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SOMOS A SICREDI
VALE DO RIO PARDO RS
Como uma das 108 cooperativas integrantes 
do Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil, nós da Sicredi Vale 
do Rio Pardo RS temos uma história de 101 
anos, que coopera para transformar a vida dos 
nossos associados e das comunidades em que 
atuamos. 
Neste relatório, o nosso objetivo é ser trans-
parente no que diz respeito à prestação de 

contas para todos os públicos com os quais 
nos relacionamos. Frente a desafios que o ano 
reservou, queremos mostrar uma visão inte-
gral do que fizemos durante 2020 e de como 
geramos valor. Neste material estão informa-
ções sobre perfil, estratégia, governança e re-
sultados econômicos e financeiros, bem como 
os nossos impactos sociais e ambientais.
Boa Leitura!
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Heitor Álvaro Petry
Presidente da Cooperativa 
Sicredi Vale do Rio Pardo RS

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Nossos relatórios anuais são um documento sintético 
de registros dos principais fatos e acontecimentos 
de um exercício. Aqui você encontrará boa parte do 
resultado produzido pela grande família Sicredi Vale 
do Rio Pardo, seus associados em primeiro plano, a 
equipe de colaboradores e executivos, seus dirigentes 
e conselheiros de administração e fiscal.
O ano findo caracterizou-se por dois episódios que 
juntos o distinguem de qualquer outro que tenhamos 
conhecimento. Iniciou-se o ano sob fortíssima estia-
gem assolando a produção e o abastecimento de água 
e na tangente surge uma inesperada pandemia global, 
impactando na vida em si e nas atividades econômicas 
e sociais. 
Todos juntos conseguimos suportar os desafios e pa-
rafraseando o poeta Almir Sater “tocando em frente”. 
Nos parece muito claro que, nestas circunstâncias de 
desafios e superação, aflora toda a razão de existência 
de uma organização cooperativa: a sustentabilidade. 
Não por acaso, o histórico símbolo do cooperativismo 
é a figura de dois pinheiros: um evocando o econô-
mico e outro social. Em tempos contemporâneos 
acrescentaria, talvez, mais um: o ambiental.
Podemos, assim, atribuir ao conceito de sustentabili-
dade, a superação de desafios em 2020. Entendendo 
as dificuldades dos associados, foram adequadas 
todas as operações de créditos dos que demandaram 
por tal necessidade. Elevamos, significativamente, 
nossas captações, sinônimo de credibilidade e base 
para gerar crédito. Obtivemos, novamente, um resul-
tado positivo histórico superior a R$ 30 milhões.
Pelo Fundo Social, estendeu-se auxílios a hospitais 
regionais para melhorar suas estruturas de atendimen-
tos e enfrentamento à pandemia e ainda contemplan-
do muitos outros projetos sociais nos nove municípios 

de atuação. No aspecto ambiental, podemos come-
morar a instalação da milésima usina fotovoltaica 
na região, financiada pelo Sicredi, agregando renda 
e gerando energia limpa e renovável, impactando a 
economia regional com novos empregos e negócios. 
Ainda neste campo, desenvolvemos estudo e projeto 
para instalar uma usina própria que vai abastecer a 
nossa demanda em todas as agências e Sede Admi-
nistrativa. Igualmente, estruturamos uma nova linha 
de crédito na lógica da sustentabilidade e renda: Mais 
água, Mais Desenvolvimento.
Toda esta construção na linha de sustentabilidade da 
nossa cooperativa, creio foi nossa maior força, re-
sultado do protagonismo coletivo de todos quantos 
acreditam no cooperativismo como uma forma de 
desenvolvimento sustentável, harmonioso e resisten-
te aos desafios e adversidades. Com efeito, juntos 
podemos mais.
Desejo uma boa leitura e reflexão sobre o contexto de 
nossas atividades em 2020. Muito obrigado a cada um 
que deu seu melhor e registrou sua participação para a 
sustentabilidade da nossa Sicredi VRP.
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O SICREDI

Somos o Sicredi, uma instituição financeira 
cooperativa comprometida com o crescimento 
dos associados e com o desenvolvimento das 
regiões de atuação. Nosso modelo de gestão 
valoriza a participação dos associados, que são 
os verdadeiros donos do negócio. 
Nossa presença nacional ocorre em 23 esta-
dos - Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins - e no 
Distrito Federal. São mais de 1.900 agências, 
com o oferecimento de 300 produtos e servi-
ços financeiros.
Nós da Sicredi Vale do Rio Pardo RS fazemos 
parte deste sistema nacional, composto por 
mais de 4,9 milhões de associados que deci-
dem conjuntamente os rumos do negócio e 
formam uma rede que apoia a sua prosperida-
de com soluções financeiras responsáveis. 
Mais informações estão disponíveis em www.
sicredi.com.br.

Nossos números

Mais de

Mais de

4,9 milhões

30 mil2,7 bilhões

155 bilhões 97,2

de associados

colaboradores

Resultado de

em ativos de saldo em carteira de crédito
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PRESENÇA DO SICREDI
NO BRASIL

estados e Distrito Federal

agências

Cooperativas

Dados de dezembro de 2020

Mais de

23

1.900

108 Sicredi hoje

Estados de abrangência do Sicredi e com 
projeto de expansão em andamento

PRESENÇA DO SICREDI NO BRASIL
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A Sicredi Vale do Rio Pardo RS está presente 
nos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio 
Aires, Vera Cruz, Sinimbu, Passo do Sobrado, 
Vale Verde, General Câmara, Herveiras e Rio 
Pardo. Atualmente, a instituição conta com 
mais de 56 mil associados e com 15 agências 
para o atendimento.
Em 2020, a Sicredi Vale do Rio Pardo intensi-
ficou o cumprimento da agenda planetária no 
que diz respeito a prática de iniciativa voltadas 
para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) da Organização das Nações Uni-
das (ONU). Os objetivos priorizados na Sicredi 
Vale do Rio Pardo são Fome Zero e Agricultura 
Sustentável; Educação de Qualidade; Igualdade 
de Gênero; Trabalho Decente e Crescimento 
Econômico; e Ação Contra a Mudança Global 
do Clima. 
O alinhamento com os ODS contempla os 
pilares econômico, ambiental e social, com foco 
no relacionamento e cooperativismo, soluções 

