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Sicredi Raízes ,
juntos para prosperar

com a força do 
cooperativismo



Palavra do 
Conselho 

Fazer juntos nunca teve tanto significado e fez tanto sentido quanto 

no último ano. 

2020 foi de aprendizagem, de reconstruir o nosso olhar para as 

comunidades, adaptar nossas necessidades e unir forças através da 

construção coletiva. 

Diante do novo cenário que se apresentou logo no início de 2020, 

aprendemos que os princípios cooperativistas, que possuem séculos 

de existência, ainda são o caminho para a concepção de um mundo 

melhor, com respeito, igualdade e desenvolvimento econômico e 

social. 

A palavra intercooperação, que faz parte dos nossos princípios, 

passou a ser usada com mais frequência, pois se tornou visível que só 

onde há colaboração de todos por um bem comum é possível alcançar 

objetivos mais sólidos. 

Foi preciso que nos reinventássemos como trabalhadores, como 

seres humanos e também como cooperativa. Somos o resultado da 

união de forças, da concretização dos sonhos de nossos associados e 

da aspiração pelo desenvolvimento das nossas comunidades. É assim 

que fizemos juntos em 2020. 

Convidamos você a construir conosco uma sociedade mais próspera. 

Vitor Augusto Rizzardi
Presidente

Elvis Roberto Rossetto
Vice-Presidente



Nós somos o 

Sicredi Há mais de 118 anos, atuamos com o objetivo de apoiar nossos 

associados e a comunidade a crescer e a prosperar. Hoje, somos mais de 

4,9 milhões de associados, distribuídos em 23 estados e no Distrito 

Federal, e oferecemos mais de 300 produtos e serviços financeiros. 

A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. 

Somos a instituição financeira da comunidade e seguimos um modelo 

agregador de renda: os resultados são compartilhados entre todos e 

também ficam na nossa região de atuação, ajudando a desenvolver a 

economia local.  



Nós somos a 

Sicredi Raízes
Atuamos nas regiões noroeste do Rio Grande do Sul, extremo-oeste de Santa Catarina e região central 

do estado de Minas Gerais. Atendemos cerca de 60 mil associados  em nossas 31 agências. Nossa 

missão como sistema cooperativo é valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para 

agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Juntos 

fazemos a diferença  nas nossas comunidades.

31 agências 334 colaboradores

60 mil associados676 mil reais



Fazemos juntos com uma

Gestão participativa

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.

Acreditamos que, quando todos decidem 
juntos, todos crescem juntos. Por isso, nossos 
associados elegem como 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. 

Na Sicredi Raízes RS/SC/MG, o mandato 
transitório é composto pelos Conselheiros de 
Administração eleitos nas Assembleias de 2019 
da Sicredi Celeiro RS/SC e Sicredi Grande 
Palmeira RS. Essa proposta foi apreciada e 
aprovada pelos Coordenadores de Núcleo. 

Também é responsabilidade dos associados 
elegerem o Conselho Fiscal, composto por três 
membros efetivos e igual número de suplentes. 
O mandato é de dois anos. 

Conselho de Administração

Cedi Ferro
Fabiano A. Freese

Aguinaldo Tonello

Conselheiros
Abel Luiz Schiavinato Trentin

Vitor Augusto Rizzardi
Presidente

Vice-Presidente
Elvis Roberto Rossetto
Adir Francisco Salante
Jorge Luiz Martins de Oliveira

Lisyara Silva Donatti

André Grethe

Leandro Maciel Korsack

Euzébio Pereira Ortiz

Antão Gervásio Soares da Costa
Mauri I. Spohr

Elias Ozeias Schneider

Kurlan Frey

Sebastião A. Câmara

Fabio A. Eickho�

Ana Paula Portella

Felipe J. R. Sturmer

Conselho de Fiscal

Diego Andre Mari Mafalda

Ari Freling Junior

Carlos Alberto Ta�arel 

Rudimar Triches

Everaldo Barbieri
William Schneider

Marcelo Junior Altissimo
Diretor Executivo

Aline Thiesen
Diretora de Operações

Eraldo Fassini
Diretor de Negócios

Diretoria Executiva



Cooperação, união, desenvolvimento e fazer juntos 

são palavras que resumem o propósito do Sicredi. 

Em 2020, com o olhar voltado ao futuro e a 

construção de um mundo melhor, Sicredi Celeiro 

RS/SC/MG e Sicredi Grande Palmeira uniram as 

suas forças e formaram uma única cooperativa: a 

Sicredi Raízes RS/SC/MG, que nasceu oficialmente 

no mês de junho. 

