um orgulho muito grande
para as feiras da região ter uma instituição
que se preocupa e pensa junto conosco no
bem-estar da comunidade regional. É um
casamento perfeito: o Sicredi orienta e financia
e a gente mostra!”, ressalta.

62

Stand da Sicredi União RS na Fenasoja 2018

Odaylson Eder
Presidente da Acisap Santa Rosa

O Sicredi é parceiro das associações comerciais e
faz questão disso. Onde tiver a possibilidade de
desenvolvimento lá está o Sicredi. E as associações
comerciais são uma prova disso. O presidente da
Acisap, Santa Rosa, Odaylson Eder, ressalta dois
projetos realizados em parceria: a Acisap TV e a
Parceiros Voluntários, que tem a Tribos. O Sicredi
acredita que a formação dos nossos jovens é
fundamental para o futuro e também que é preciso
divulgar nossas ações empreendedoras. Do ponto de
vista geral, a cooperativa, segundo Odaylson, é muito
importante. Lembra que o Sicredi incentiva a busca
pelas associações comerciais, que são entidades
representativas, o que garante o fortalecimento das
entidades.

“O Sicredi é uma entidade cooperativa que está se
reinventando todos os dias e acredito que o nosso
Sicredi União é o grande agente transformador indoor
das pessoas. Já tivemos outras empresas da região
que fizeram isso e transformaram seu locais, suas
cidades, e hoje é o Sicredi que faz isso. O Sicredi dá a
oportunidade para as pessoas se qualificarem no que
existe de melhor na sua área, isso é transformador e
extraordinário ao mesmo tempo. Porque ao mudar,
qualificar essas pessoas que compõe seu quadro
de colaboradores, ele muda o entorno porque essas
pessoas elevam o seu grau de profissionalismo e
exigência de trabalho para outro patamar e quem
melhor está fazendo isso no noroeste do estado é o
Sicredi.
O Sicredi como conceito filosófico de cooperativa é
profundamente transformador da nossa região e as
pessoas que estão compondo o Sicredi, principalmente
nos últimos anos, estão dando um gap de atualização
muito alto, de evolução muito alto e isso é muito
interessante, importante e nós como associações
comerciais, falando pela Acisap , a gente é muito
feliz de ter um parceiro como o Sicredi do nosso lado
e transformando o nosso local da forma como vem
transformando, transformando as pessoas e por
consequência transformando nosso local maior, que é
nossa região noroeste do estado do RS.”

Gilmar José Graniel
Sócio - Proprietário da GS Clean

No âmbito do cooperativismo, é fundamental que
as parcerias ofereçam agilidade, flexibilidade e
transparência. A Sicredi União RS nesses anos todos
de trabalho em conjunto com a GS CLEAN, soube
honrar estes requisitos. Com certeza a reciprocidade
nos serviços prestados a esta cooperativa reflete no
resultado positivo e crescimento de ambas.

Com muita satisfação, desejamos que nossa parceria
dure muitos anos e que a Sicredi União RS continue
sendo uma cooperativa que surpreende todos os seus
associados, colaboradores e prestadores de serviços,
praticando como sempre a essência do conceito
cooperativo.
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Sindilojas de São Borja
taxas diferenciadas aos Associados das Entidades de
Classe, descontos e muitas outras vantagens. Somos
gratos ao Sicredi por estar sempre de mãos dadas
com este Sindicato, com uma equipe super qualificada
em atendimento e proporcionando bem estar social
e soluções aos nossos Associados. Que possamos
manter firmes estes laços que só contribuem para o
crescimento da nossa economia local e regional”.
“Podemos afirmar com muita propriedade que o Sicredi
é a melhor instituição financeira do Brasil, além de
ser parceira dos Empresários em todas transações de
negócios, possibilita parcerias em eventos organizados
pelo Sindicato, Fecomércio e Sistema S - SESC e
SENAC, na qual o Sindilojas possui representatividade
dentro da FEDERAÇÃO. Sindilojas São Borja e Sicredi
caminham juntos numa parceria proporcionando

Ibrahim Mahmud - Presidente do Sindilojas São Borja
e Vice Presidente da FECOMÉRCIO
Vânia Alves Cardozo - Gerente Executiva do Sindilojas
São Borja

Sindilojas de Santa Rosa
Na visão do presidente do Sindilojas de Santa Rosa, Sr.
Leonides Freddi, essa parceria se consolidou na medida
que os empresários perceberam os benefícios e
vantagens em ser associado do Sicredi e do Sindilojas,
condição única para se beneficiar.