NOSSA COOPERATIVA
E SUA PRESENÇA

responsáveis e desenvolvimento local. Na parte 
social, a instituição desenvolve os programas 
Crescer, Pertencer e A União Faz a Vida, com 
práticas de educação cooperativa. A instituição 
ainda incentiva e apoia a criação das Coopera-
tivas Escolares; ações de Educação Financeira; 
e o recém criado Fundo Social, um investimen-
to social privado (responsabilidade social) por 
essência do ser Cooperativista, que tem como 
retorno, uma condição de vida melhor para as 
pessoas beneficiadas.

O Sicredi aderiu ao Pacto Global, inicia-
tiva da Organização das Nações Unidas 
(ONU) para estimular empresas a ado-
tarem políticas e ações de responsabili-
dade social corporativa e de sustentabi-
lidade.

Nossos números

56,4 mil 240 1,01 bilhão
associados colaboradores em ativos
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Dados de dezembro de 2020

32,2 milhões
775 milhões Resultado de

em crédito

15

9

agências

municípios
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GOVERNANÇA
Conselho de AdministraçãoDiretores

Conselho Fiscal

Conselheiros: Heitor Álvaro Petry, Ricardo Fernando Bartz, 
Miguel Kops, Renato Goerck, Coraldino Calmes da Silvei-
ra, Sergio Luiz Reis, Sérgio Luiz Pauli, Rafael José Ocanha 
Avila, Valmir Dal Prá, Geraldo Back, Pedro Carlos Thessing, 
João Waldemar Goerck, Silvani Janisse Frantz, Ornélio Sau-
sen, Astor Ervino Breunig, Daniel Kessler, Talita Andressa 
Wagner, Aldemir José de M. Santos

Diretora de Operações
Daniele Mann

Diretor Executivo
Márcio Algayer

Diretoria Estratégica
Presidente: Heitor Álvaro Petry
Vice-presidente: Pedro Carlos 
Thessing

Conselheiros efetivos: Adilor Adams, Iloir Palm e
Cristiano Antônio da Silva Krug
Conselheiros suplentes: Liane Cristina da Silva Toillier, 
Salete Wagner e Marco Antônio dos Santos

*Registros feitos antes da pandemia.
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RECONHECIMENTO

A Câmara de Vereadores da Santa Cruz do Sul prestou homenagem à Sicredi Vale do Rio Pardo 
no dia 14 de dezembro pela passagem dos 100 anos completados em 2019. A proposição foi do 
vereador Mathias Bertram, que fez uma breve apresentação da história centenária da instituição, e 
também subscrita pelo vereador Hildo Ney Caspary. Como representantes da Cooperativa estavam 
o presidente Heitor Álvaro Petry, o vice Pedro Carlos Thessing, e o diretor-executivo Marcio Alga-
yer, tendo em vista as regras de restrição a aglomeração. A homenagem foi entregue pelos propo-
nentes e pelo presidente da Câmara, Elstor Desbessell. Na ocasião, Petry destacou a atuação da 
Sicredi VRP, que é focada em princípios sociais em prol da comunidade, e a sua importância social 
na região do Vale do Rio Pardo. 
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PARTICIPAÇÃO
A participação ativa dos associados na gestão 
do negócio é de extrema importância. Para 
isso, anualmente, eles se reúnem em as-
sembleia para avaliar a prestação de contas e 
decidir sobre a destinação de resultados e os 
rumos da Cooperativa. 

A cada quatros anos acontecem as eleições do 
Conselho Administrativo, que é responsável 
pela estratégia da Cooperativa e pela escolha 
da Diretoria Executiva; e dos Delegados de 
Núcleo. Já o pleito para escolha do Conselho 
Fiscal ocorre a cada três anos. 

(elegem)

(seleciona)

Associados

Diretoria
Executiva

Delegados
de Núcleo

Conselho de Administração 
da Cooperativa

Conselho Fiscal da 
Cooperativa

Gestão Participativa da Cooperativa
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Com forte contribuição para o desenvolvimento 
do associado e da sociedade, o ciclo de As-
sembleias de Núcleo da Sicredi Vale do Rio 
Pardo iniciou no dia 18 de fevereiro, no Salão 
da Comunidade São José, Capão da Coalhada, 
em Rio Pardo, com a presença de 150 pessoas. 
O ciclo deveria ir até o dia 7 de abril, com um 
total de 22 encontros. Entretanto, com a pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19), parte 
das assembleias foram canceladas. 
Dentro da governança da cooperativa, o Núcleo 
é definido como o agrupamento de associados 
organizados pelo endereço residencial ou pro-
fissional que facilite sua participação na gestão 
e desenvolvimento da cooperativa. Este núcleo 
organizado, elege um de seus associados como 
delegado para representar as decisões toma-
das na Assembleia Geral da cooperativa.