 Durante o processo assemblear de 2020 - que 

ocorreu entre os meses de fevereiro e março - os 

associados aprovaram a formação de uma 

comissão de estudo mista, composta por 

associados de ambas as cooperativas. Eles foram 

responsáveis por analisar e discutir os relatórios e 

documentos emitidos através das auditorias da 

Central Sicredi Sul/Sudeste e parecer da auditoria 

externa Ernst & Young, realizadas nas duas 

cooperativas. 

COMO CRESCEMOS JUNTOS

Assembleia Geral Ordinária em março de 2020 discutiu e aprovou estudo de união

Em 2019, as duas cooperativas do Sistema Sicredi 

iniciaram as tratativas para o processo de união, 

visando o crescimento e integração de ambas, que 

apresentam modelos de gestão semelhantes e 

formas de atuação próximas de suas comunidades. 

A proposta foi tratada durante o último ano com o 

conselho de administração, conselho fiscal, 

colaboradores e coordenadores de núcleo. 

O relatório de estudo de união realizado teve 

parecer favorável, foi apreciado e homologado 

durante a Assembleia Geral Extraordinária Virtual. 

Desta forma, através de aprovação dos 

Coordenadores de Núcleo realizada por meio de 

votação virtual, Sicredi Celeiro e Sicredi Grande 

Palmeira passaram a formar uma única 

cooperativa, chamada Sicredi Raízes RS/SC/MG.

A união das bases ocorreu efetivamente no 

primeiro final de semana de junho, entre os dias 6 

e 7. Durante esses dias, as contas foram migradas 

e os processos passaram a ser unificados. No dia 

15 de junho, passamos a ser também apenas uma 

Superintendência, no município de Três Passos. 

A cultura próxima e simples de ambas as 

cooperativas permitiu a criação de uma nova 

Sicredi, com maior patrimônio e ganha em 

escala de resultados e liquidez. Desta forma, 

conseguimos atender um número maior de 

associados e trazer mais desenvolvimento para 

as comunidades onde atuamos. A 

profissionalização dos colaboradores, somando 

as boas práticas das duas cooperativas, permite 

um atendimento ainda mais qualificado e focado 

nas necessidades do associado. Além disso, o 

associado tem a sua disposição um volume de 

recursos ainda maior para a realização dos seus 

projetos e sonhos.

Assembleia Geral Extraordinária virtual autorizou união das cooperativas

Em 2020 nos 

unimos





975 mi
carteira de crédito total

de ativos totais

155 bilhões 

1978 agências 
108 cooperativas 

Nossa 

Força 

30 mil colaboradores

de crédito

de depósitos

97,2 bilhões

104,6 bilhões

de patrimônio líquido 

20,4 bilhões

Nossa força SistêmicaA força da Sicredi Raízes na área de atuação ajudou a 
construir histórias e a realizar sonhos em 2020. 

809,10

28%
Agro

28%
Pf

44%
Pj

milhões
de crédito liberado
no ano de 2020.

2 bi
recursos totais

254mi
patrimônio líquido

40,2 mi
resultado 2020



Nossa

Atuação social
O cooperativismo é pautado por princípios que norteiam ações e levam a prática dos valores 

cooperativistas. Tendo isso em vista, a Sicredi Raízes RS/SC/MG desenvolve programas de atuação 

social aderentes as realidades das comunidades onde atua, tendo como foco o desenvolvimento 

econômico e social sustentável destas localidades.

Em 2020, os recursos foram votados pelos associados durante o 

processo assemblear, entre fevereiro e março. Ao todo foram mais 

de R$ 460 mil investidos no fundo. 

Deste valor, mais de R$ 200 mil foram repassados a Hospitais dos 

30 municípios de atuação, de forma a contribuir com ações de 

combate ao Covid-19. Além disso, cerca de R$ 260 mil foram 

destinados a projetos de 54 entidades, através da análise realizada 

por coordenadores de núcleo, afim de apoiar ações de interesse 

coletivo. Desta forma, cerca de 73,2 mil pessoas foram impactadas 

diretamente pelos valores. 

O Apoiar é um fundo de natureza financeira, destinado a atender 

ações sociais de interesse coletivo, tais como, educação, cultura, 

esportes, saúde e segurança, contribuindo para o desenvolvimento 

social das comunidades na área de ação da Cooperativa.

apoiar

Lions Clube de Descanso/SC Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela/RS.