Há 18 anos nascia um projeto, fruto da percepção
e visão estratégica do Sindilojas e do Sicredi, com
o intuito de oferecer aos associados melhores
condições para operar de forma favorecida num
mercado extremamente competitivo: o varejo. Na sua
implantação favorecia apenas as empresas instaladas
na área de atuação do Sindilojas Santa Rosa, mas com
os resultados positivos obtidos, foi estendido para os
demais municípios de representação dos Sindicatos de
Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga e São Borja.

Com essa parceria, os empresários têm a sua
disposição os produtos e serviços oferecidos pelo
Sicredi em condições mais favorecidas dos demais
correntistas. São financiamentos, antecipação de
recebíveis, isenção ou redução de taxas, prazos
diferenciados, etc...
No último ano, o número de usuários beneficiados
com o convênio de parceria cresceu mais de 20%
(vinte por cento), o que para o Sindilojas é motivo
de comemoração e comprova o acerto na decisão de
buscar o Sicredi como parceiro apoiador do comércio.

Leonides Freddi - Presidente do Sindilojas Santa Rosa
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Nelson Della Valli
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Rosa
O suporte que o Sicredi oferece aos associados é
percebido pelo sindicato. “A gente recebe muito cheque
e quando é do Sicredi dificilmente volta.” Também
lembra da importância dos financiamentos: “Hoje
em dia, os custos de lavoura não têm seguro senão
é financiado e o Sicredi tem valores à vontade para
financiar investimentos e custeios, bem tranquilo. E
com longo prazo fica fácil de pagar”.
“O Sicredi é muito importante para o homem do
campo.” Com essa convicção, Nelson Della Valli,
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Santa Rosa, inicia sua conversa conosco. Nos conta
que, quando precisam, o Sicredi está sempre pronto
para ajudar. “Sempre somos muito bem recebidos.
O Sicredi é como uma casa do povo. Os agricultores
chegam lá e têm aquela tranquilidade de serem bem
atendidos pelos funcionários, são sempre muito
alegres.”

Para Della Valli, o grande diferencial do Sicredi é ouvir
seus associados. “Muitas vezes, procuram a gente
para buscar sugestões de melhorias. E isso nos faz
acreditar que somos realmente donos da cooperativa.
Desejo vida longa ao Sicredi porque ele ajuda muito os
agricultores e também as pessoas da cidade. 105 anos
já se passaram e os dirigentes do Sicredi continuam
com o mesmo foco, contribuir para o desenvolvimento”.

Denir Frosi
Presidente do Sindicato Rural de Santa Rosa
Nossos parabéns ao trabalho maravilhoso realizado
pela Sicredi União RS junto aos nossos produtores.
Queremos deixar um grande abraço a todos os
colaboradores do Sicredi e também ao valoroso quadro
de associados que fazem parte dessa grande família.
Que cada vez mais possamos levar qualidade de vida
ao nosso produtor rural, que trabalha muito para
que tenhamos um alimento de qualidade e melhores
condições de vida ao nosso povo.
O Sindicato Rural de Santa Rosa se orgulha muito
em ter o Sicredi como parceiro. O Sindicato tem a
preocupação de levar a informação e conhecimento
tecnológico ao produtor rural. Temos uma parceria
perfeita com o Sicredi que também se preocupa em
levar conhecimento e recurso para o nosso produtor,
nesse ano de 2018 realizamos muitos eventos em
conjunto Sindicato Rural, Senar e Sicredi.