Assembleias de Núcleo
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AGO virtual AGE virtual

No dia 23 de abril os delegados de núcleo se 
reuniram em videoconferência para acompa-
nhar o desempenho da instituição em 2019. Na 
pauta estava a prestação de contas de 2019, 
destinação de sobras, aprovação do destino de 
recursos para o Fundo Social e outros assun-
tos. A AGO foi transmitida nos perfis da Coo-
perativa no Instagram e Facebook e pelo canal 
do Youtube.
A AGO virtual iniciou com os principais im-
pactos e ações em virtude da pandemia do 
novo coronavírus. Outro assunto foi o desen-
volvimento sustentável, que faz diferença na 
comunidade e na vida do associado. A estraté-
gia segue o alinhamento com os 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 
contempla os pilares econômico, ambiental e 
social, com foco no relacionamento e coopera-
tivismo, soluções responsáveis e desenvolvi-
mento local.
Outros assuntos de interesse do quadro social 
foram abordados durante a assembleia virtual, 
como a eleição dos delegados de núcleo. Como 
as regras de distanciamento social impediram 
a realização das 22 assembleias de núcleo 
previstas, apenas 12 ocorreram e nas 10 que 
foram canceladas não houve eleição, permane-
cendo os atuais delegados em seus mandatos 
até a votação de seus sucessores  se efetivar.

No dia 22 de dezembro, a Sicredi Vale do Rio 
Pardo realizou uma Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE) virtual, com transmissão da sede 
administrativa da Cooperativa para todos os 
delegados de Núcleo por meio de ferramenta 
digital de videoconferência. Na pauta estavam 
a reforma e consolidação do estatuto Social, 
com destaque para temas relacionados ao Ob-
jeto Social, Condições de Admissão, Deveres 
dos Associados, Capital Social, Assembleias 
Gerais, entre outros. Na ocasião também fo-
ram debatidos assuntos como a homologação 
do Regimento Interno do Sicredi, do Código 
Eleitoral e do Regulamento do Programa Per-
tencer.

As deliberações foram realizadas via chat da 
ferramenta de videoconferência, sendo apro-
vada a revisão do Estatuto Social, e homolo-
gação do Regimento Interno, do Regulamento 
do Pertencer e do Código Eleitoral.

O Estatuto da cooperativa está disponível em 
www.sicredivaledoriopardors.com.br.
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Na parte econômica, nosso objetivo principal é atender as necessidades financeiras dos associa-
dos. Quando eles prosperam, a cooperativa prospera e todos ganham. Por isso, buscamos soluções 
responsáveis, que impactem positivamente e agreguem valor para a vida pessoal e profissional dos 
cooperados. 
O relacionamento com o associado vai muito além da oferta de crédito. Temos o comprometimento 
com o crescimento dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde atuamos. 
Conheça alguns dos produtos e serviços oferecidos pela nossa Cooperativa:

APOIO AO ASSOCIADO

Soluções responsáveis

Para você 

• Conta Corrente

• Cartões Empresariais

• Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

• Folha de Pagamento

• Cobrança

• Custódia de Cheques

• Máquina de Cartões

• Domicílio Bancário

• Crédito

• Financiamentos

• Crédito para 

Investimentos BNDES

• Investimentos

• Previdência Empresarial

• Câmbio

• Certificação Digital

• Consórcios

• Seguros

• Câmbio

• Cartões

• Certificação Digital

• Conta Corrente

• Crédito Rural

• Crédito investimento BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Investimentos

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Seguros

• Poupança

Para sua 
empresa

Para seu 
agronegócio

• Aplicativo Sicredi

• Caixa Eletrônico

• Internet Banking

• Serviços por Telefone

Canais

• Câmbio

• Cartão de Crédito e Débito

• Certificação Digital

• Débito Automático

• Débito Direto Autorizado

• Conta Corrente

• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

Recebimentos

• Poupanças

• Seguros
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Sicredi Conecta

A maioria dos serviços que não são essenciais 
ficaram por um longo período parados no Brasil 
em virtude ao combate à pandemia. Algumas 
alternativas, especialmente as que pudessem 
ser feitas em ambientes on-line se destacaram 
durante o período de distanciamento social. 
Uma das alternativas foram os chamados 
marketplaces, que são plataformas de negócios 
para empresas e empreendedores. Sempre 
com o pensamento voltado para a sustentabi-
lidade dos seus associados e para o desenvol-
vimento da região, a Sicredi Vale do Rio Pardo 
disponibilizou o Sicredi Conecta, um aplicativo 
que permite que os associados anunciem e 
vendam produtos e serviços por meio da ferra-
menta.
O Sicredi Conecta é uma solução de desen-
volvimento local, que busca gerar um impacto 
positivo na região, com a expansão do coope-
rativismo e alinhado com o princípio da inter-
cooperação. Uma vitrine de produtos e servi-
ços para que os empreendedores associados 
possam fomentar seus negócios. 

Live Educação Financeira

Além da educação financeira, a importância da 
cooperação e de uma vida mais simples foram 
destaque da primeira roda de conversa virtual 
da Sicredi Vale do Rio Pardo, que aconteceu 
no mês de maio, ao vivo nas redes sociais da 
Cooperativa. O convidado para a Webinar foi o 
economista e especialista em Educação Finan-
ceira da Fundação Sicredi, Everton Lopes, que 
abordou como as pessoas devem administrar as 
finanças durante a crise causada pela pandemia.



Eu Coopero com a Economia Local

A campanha sistêmica Eu Coopero com a Economia Local busca estimular o desenvolvimento eco-
nômico por meio do apoio aos empreendedores locais, o que reforça a importância dos pequenos 
empreendimentos e do cooperativismo como motores da economia brasileira. A iniciativa impacta 
positivamente diversos públicos, como pequenos comerciantes, prestadores de serviços agroindus-
triais, produtores rurais, associados do Sicredi e consumidores. 