Durante este período, onde não puderam ser 

realizados encontros presenciais, aconteceram 

formações para os professores do Programa A União 

Faz a Vida, sobre ressignificação da formação, Outros 

Olhares e Novas Possibilidades; Educação Inclusiva 

na Prática; Competências para perceber as 

necessidades educacionais dos estudantes e 

flexibilizar a ação pedagógica corroborando 

significativamente no sentido de acolher e dialogar 

com educadores, famílias e comunidade viabilizando 

a prática da cooperação e cidadania.

Em 2020, o PUFV atuou junto aos municípios de 

Jaboticaba, Boa Vista das Missões, Tenente Portela, 

Derrubadas e Vista Gaúcha, com um total de 2.902 

alunos e 338 professores de 26 escolas.  



Entre as ações que ocorreram estão a Formações para presidentes 

e vices presidentes sobre Ferramentas Digitais; Participação no 

Encontro Nacional de Cooperativas Escolares; Ações de plantio e 

doação de hortaliças a hospitais da região; Fabricação e doação de 

sabão a comunidade; Coleta de tampinhas para doação a hospitais; 

Confecção de máscaras (doação a secretaria da saúde); 

Participação nas ações do Dia de Cooperar; Homenagens da 

Semana Farroupilha; Campanha de Educação Fiscal e a  

participação no 2º Intercoop, encontro de cooperativas escolares 

da Sicredi Raízes.

O programa foi realizado em Vista Gaúcha, Miraguaí, Sede Nova, 

Derrubadas e Tenente Portela. São 8 Escolas, com 8 Cooperativas 

Escolares e cerca de 320 alunos envolvidos. 

Estas ações mostram a diferença do Ser Cooperativista, do 

protagonismo dos associados, de importar-se com a nossa 

comunidade.

O Dia de Cooperar prevê a realização de 

ações de responsabilidade social. Em 

2020 foram 31 ações realizadas mais de 

10 mil pessoas beneficiadas, 1141 

voluntários, arrecadação e doação de 13 

toneladas de alimentos e materiais de 

higiene e limpeza e doação de mais de 

R$ 100 mil reais a hospitais para 

enfrentamento da pandemia. 



Investimentos 

em infraestrutura

Sagrada Família - RS. 

Com foco na expansão e proximidade co mos associados, inauguramos também em São Miguel do 
Oeste uma nova agência junto ao empreendimento Bono Atacado e Varejo. A Agência Sicredi Jardim 
Oeste oferece maior comodidade aos associados da região sul do bairro Centro, e demais bairros 
próximos. 

Sagrada Família, São Pedro das Missões e Campo Novo, ambas no Rio Grande do Sul ganharam novas  
agências. Projetadas com um design moderno, os novos espaços proporcionam um atendimento 
personalizado, com uma experiência mais colaborativa para o nosso associado, posicionando cada vez 
mais nossa presença no município.  

A Cooperativa está sempre atenta às necessidades dos seus associados, buscando oferecer o que há 
de mais moderno em infraestrutura e tecnologia. Desta forma, no ano de 2020, reestruturamos três de 
nossas agências já existentes e inauguramos uma nova. 

São Pedro das Missões - RS. 

São Miguel do Oeste - SC. Campo Novo - RS. 



Entrega de prêmios

Seguro de vida

Prêmio de R$ 10 mil
Fritz Redecker 
São Miguel do Oeste/SC.

Prêmio de R$ 35 mil
Dirseo Real
Esperança do Sul/RS.

Prêmio de R$ 50 mil
Selmo Staats
Mondaí/SC.

Durante o ano de 2020 tivemos três associados contemplados nos sorteios da Icatu Seguros. Esse é 
um benefício oferecido a associados que possuem algum produto ou serviço das diversas linhas de 
seguros dispostas pela Cooperativa.

Presença nas comunidades

Entrega da plataforma financiada em São Martinho. Entrega da colheitadeira financiada na agência de Jaboticaba. Visita ao associado em Esperança do Sul. 

Entrega da motocicleta contemplada em consórcio em Palmeira das M. Colocação da placa ‘Aqui tem Amor Pelo Agro’ em Mondaí. Associada de Iporã do Oeste com veículo financiado conosco.

Visita ao aviário em Miraguaí financiado pela Cooperativa. Visita no empreendimento do Associado de Mondaí. Visita ao órgão de imprensa de Boa Vista das Missões. 

Visita ao associado PJ para entrega do Kit Pix em Sede Nova. Ação de dia das crianças - entrega de máscaras protetoras. Visita à associada de Mondaí para entrega do Kit Pix. 



Sicredi Raízes RS/SC/MG
www.sicredi.com.br/raizes

www.instagram.com/sicrediraizesrsscmg