O nosso reconhecimento pelo trabalho brilhante
realizado pela Sicredi União RS nesse ano de 2018.
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Cesar Saut
Vice-presidente da Icatu Seguros

“Winston Churchill, ex-primeiro ministro do Reino
Unido um dia disse que se pudesse escreveria a
palavra seguro no umbral de cada porta e na fronte de
cada homem, referindo-se a importância que o seguro
tem como agente de estabilização econômica em uma
família ou sociedade.

Este ano, fruto de nossa atuação conjunta em seguro
de pessoas, serão mais de 40 mil indenizações
efetivamente pagas, viabilizamos que muitas famílias
venham a ter não só um natal, mas um presente
e um futuro economicamente estável e tranquilo.
Fazemos parte de um pedaço da população que tem o
privilégio de trabalhar por um propósito nobre. Somos
agentes de estabilização econômica de pessoas e
trabalhamos para associados, que não são clientes
de produtos, mas donos de um empreendimento feito
para lhes proteger e que vem cumprindo com maestria
incontestável esse papel.“

“Como vice-presidente da Icatu, mas também como
associado do Sicredi, parabéns a todos e obrigado, temos
orgulho de estar juntos e das consequências que nosso
trabalho tem a tanta gente”.

Protefort

Em 2005, quando iniciaram as atividades do Grupo
Protefort, a Sicredi União RS foi a primeira cooperativa
a acreditar e terceirizar os serviços de vigilância
conosco. Desde então, passaram-se 14 anos de
parceria, a qual vem sendo alicerçada na confiança,
profissionalismo, transparência, credibilidade e
responsabilidade.
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A Sicredi União RS é um empresa de grande
importância não somente para o Grupo Protefort,
mas principalmente para sua área de atuação. Já
que, além de ser responsável pelo desenvolvimento
econômico e aporte financeiro das cidades em que está
inserida, também tem uma grande preocupação com
o âmbito da responsabilidade social. Por isso, somos
muito gratos e honrados por essa parceria, que hoje
nos possibilita empregar na prestação de serviços de
vigilância 52 colaboradores, que atuam diariamente
nas agências gerenciadas pela Sureg União.

Juntos no
Everest
A HISTÓRIA DE

Henrique Scalco Franke
Montanhista
2018 foi um ano incrível para nós do versusEuMesmo, em especial para mim,
Henrique. Ousamos sonhar, literalmente, alto, e para isso foi necessário sair da
zona de conforto, abdicar de outros sonhos e desejos, abrir mão de coisas que são o
“Everest” de muitas pessoas: estar com a família, construir um lar, empreender, etc. Se
fazer essa escolha já é difícil, fazê-la sozinho é muito mais, e é aí que entra o Sicredi
União RS nessa história.
Um lugar de ar rarefeito, de tantas tragédias contadas, e nós, juntos, chegamos lá,
colocamos a marca de Santa Rosa e região no topo do mundo.
E o Sicredi mais uma vez mostrou em que estão embasados seus valores e
compromissos, em acreditar e fazer acontecer o sonhos das pessoas, desde os sonhos
mais loucos como esse, até o sonho diário de cada um de nós.
Muito obrigado Sicredi União RS por acreditar e embarcar nesta aventura, que colocou um
pedacinho de Santa Rosa e do RS ainda mais alto!
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Apoio
à comunidade
FATES

Fundo
Social

Todas as cooperativas do Sicredi
colaboraram com o Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social – FATES por
meio da reserva de pelo menos 5% do 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:

Mais de R$ 1,1 milhão foram distribuídos a
projetos que visam promover educação, saúde,
cultura, esporte, manutenção ou recuperação
ambiental e segurança.

Assistência técnica:
Apoia as atividades de capacitação técnica
para desenvolvimento da atividade
econômica dos associados, melhorando
as condições da atividade profissional e da
subsistência familiar.