A Sicredi Vale do Rio Pardo promoveu no fim de maio, uma roda de conversa virtual com represen-
tantes de entidades empresariais da área de atuação da cooperativa sobre a campanha. O intuito do 
encontro on-line era apresentar a iniciativa para as lideranças e fazer o convite para a construção do 
movimento em apoio aos empreendedores da região. Além disso, o momento foi de escuta, com-
partilhamento, conexão e construção de ações coletivas que minimizassem os impactos causados 
pela pandemia do coronavírus e evidenciassem oportunidades.
 
Na reunião virtual, acompanharam representantes da Associação de Entidades Empresariais de 
Santa Cruz do Sul (Assemp), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
TecnoUnisc, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços (Cacis) de Sinimbu, Associação Comercial, 
Industrial, Serviço e Agropecuária (Acisa) de Vera Cruz, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços 
de Venâncio Aires (Caciva), Conselho Municipal de Desenvolvimento de Vale Verde e empresários 
de Herveiras.

Parcerias
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Feiras da Cooperação

Ações

As primeiras ações com o selo da campanha Eu Coopero com a Economia Local foram a Live da 
Roça, um espaço para discussão entre lideranças rurais, e a Feira da Cooperação, na sede do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santa Cruz do Sul. 

As feiras da cooperação promovidas pela Sicredi Vale do Rio Pardo, em parceria com outras insti-
tuições, têm por objetivo valorizar o produto local e fortalecer o trabalho cooperado entre as entida-
des. A iniciativa é uma proposta diferente por se tratar de uma feira no modelo self service, ou seja, 
que funciona por meio do autoatendimento.

Vera Cruz - A 2ª Feira da Cooperação ocor-
reu no início de março, no Espaço Natuvida, 
em Vera Cruz. A ação foi uma parceria entre a 
Sicredi Vale do Rio Pardo, Cooperativa Mista 
de Agricultores Familiares de Vera Cruz (Coo-
pervec), Cooperativa Regional de Agricultores 
Familiares Ecologistas (Ecovale) e Espaço Na-
tuvida. Além dos produtos naturais e provindos 
da agricultura familiar, nesta edição, os consu-
midores encontraram picolés e polpas de frutas 
nativas, sucos naturais de uva e laranja, pitaya 
in natura e mel de abelhas nativas. 

Monte Alverne - A 1ª Feira da Cooperação no 
interior de Santa Cruz do Sul aconteceu no fim 
de outubro, na filial do Sindicato dos Trabalha-
dores Agricultores Familiares em Monte Alver-
ne. A ação foi uma parceria entre o Sindicato e 
a Sicredi Vale do Rio Pardo. Com o objetivo de 
valorizar a produção de alimentos sem agrotó-
xicos e os agricultores locais, a feira em Monte 
Alverne foi muito bem aceita pela comunidade.
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Nesse ano de desafios se fez ainda mais necessário buscar alternativas para superar o momen-
to e permitir o desenvolvimento sustentável. Em parceria com outras instituições destacamos o 
fortalecimento da agricultura familiar.

Fortalecimento da agricultura familiar

Um exemplo disso, é a Defer Artesanato Rural, 
de propriedade dos associados Patrícia Groniskis 
e Demócrito Ferreira, localizada em Passo Monte 
Alegre, interior de Vale Verde. Com mais de 20 
anos de experiência com artesanato em madeira, 
o casal de artesãos produz, há quatro anos, enxa-
das artesanais que facilitam o dia a dia no campo.
Uma visita técnica foi realizada para conhecer 
mais o trabalho dos associados e a Cooperativa 
intermediou uma consultoria do Sebrae-RS para a 
construção de um plano de negócio para a Defer. 
Desta forma, fica mais fácil para os associados 
organizarem os investimentos que serão reali-
zados na propriedade, bem como terem acesso 
ao crédito. Com o crédito, os empreendedores 
investiram na ampliação do espaço e na com-
pra de maquinários para melhorar e aumentar a 
produção. As enxadas Defer foram demonstradas 
durante as Tardes de Campo, realizadas entre 
setembro e outubro pelas cooperativas de produ-
tores da agricultura familiar, em Vera Cruz, Passo 
do Sobrado, Vale Verde e Venâncio Aires. 

Facilidade de crédito Pagamento via QR Code

A nova funcionalidade surgiu como mais uma 
forma de oferecer aos associados alternativas a 
outros tipos de pagamentos. O lançamento sis-
têmico da tecnologia aconteceu no mês de maio 
e a Cooperativa tem adeptos à nova opção digital 
de pagamento, principalmente no segmento da 
agricultura familiar. 
A opção de pagamento via QR Code, que é uma 
espécie de código de barras, é uma funcionalida-
de do aplicativo do Sicredi. Com a nova alternati-
va de pagamento eletrônico, o associado conse-
gue pagar ou receber valores entre associados da 
Cooperativa, sem cobrança de taxas. 
Os associados apicultores Armin e Andrea Poet-
ter aderiram à funcionalidade para oferecer, além 
da opção dinheiro, uma opção digital de paga-
mento aos seus clientes.  O casal mantém junto 
com outros familiares a Agroindústria Poetter, de 
Linha Sítio, em Vera Cruz. A forma de pagamen-
to via QR Code é oferecida pelos agricultores na 
feira rural do município e da Cooperativa Mista de 
Agricultores Familiares de Vera Cruz (Coopervec).
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Relacionamento próximo Ações de enfrentamento
à estiagem e à pandemia

Os colaboradores da Sicredi Vale do Rio Par-
do estão sempre ligados dia a dia aos seus 
associados, como forma de conhecer às suas 
necessidades e objetivos. Por serem coopera-
dos à instituição, eles participam da gestão do 
negócio e estão sempre apoiando as atividades 
sociais como voluntários das ações da Coopera-
tiva, principalmente ligadas ao Dia de Cooperar 
(Dia C).  
Neste ano de muitos desafios, os nossos cola-
boradores participaram de algumas atividades. 
Destaque para o Sicredi Conecta, em que eles 
foram os primeiros que testaram a ferramenta, 
adquirindo, de forma simbólica, um chocola-
te, ao valor de R$ 0,1 centavo, na véspera da 
Páscoa. 
Durante a Campanha Eu Coopero com a Econo-
mia Local, foi realizado a compra de produtos 
coloniais com produtores rurais associados para 
comemorar o Dia de São João nas agências. 
No meio da tarde, em carácter de surpresa, o 
produtor rural entregou a cesta nas agências.