Assistência educacional:
Tem como objetivo melhorar os
conhecimentos do quadro social,
familiares e colaboradores da cooperativa
com 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 associados, das suas famílias e dos
colaboradores por meio de apoio social e de
saúde, com eventos, atividades esportivas e
culturais.
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A Sicredi União RS, instituição financeira
cooperativa, lançou no dia 06 de julho,
aniversário da cooperativa, o Fundo Social
que destinou 2% do resultado de 2017,
ou seja, mais de R$ 1,1 milhão para apoiar
ações de interesse coletivo desenvolvidas
na área de ação da Sicredi União RS esse
ano, com foco em iniciativas que visam
promover educação, saúde, cultura, esporte,
manutenção ou recuperação ambiental e
segurança desenvolvidas por entidades sem
fins lucrativos.
“O Fundo Social, aprovado na Assembleia Geral
em abril, visa contribuir ainda mais com o
desenvolvimento da região e vem ao encontro
da prática de um dos sete princípios do
cooperativismo: Interesse pela comunidade,
que visa justamente o desenvolvimento
sustentável das comunidades”, salienta Sidnei
Strejevitch, presidente da Sicredi União RS.
As entidades inscreveram os projetos no site
da cooperativa e todas elas passaram por
uma avaliação, em cada agência. Participaram
desta seleção os coordenadores de núcleo e
os gerentes das agências. Ao todo foram mais
de 180 projetos contemplados, para entidades
de todos municípios da área de ação.
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Santo Antônio das Missões

Sete de Setembro

Bairro do Passo

Bossoroca

Cândido Godói

Giruá

Roque Gonzales

Santo Ângelo

São Miguel das Missões

São Nicolau

Senador Pinheiro Machado
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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.
Esse é apenas um exemplo dos mais de 100 projetos que foram realizados
em 2018 nos municípios onde o programa está sendo desenvolvido. Na
Sicredi União RS, o programa está atualmente em 13 cidades da região,
envolvendo 4.264 crianças e adolescentes e 521 professores.
Através da mobilização de toda a comunidade escolar o Programa está
impactando diretamente a vida das pessoas. São os próprios jovens
protagonistas das mudanças, que por meio dos projetos, conseguem ver,
sentir e vivenciar transformações.
O objetivo é promover
a cooperação e
a cidadania, por
meio de práticas de
educação cooperativa,
contribuindo com a
educação integral
de crianças e
adolescentes.
Alunos da Escola Costa e Silva de Porto Xavier
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A HISTÓRIA DE

Elenice Hannacher
Professora (Porto Xavier)

O Sicredi tem uma marca forte em sua trajetória
centenária: transformar a vida das pessoas. Isso
envolve também as novas gerações. Em Porto Xavier,
o programa A União Faz a Vida transformou histórias
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente
Arthur da Costa e Silva.
Juntos, professores e alunos perceberam as diferenças
familiares que existiam dentro da escola.

“As descobertas foram enormes.
Cada dia, com depoimentos, textos
escritos ou desenhos vinham
histórias diferentes e, cada dia, nos
emocionávamos mais.

Por isso, deixamos de ser apenas
uma escola e passamos a ser uma
família: a Família Costa e Silva”, conta
a professora Elenice Hannacher.
Ela explica que o programa superou as expectativas
porque os alunos compreenderam que “a minha
família é diferente da tua na composição, mas não
interfere em nada na questão de sentimentos e
valores”. Muitas das crianças convivem somente com
os avós, pais separados, outros falecidos. “Temos
um aluno, que graças ao programa, conseguiu falar
sobre a ideia de tirar a própria vida. Foi como um
pedido de socorro e nós estávamos lá para ouvir e dar
o suporte necessário. Hoje, está sendo atendido por
uma psicóloga e não pensa mais nisso. Chegamos em
tempo (chora)! Fizemos visitas na casa dos alunos e
identificamos casos de droga, violência e abandono,
mas sempre alguém tentando resolver e a nossa ajuda
foi uma benção para muitas famílias. Socializamos
as diferenças dos costumes e dos valores. Quando
entenderam, aprenderam a respeitar que não tem certo
e errado, o que tem são apenas diferenças. Foi muito
enriquecedor para todos, então só temos a agradecer
ao Sicredi por nos oportunizar esse trabalho.”
Participaram do projeto alunos de 4 a 16 anos. Todas as
turmas se envolveram.

A HISTÓRIA DE

Candida Giacomelli
Mãe de Larissa, 8 anos (Mato Queimado)

Eufórica e ao mesmo tempo emocionada, Candida
Giacomelli nos diz: “Às vezes, é mais fácil chegar
em casa e sentar lá no sofá, pegar o celular e deixar
os filhos abandonados, mas não pode ser assim.” O
programa A União Faz a Vida, promovido pelo Sicredi,
na Escola Santo Estanislau, onde a filha Larissa, 8
anos, estuda em Mato Queimado, fez ela se dar conta
de algo tão importante que estava sendo esquecido, a
necessidade de brincar com os filhos.
Tudo começou com um questionário enviado pelas
professoras. Os pais precisavam contar como tinha
sido a infância deles e como está sendo a dos filhos.
Logo depois, foram desafiados a construir um
brinquedo com o apoio de toda a família. Na casa dos
Giacomelli, optaram por um carrinho de lomba. “Foi

emocionante, porque foi ali que a gente se deu conta
que não paramos com nossos filhos. Também fez
a gente voltar no tempo, na nossa antiga infância,
quando a gente brincava de verdade”.
Candida lembra do quanto a escola foi fantástica ao
criar oportunidades. O encerramento do programa
foi em uma gincana na escola onde todos brincaram
juntos. “A gente brincou de dança da cadeira, corrida,
pula corda, foi muito divertido. As professoras
conseguiram fazer escola e famílias caminharem
juntas. Foi fantástico! Esse programa fez a gente
vivenciar, ficar mais unidos, despertou valores, aqueles
valores antigos, que, às vezes, a gente deixa de lado.
Aprendemos lá com os nossos pais, mas esquecemos
de passar para os nossos filhos”.
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Semana Nacional de
Educação Financeira
A semana é uma iniciativa do CONEF (Comitê
Nacional de Educação Financeira) com o
objetivo de promover a ENEF - Estratégia
Nacional de Educação Financeira. Organizada
pelo Banco Central do Brasil entre os dias 14 e
20 de maio, a Semana contou com o apoio de
organizações financeiras de todo o país, que
realizaram ações educacionais gratuitas para
divulgar o tema.
Como parte da iniciativa, promovemos
cursos, jogos, oficinas e palestras sobre
educação financeira para nossos associados,
colaboradores e comunidades. Pelo terceiro
ano a cooperativa participa da Semana
Nacional da Educação Financeira e as ações
foram voltadas as crianças, alunos do 5º, 6º
e 7º anos, com o tema “Aprendendo desde
cedo”. Participaram mais de 8.000 crianças,
em 195 turmas. Em outubro, no mês da
criança, o assunto foi retomado e todas as
ações desenvolvidas em comemoração ao
dia das crianças tiveram o tema educação
financeira. Nas agências, as crianças
associadas receberam um jogo da memória,
com atitudes positivas e negativas em relação
ao consumo. Além disso, cada turma recebeu
um kit Diário dos Sonhos, composto de um
livro e 3 cofrinhos, que ensina um método de
como podemos realizar nossos sonhos de
uma forma simples e disciplinada.

A HISTÓRIA DE

Ademir da Rosa
Santa Rosa

O velho e bom cofrinho ainda agrada às crianças,
mas com tanta informação elas já não se contentam
mais apenas com moedas. Querem entender como a
economia funciona.
E o programa de Educação Financeira, oferecido pelo
Sicredi, nas escolas, está encantando e surpreendendo.
Eduardo de 10 anos participou e chegou em casa dando
lição.
“Minha esposa comprou um ralo. Quando me disse
quanto pagou perguntei se ela não tinha noção dos
valores. Eduardo, cheio de razão, comentou. É, acho
que a mãe vai ter que fazer o curso de Educação
Financeira do Sicredi”, conta, com orgulho, Ademir da
Rosa, pai do Eduardo.
Para ele, essa ação significa investimento nas futuras
gerações: “Isso não tem preço. No mundo em que
estamos vivendo hoje, se as crianças tiverem esse
aprendizado, temos chance de ter um futuro melhor.
Se não tem essa consciência desde novo, quando vê se
perde pelo caminho.”
O Eduardo exibe com orgulho o certificado, se sentindo
gente grande!
Alegria imensa para a nossa equipe do Sicredi, isso
prova que estamos no caminho certo!
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Conecta
Educação
Conecta Educação é desenvolvido em Santa
Rosa pela Agência de Desenvolvimento, nas
escolas da rede pública e particular, tem
apoio de diferentes parceiros, entre eles a
Sicredi União RS, que acredita na educação
como meio de transformar as pessoas e as
comunidades.
Nesse projeto, os professores aprendem a
trabalhar com ferramentas do Google for
Education, possibilitando que vivenciem
processos de educação em rede, com
trabalhos pedagógicos colaborativos,
em metodologias ativas e com o uso de
ferramentas digitais. Esse é um dos caminhos
que faz com que entendam e se apropriem
desse novo olhar educacional.
O objetivo do trabalho é possibilitar que
os professores se encantem com as
possibilidades educacionais que o contexto
individualizado e personalizado oferece
ao desenvolvimento das competências de
aprendizagem. Assim, eles podem entender
na prática como preparar o seu processo de
aula para ensinar e as vantagens que um
ambiente educacional onde professor e aluno
são sujeitos ativos e protagonistas oferecem.