Diversas pessoas atravessaram uma crise econô-
mica em virtude da forte estiagem, que atingiu a 
região de abrangência da Cooperativa, e da pan-
demia da Covid-19 em 2020.  Com o objetivo de 
manter suas atividades econômicas e minimizar 
os impactos das crises, a Cooperativa atuou em 
dois eixos básicos: repactuação e alongamento de 
operações de crédito, onde todos foram contem-
plados dentro da regra; e a concessão de novos 
créditos de apoio e repasse de recursos de pro-
gramas emergenciais oficiais que contemplaram a 
grande maioria de associados, pessoa jurídica. 
Em números, a Sicredi VRP liberou R$ 53,7 mi-
lhões nas linhas de crédito dos programas emer-
genciais para empresas: Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (PRONAMPE), PEAC – Programa Emergen-
cial de Acesso ao Crédito e Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos (PESE). Somente nesta 
modalidade, aproximadamente 600 empresas 
associadas foram beneficiadas. 
Além disso, a instituição cooperativa conseguiu 
atender em prorrogações de operações de Crédi-
to Comercial, R$18,7 milhões, impactando 1.683 
associados. Contabilizou, ainda, R$ 27,2 milhões 
em parcelas de custeio prorrogados para 494 as-
sociados e R$ 4,7 milhões em investimentos, que 
contemplaram 392 cooperados. 
A solidez patrimonial e liquidez da Cooperativa 
foram fundamentais e indispensáveis para desen-
volver estas ações dentro desta amplitude. Ao lon-
go dos anos, os associados foram assertivos em 
destinar anualmente valores complementares aos 
Fundos de Reserva e capitalizações e, com isto, 
se constituiu as condições para atender e socorrer 
os associados em um ano atípico na economia, 
sem abalar o equilíbrio financeiro e patrimonial da 
Sicredi Vale do Rio Pardo.
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Dia de Campo

Antes da pandemia, em fevereiro, as Coopera-
tivas Vale do Rio Pardo, Centro Serra e Centro 
Leste participaram do Dia de Campo realizado 
pela Cotribá, em Rio Pardo, na localidade de 
Cruz Alta. As instituições cooperativas foram 
patrocinadoras e expositoras no evento, que 
teve como abordagem a cultura da soja e con-

tou com a participação de mais de 350 produ-
tores, que conheceram o campo experimental 
desenvolvido pela Cotribá. No destaque da ini-
ciativa estavam duas palestras na área agrícola, 
com o professor doutor Paulo Dejalma Zimmer 
e com o médico-veterinário e mestre Eduardo 
Madeira Castilho. 

JUNTOS COM A
COMUNIDADE
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Como a primeira instituição financeira associa-
da ao Parque Científico e Tecnológico Regio-
nal da Unisc - TecnoUnisc, a Sicredi Vale do 
Rio Pardo firmou convênio com a Associação 
Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc), 
mantenedora da Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc). A assinatura aconteceu no fim 
de junho, no bloco 19 da Unisc, seguindo todos 
os protocolos vigentes necessários durante a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O 
termo, com prazo de vigência de cinco anos, 
estabelece que a Cooperativa passa a ser uma 
empresa associada externa do TecnoUnisc.
A proposta é a instituição cooperativa fazer par-
te do ecossistema de inovação construído pelo 
TecnoUnisc, bem como acompanhar os movi-
mentos relacionados à inovação propostos pelo 
centro e interagir com as iniciativas e empresas 
que compõem o parque. O convênio também 
permite a utilização das dependências e servi-
ços ofertados pelo TecnoUnisc. A proposta da 
Cooperativa é contribuir através da busca de 
oportunidades para o negócio ou estimulando 
projetos em parceria com outras empresas no 
campo da tecnologia e inovação.

Associada ao TecnoUnisc Relógio Digital

Desde o fim de agosto, o distrito de Monte 
Alverne, em Santa Cruz do Sul, conta com um 
relógio digital que leva a marca do Sicredi. O 
equipamento, que foi uma solicitação da comu-
nidade, está localizado na entrada para o Hos-
pital Monte Alverne. Com indicação de hora, 
temperatura e informações de utilidade públi-
ca, o aparelho eletrônico tem geração própria 
de energia por meio da instalação de placas 
solares fotovoltaicas.
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Dia C da Sicredi Vale do Rio Pardo RS

Em 2020, as ações do Dia de Cooperar (Dia 
C) da Sicredi Vale do Rio Pardo estiveram 
voltadas para os públicos mais afetados pela 
pandemia. Os colaboradores das agências e 
da Superintendência Regional 
(Sureg), totalizando mais de 
200 voluntários, estiveram 
engajados em um total de 17 
atividades, que beneficiaram 
mais de 848 pessoas da região. O Dia C acon-
teceu em 4 de julho, data em que é comemo-
rado o Dia Internacional do Cooperativismo, 
mas as iniciativas da Cooperativa ocorreram 
durante todo o mês. 
Foram realizadas ações sociais que benefi-
ciaram as comunidades de oito municípios 

O Dia C é promovido pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), com 
o objetivo de transformar a realidade de 
comunidades por meio da prestação de 
serviços. As iniciativas do movimento 
estão alinhadas com os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). Mais in-
formações sobre o Dia de Cooperar estão 
disponíveis em http://diac.somoscoopera-
tivismo.coop.br/.