Marcos Scherer
Presidente da Agência de Desenvolvimento
(Santa Rosa)

A Agência de Desenvolvimento é uma entidade da
comunidade, sem fins lucrativos. É mantida pelas
instituições que fazem parte da sociedade civil.
Cooperativas, sociedades associativas, sindicatos,
são todos parcerios que mantêm essa agência para
auxiliar no desenvolvimento da sociedade . Segundo
o presidente da AD, Marcos Scherer, o Sicredi como
parceiro é fundamental: “Como a agência não tem
fundo próprio, não tem fonte de receita, são os
patrocínios que nos mantêm.”
O Conecta é um belo exemplo, os professores depois
de capacitados pela Google através da Google Inovator,
aplicam Ideias Inovadoras na sala de aula. “Os
benefícios que esse movimento vai trazer para a cidade
são muito grandes em termos de desenvolvimento,
empreendedorismo e uma transformação a partir da
educação empreendedora. É muito legal ver a emoção
dos professores porque esse projeto vai muito além do
que somente ferramentas ou tecnologia, ele mexe com
as pessoas, com o modo de fazer educação. A nossa
região vai mostrar em pouco tempo o quanto isso vai
oferecer de resultado”, projeta Scherer.
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Projeto
Tribos
A Sicredi União RS realiza formação de educação cooperativa com Tribeiros de Santa Rosa.
O objetivo principal desse trabalho, juntamente com a ONG Parceiros Voluntários de Santa
Rosa, através do Projeto Tribos, é estimular nos jovens o espírito de liderança e refletir sobre
valores éticos e morais, contribuindo para sua atuação na sociedade. Os líderes de turmas,
os Tribeiros, participaram no ano de 2018 de três encontros de formação continuada junto à
sede da cooperativa, onde foram abordados assuntos como liderança, cultura cooperativa,
cooperação, mobilização, entre outros.
A cooperativa investindo em ações como essa auxilia no desenvolvimento dos alunos
contribuindo para que possam desenvolver habilidades e torná-los cidadãos melhores.
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A HISTÓRIA DE

Scharlice Maria Marschall de Lima
Aluna, participante do Projeto Tribos
nele, a cada dia, e tem que ter a certeza que um dia
ele vai se realizar. E o Sicredi não deixou que a gente
desistisse dos nossos sonhos, o Sicredi ajudou a gente,
acreditou na gente. Eu sou muito grata!”

“Eu queria mudar o que não estava bom na sociedade,
e eu sabia que podia mudar e estou mudando!” Essa
declaração é da Scharlice de Lima, uma adolescente de
apenas 14 anos. Ela é líder tribeira na Escola Municipal
Raul Oliveira, em Santa Rosa. Conta que se inspirou na
irmã que também já foi tribeira. Ela participa do projeto
há três anos, foi crescendo aos poucos e hoje é líder. “A
gente trabalha bastante com as séries iniciais sobre
respeito e cooperação. Conseguimos fazer com que os
pequenos se integrassem. Acabamos com barreiras e
isso me orgulha muito. Também criamos laços fortes
de amizade.” Dos treinamentos oferecidos pelo Sicredi,
ela diz com brilho nos olhos: “Nos ensinaram coisas
que a gente vai levar para a vida. Eles ensinaram que a
gente não tem que desistir dos nossos sonhos por ele
ser um sonho de longo prazo. A gente tem que investir

A diretora da Parceiros Voluntários, Luciana
Saueressig, que coordenada a Tribos, explica que
as crianças e adolescentes são preparadas para o
voluntariado com ações de educação para a paz, meio
ambiente e cultura. Eles escolhem uma trilha e tem
que fazer no mínimo 4 ações dentro da comunidade. “O
benefício é desenvolver o protagonismo juvenil, porque
nossos jovens estão apáticos dentro da sociedade.
Com o voluntariado, o aluno começa a ver o que ele
pode fazer para ajudar a escola, a comunidade, o
bairro onde mora. O que a gente percebe é que muitos
se tornaram líderes para o lado negativo, com a Tribos
a gente traz para o lado positivo, ajudando escola,
comunidade e aliviando a bagunça.”
Em Santa Rosa, participam da Tribos cerca de 1000
alunos das escolas públicas e privadas. O Sicredi
garante o apoio logístico, financeiro e pessoal, com
as formações em cooperativismo, gestão financeira e
liderança.
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Resultados
Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável refletiu em nossos
resultados financeiros e operacionais. São os associados que tornam a
cooperativa forte e sólida juntamente com uma gestão comprometida com a
sustentabilidade do negócio e o crescimento de todos.
Foram muitos sonhos realizados e objetivos alcançados. O resultado atingido nos
prova que juntos podemos chegar ainda mais longe.
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Associados Totais

149.537
144.803

Ativos Totais (R$)
1.729.249.168

2.007.180.877

2.189.727.974

139.217

2017

2018

2019

Recursos Totais* (R$)

1.340.189.945

1.885.306.837

2017

2018

2017

2018

2019

Poupança (R$)
551.258.030

2.133.241.933

634.508.030

386.723.200

2019

2017

2018

2019

*Capital Social + Dep. à Vista + Dep. a Prazo + Poupança + Fundo de Investimento + Previdência

Crédito total (R$)

1.236.155.689

2017

Patrimônio líquido (R$)

1.599.979.208

2018

1.793.845.773
333.338.305

2019

Consórcios (R$)
276.738.180

2017
Fonte: Analyser

2017

393.802.995

2018

462.025.921

2019

Seguros (R$)
300.827.720

2018

333.284.431
34.044.077

2019

2017

38.889.303

2018

44.695.533

2019
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Evolução da
Sicredi União RS
Você, associado, que faz parte e acompanha nossa história, sabe o quanto a cooperativa
desenvolveu nesses últimos oito anos. Desde 2010, quando passou a ser Sicredi União
RS, o crescimento é notório. Junto conosco, você construiu essa história e vem a cada dia
contribuindo para que possamos continuar crescendo.
É uma história construída a várias mãos e você, associado, tem um papel fundamental!

Associados Totais (mil)

Ativos Totais (milhões de R$)
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Recursos Totais* (milhões de R$)

*Capital Social + Dep. à Vista + Dep. a Prazo + Poupança + Fundo de Investimento + Previdência

Poupança (milhões de R$)
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Crédito total (milhões de R$)

Patrimônio Líquido (milhões de R$)
393
333
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Consórcios (milhões de R$)

Seguros (milhões de R$)

O Primeiro Centenário de um Sonho

Conheça mais a nossa história através do endereço:
www.sicrediuniaors.com.br/centenario.pdf
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Segurança
financeira
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.

A Auditoria Interna é uma atividade
independente que cumpre as regras e
estrutura o processo de auditoria interna
compatível com os requisitos regulatórios,
riscos envolvidos, natureza e complexidade
dos produtos e serviços do Sicredi de todas as
entidades do sistema Sicredi.

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.

A auditoria externa também é independente e
emite opinião em relação às demonstrações
contábeis da cooperativa e avalia a
efetividade dos controles internos, seguindo
os normas brasileiras e internacionais de
auditoria.