de abrangência da Cooperativa: Santa Cruz 
do Sul, Vera Cruz, Sinimbu, Venâncio Aires, 
Passo do Sobrado, Vale Verde, Rio Pardo e 
General Câmara. Durante as atividades foram 

coletados alimentos, roupas, 
brinquedos e produtos de hi-
giene e limpeza para doação. 
Destaque também para duas 
Feiras da Cooperação, que 

arrecadaram valores para uma entidade bene-
ficente e para agricultores familiares. A Coo-
perativa ainda apoiou o Cine Drive In Solidário, 
do Serviço Social do Comércio (Sesc), com 
arrecadação de alimentos para o Mesa Brasil. 
Além disso, uma ação homenageou os profis-
sionais que trabalham na área da saúde.

Ações Dia "C"
17 ações realizadas no Dia C
848 pessoas beneficiadas



Coleta cartões magnéticos

Sorteios do Seguro de Vida

O descarte incorreto de cartões é prejudicial ao 
meio ambiente. Neste sentido, os associados 
podem descartar os cartões magnéticos ven-
cidos ou danificados em qualquer agência da 
instituição. Esta é a chamada logística reversa, 
que visa o retorno de materiais utilizados para 
reaproveitamento ou descarte apropriado, com 
foco na preservação ambiental. 
Em cada agência há uma urna identificada para 
o recolhimento de cartões magnéticos. Esta 
será uma ação permanente, dentro do trabalho 
realizado pelo Comitê de Sustentabilidade da 
Sicredi Vale do Rio Pardo. A destinação correta 
dos materiais será realizada pela Sulpel Solu-
ções Ambientais, que vai fazer a trituração dos 
cartões e sua correta destinação. A empresa 
também é responsável pelo recolhimento dos 
papéis e pilhas descartadas nas campanhas sus-
tentáveis da Cooperativa.

Quatro associados à Sicredi Vale do Rio Pardo 
foram contemplados com premiações do sor-
teio do Seguro de Vida, uma parceria do Sicredi 
com a Icatu Seguros. 
Os ganhadores foram Idamar Hirsch, de Her-
veiras, que recebeu o valor de R$ 32.417,64; 
Renato Miguel Marquardt, da agência Centro 
de Santa Cruz do Sul, contemplado com R$ 
10.966,74; José Leandro Conceição Ferreira, 
da agência Afubra de Santa Cruz do Sul, que 
ganhou R$ 23.433,58; e Marta Tereza Gassen, 
da agência Arroio Grande de Santa Cruz do Sul, 
que recebeu R$ 12.242,33. 
Todos os associados à Sicredi Vale do Rio Par-
do que adquirem o Seguro de Vida concorrem 
a sorteios semanais e mensais, dependendo 
da modalidade contratada, com prêmios de até 
R$ 50 mil. Além de oferecer cuidado, proteção, 
comodidade, conforto e segurança aos associa-
dos através dos Seguros de Vida, os parceiros 
oferecem a oportunidade dos cooperados tam-
bém concorrerem a prêmios em dinheiro.

25
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Sacolas sustentáveis

Live: Tendências climáticas

Previsão do tempo

Com o objetivo de fomentar a sustentabilidade 
entre feirantes e consumidores, a Sicredi Vale 
do Rio Pardo entregou no dia 25 de agosto, Dia 
do Feirante, 80 sacolas retornáveis para a feira 
orgânica do Bairro Santo Inácio, na praça Hainsi 
Gralow, em Santa Cruz do Sul. A parceria faz par-
te da campanha sistêmica do Sicredi Eu Coopero 
com a Economia Local, bem como é uma forma 
de valorizar a agricultura familiar e incentivar o 
consumo de produtos saudáveis. As sacolas têm 
um código QR Code para a realização de pedidos 
diretamente no número de telefone, uma das 
ideias que a Sicredi Vale do Rio Pardo desenvol-
veu junto aos feirantes. 
As sacolas retornáveis entregues aos feirantes 
são produzidas pelo grupo de artesãs Uma Nova 

Semente, iniciativa sustentável desenvolvida 
no projeto Grupo das Marias, de Vera Cruz, em 
parceria com a Sicredi Vale do Rio Pardo, que 
repassa banners antigos para a confecção dos 
produtos. Uma forma de reaproveitamento do 
material publicitário, deixando assim, de gerar 
menos resíduos no meio ambiente. 

Os produtores rurais da região foram mui-
to prejudicados em virtude da estiagem que 
atingiu o Rio Grande do Sul na última safra. 
Sempre em busca de alternativas que pos-
sam colaborar com o negócio do associado 
e da comunidade em geral, a Sicredi Vale do 
Rio Pardo promoveu um bate-papo virtual nas 

redes sociais da instituição. A live contou com a 
participação do sócio-diretor da Somar Meteo-
rologia, Paulo Etchichury, que mostrou os cená-
rios e perspectivas climáticas para os próximos 
meses no Vale do Rio Pardo. A iniciativa mar-
cou o lançamento do Plano Safra 2020/2021 do 
Sistema Sicredi.

Desde outubro, a Sicredi Vale do Rio Pardo 
disponibiliza em suas redes sociais a previsão do 
tempo da região de atuação. A novidade, viabi-
lizada em parceria com a Somar Meteorologia, 
prevê a realização de boletins climáticos sema-
nais, toda quinta-feira, com dados referentes aos 
próximos dias e alternância dos municípios da 
área de abrangência da Cooperativa.

O objetivo é ofertar um serviço de informação 
básico e importante para todos os associados, 
especialmente para quem opera no agronegócio, 
como complemento dos produtos e serviços de 
natureza financeira. O monitoramento do clima é 
importante e essencial para diversos segmentos, 
como forma de planejamento e operação das 
atividades econômicas.

Onde acessar: Facebook: https://www.facebook.com/sicredivaledoriopardo 
Instagram: https://www.instagram.com/sicredivaledoriopardors/
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No mês de setembro, a Cooperativa firmou 
parceria com a Unisc e a empresa DokaLab 
Ecossistema de Negócios com o propósito de 
disponibilizar soluções tecnológicas aos produ-
tores rurais da região para uma produção mais 
sustentável, com foco nas agriculturas digital e 
de precisão. 
A Sicredi Vale do Rio Pardo é responsável em 
subsidiar o projeto piloto, que consiste na 
instalação de uma estação meteorológica de 
alta precisão. A fase experimental conta com a 
participação de 10 produtores rurais associados 
à Cooperativa. No primeiro momento, o equi-
pamento foi instalado na localidade de Rincão 
del Rey, no município de Rio Pardo. Entretanto, 
a estação ficará em definitivo onde está sendo 
instalada a usina fotovoltaica da cooperativa, 
com possibilidade de acesso a mais pessoas 
que aderirem à solução.
Dentro da parceria, a Unisc, através da Central 
Analítica, realizará as análises do solo, bem 
como a DokaLab, em parceria com a AgexTec 
e a Respira Comunicação, vai disponibilizar 
soluções de alta tecnologia voltadas para a 

Soluções tecnológicas

agricultura digital. As informações da estação 
meteorológica estarão disponíveis por meio de 
um aplicativo acessado on-line ou off-line. Com 
a análise do solo em mãos, o produtor agrícola 
entrará com as informações no aplicativo, onde 
serão processadas de acordo com cada tipo de 
cultivo, o que resultará em um guia de correção 
do solo. A funcionalidade estará limitada, inicial-
mente, para as culturas da soja, milho e trigo. 
A estação meteorológica vai monitorar dados 
como precipitação das chuvas, temperaturas 
máximas e mínimas, umidade relativa do ar, 
ponto do orvalho, pressão atmosférica e es-
poros de fungos no ar (inicialmente ferrugem 
asiática). Já o uso da agricultura de precisão 
permite informações referentes ao manejo da 
lavoura, análise do solo e histórico de aplicação 
de fertilizantes e defensivos. Entre as vanta-
gens das soluções tecnológicas para o agrone-
gócio estão aumento da produtividade, redução 
de custos e do impacto ambiental, e melhoria 
no rendimento operacional. O equipamento, 
além de utilizar energia solar, é impresso em 
Impressora 3D.
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Crédito Mobilidade Sustentável

Como a primeira associada a aderir ao Crédi-
to Mobilidade Sustentável da Sicredi Vale do 
Rio Pardo, a gerente de produção Josélia de 
Campos, 30 anos, associada à Agência Centro 
de Venâncio Aires, adquiriu uma nova bicicleta 
no valor de R$ 6,5 mil. O meio de transporte é 
utilizado pelo marido da cooperada, Vanderlei 
Goelzer, que faz parte do grupo de ciclistas do 
Pedal Trilheiro da Capital do Chimarrão há cinco 
anos. 
A nova linha de crédito, lançada no fim de 2020, 
é voltada à mobilidade sustentável, que diz res-
peito à aquisição de patinetes, bicicletas, entre 
outros transportes elétricos alternativos. A ideia 

Mais Água, Mais Desenvolvimento

Esta linha de crédito surgiu com o intuito de 
atuar em benefício do cooperado ao agregar 
renda e atender as suas necessidades. O 
financiamento é específico para soluções de 
implantação ou benfeitorias de sistemas vol-
tados à captação e armazenamento de água 
para múltiplas utilizações. O crédito pode ser 
utilizado para preservação de fontes e nas-
centes e abastecimento de água, sistemas de 
captação de água da chuva, cisternas, outros 
sistemas de armazenamento do recurso natu-
ral, sistemas de irrigação, projetos de açuda-
gem, perfuração de poços artesianos, entre 
outros. Todos os financiamentos deverão 
ter projeto de acordo com a finalidade, onde 
a empresa ou técnico responsável deverá 
avaliar a necessidade ou dispensa do licencia-
mento ambiental.
A nova solução pode ser solicitada por pes-
soa física Agro ou Urbano. 

surgiu para incentivar a mobilidade sustentável 
e oferecer mais uma linha de crédito ao asso-
ciado para que ele possa investir em qualidade 
de vida e ainda colaborar com a preservação do 
meio ambiente. 
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Fundo Social

Criado em 2019, dentro da programação dos 
100 anos da Sicredi Vale do Rio Pardo, com 
o objetivo de valorizar e apoiar projetos da 
comunidade nas áreas de educação, cultura, 
esporte, segurança e meio ambiente, o Fun-
do Social também beneficiou a área da saúde 
em 2020. Uma decisão conjunta, amplamente 
debatida internamente, com a participação de 
conselheiros de Administração e Fiscal, dele-
gados de Núcleo, gerentes e colaboradores da 
cooperativa. 
Além de sensibilizados com a questão da pan-
demia, em consonância com a missão do Si-
credi e alinhado ao princípio de interesse pela 
comunidade, todos concordaram com a desti-
nação de parte dos recursos para os Hospitais 

Saúde regional

Santa Cruz e Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, 
e São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires. 
Com a decisão, do valor total de recursos do 
Fundo Social de R$ 480.268,00, correspon-
dentes a 2% das sobras líquidas da Sicredi 
VRP em 2019, mais de 70% foram para a 
compra de equipamentos para os hospitais. 
De forma transparente, as lideranças da 
Cooperativa optaram em destinar, a maioria 
dos recursos, para melhorias nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) como forma de contri-
buição no combate à Covid-19 e também de 
outras enfermidades que venham a requerer 
terapia intensiva. Cada hospital recebeu R$ 
114.804,00, totalizando um repasse de R$ 
344.412,00.
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DIVULGAÇÃO