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.
Além disso, nossa cooperativa conta com
uma área de controles internos, que contribui
em assegurar a execução dos procedimentos
de controles internos e compliance de acordo
com os padrões estabelecidos pelo Sicredi,
bem como assegurar o cumprimento das
leis e normativos internos e externos. O
Conselho Fiscal atua de forma integrada na
cooperativa.
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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 os seguintes ratings em
escala nacional:

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Poor’s: AAA
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Soluções oferecidas
em 2018

Destaques do ano
R$ 1.599.979.208,00

concedidos em crédito

Ao longo de 2018, apoiamos
os nossos associados com
uma série de soluções
financeiras. Todas elas
tiveram impacto na vida de
cada associado, de acordo
com as suas necessidades e
desejos.

R$ 797.731.055,00

em crédito rural e recursos direcionados

R$ 98.500.000,00

em crédito de investimentos BNDES

R$ 375.226.248,26

em crédito de custeios agrícola e pecuário

O nosso propósito vai
muito além de ofertar e
vender produtos e serviços.
Queremos fazer parte da vida
dos associados de forma
mais intensa, completa e
marcante. Ouvir e entender o
que cada associado precisa,
buscar a melhor forma de
cuidar da vida financeira
dos associados. Queremos
agregar renda e contribuir
com a qualidade de vida dos
associados e da sociedade.

R$ 551.258.030,00

em poupança

R$ 164.534.830,00

em crescimento na poupança

R$ 4.899.872,00

em investimentos em previdência

R$ 34.696.789,00

em reservas totais em previdência

R$ 837.369.127,00

em carteira de renda fixa

R$ 300.827.720,00

em carteira de consórcio

R$ 30.463.162,22

em consórcios contemplados

42.120

seguros vigentes

25.443

seguros de vida

R$ 71.330.250,00

em LCA

R$ 132.631.355

em crédito consignado
Fonte: Analyser
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Demonstrações
financeiras
Ao participar da nossa cooperativa, você
percebe, durante toda a caminhada, a
diferença de ser um associado. Todos os dias
colocamos em prática o nosso propósito e o
agregar renda está cada vez mais presente
nas histórias contadas nesse relatório. Foi
um ano cheio de desafios, mas que, ao final
do ano, podemos juntos comemorar todas as
conquistas.
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A Sicredi União RS tem como valores a
transparência na gestão e o cumprimento
dos normativos internos e externos, o
que garante aos nossos associados a
segurança de fazer operações financeiras
com uma empresa responsável e focada
no cumprimento da sua missão. Nossas
estruturas estão preparadas para atendê-los
em toda a nossa área de atuação, buscando
sempre agregar renda e melhorar a qualidade
de vida dos associados e da sociedade.
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Apoio ao
associado
Produtos
e serviços

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 financeiras 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.

Para você
•

Cartão de crédito e débito

•

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

•
•
•
•

Câmbio

Certificação digital
Conta corrente

Crédito rural
Crédito investimento

BNDES
•
•
•
•
•

Consórcios
Financiamentos

Derivados
Investimentos

Pagamentos e
recebimentos

•
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Seguros
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Para o seu agronegócio
•

Para sua empresa

•

de cartões

•

• Câmbio

•

• Cartões

•

• Certificação digital

•

Conta corrente
Débito automático

Débito direto autorizado
Crédito (pessoal, veículos,

imobiliário)

• Cobrança
•

• Conta corrente
•

• Consórcios
•

• Credenciamento
•

• Crédito

Consórcios
Investimentos

Previdência
Pagamentos e

recebimentos

• Derivativos
•

• Domicílio bancário
• Investimentos

Cartão de crédito e débito
Certificação digital

•

• Antecipação de recebíveis

Câmbio

•

Poupança
Seguros

• Pagamento a
fornecedores

Canais

• Pagamentos e

•

recebimentos
•

• Seguros
•

• Cartão BNDES
•

• Custódia de cheques
• Folha de pagamento

•

Agente credenciado
Aplicativo

Caixa eletrônico
Internet banking

Serviços por telefone
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