No dia em que completou 101 anos de his-
tória, 21 de setembro, a Sicredi Vale do Rio 
Pardo promoveu um bate-papo virtual com a 
participação das 65 entidades contempladas no 
Fundo Social 2020. O intuito foi destinar re-
cursos financeiros para instituições associadas 
que possuem projetos que fazem a diferença 
positiva nas suas comunidades. Em 2020, mais 
de 35 mil pessoas foram impactadas pelas 
iniciativas. 
Os contemplados estão situados nos nove mu-
nicípios da área de abrangência da Cooperativa, 
sendo 28 de Santa Cruz do Sul, 11 de Venân-
cio Aires, oito de Sinimbu, cinco de Rio Pardo, 
três de Vera Cruz, três de Passo do Sobrado, 
três de Vale Verde, três de Herveiras e um de 
General Câmara. 
As inscrições foram feitas através do site do 
Fundo Social - https://www.fundosocialsicre-
divrp.com.br -, onde também estão todos os 
valores destinados para cada agência, divididos 
por municípios, critérios de classificação, bem 
como todos os números que envolvem a inicia-
tiva. Um processo transparente, que pode ser 
acompanhado pelas entidades e comunidade.

Mais de 35 mil pessoas impactadas
General Câmara
Inclusão Digital (Educação de qualidade) - 
APAE de General Câmara
 
Herveiras
Pátio Pedagógico (Educação de qualidade) - 
CPM da EMEF General Osório  
Futuro Mais Verde (Parcerias e meios de
implementação) - PTG Presilha Crioula 
Melhorando a Infraestrutura (Educação de 
qualidade) - Sociedade Esportiva Cultural de 
Herveiras 

Passo do Sobrado
Apoio a Feira Rural e a Agroindustrialização 
(Fome zero e agricultura sustentável) -
Cooperativa Agrícola de Passo do Sobrado e 
Vale Verde Ltda (Coopasvale) 
Projeto Salvar e Proteger (Ação contra a mu-
dança global do clima) - Associação Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Passo do Sobrado 
Projeto Bombeiros Mirins (Educação de qua-
lidade) - Associação Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Passo do Sobrado 

Rio Pardo
Banda dos Dragões (Educação de qualidade) 
- CPM P BROGGI da Escola de 1º e 2º Grau 
Ernesto Alves 
Hora de Comer: Ampliando o Refeitório da 
Escola (Educação de qualidade) - CPM Escola 
Municipal de 1° Grau Manoel Alcides Cunha 
Melhorando a Qualidade do Atendimento aos 
Idosos Acolhidos no Lar São Vicente de Paulo 
(Saúde e bem-estar) - Província Brasileira da 
Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de 
São Vicente de Paulo 
Equipando para Melhorar o Atendimento as 
Crianças e Adolescentes Atendidos (Saúde e 

Projetos e entidades contemplados 
no Fundo Social 2020



31RELATÓRIO  2020

bem-estar) - Instituto Medianeira - Casa da 
Criança 
Equipando Para Melhor Atender (Saúde e bem-
-estar) - APAE de Rio Pardo 

Santa Cruz do Sul
Banda Escolar da EMEF Rio Branco (Educação 
de qualidade) - CPM da EMEF Rio Branco 
Plante uma Flor, Por Favor! (Educação de
qualidade) - Grupo Escoteiro Santa Cruz 
Meu Kit Escolar (Educação de qualidade) - Rede 
de Comunidades Jesus Mestre da Palavra 
Projeto Saboaria Artesanal (Erradicação da po-
breza) - Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul 
Modernização de Equipamentos Elétricos (Ação 
contra a mudança global do clima) - Centro de 
Tradições Gaúchas Tropeiro Velho 
Tecnologia Sustentável: Água Fonte de Vida 
(Água potável e saneamento) - Associação
Comunitária Pró Amparo do Menor (Copame) 
Cozinha Cultural: Reforma do Telhado da
Cozinha do Centro Cultural 25 de Julho Santa 
Cruz do Sul (Educação de qualidade) - Centro 
Cultural 25 de Julho Santa Cruz do Sul 
Valorizando a Vida II (Saúde e bem-estar) -
Associação Amigos da Vida - Santa Cruz do Sul 
Estruturando Espaços Pedagógicos (Educação 
de qualidade) - Associação de Educação Social 
e Familiar do RS 
Ciranda dos Erês (Educação de qualidade) -Paró-
quia Nossa Senhora da Imaculada Conceição 
Separe - Coleta de Resíduos Eletrônicos e Óleos 
de Cozinha Saturados (Cidades e comunidades 
sustentáveis) - Cooperativa de Catadores e 
Recicladores de Santa Cruz do Sul 
Tive Fome e Me Deste de Comer (Fome zero e 
agricultura sustentável) - Paróquia Santo
Antônio 
Revitalizando a Sala do Grupo de Convivência da 

APAE de Santa Cruz (Redução das
desigualdades) APAE de Santa Cruz do Sul 
Projeto de Formação Musical (Saúde e bem-
estar) - Paróquia Evangélica de Confissão
Luterana de Monte Alverne 
Projeção à Promoção em Saúde na Aapecan 
(Saúde e bem-estar) - Associação de Apoio a 
Pessoas com Câncer (AAPECAN) 
Uso da Tecnologia uma Importante Ferramenta 
na Educação (Educação de qualidade) - CPM 
E.E.E.F. Professor Affonso Pedro Rabuske 
Futsal Bola no Pé do Cidadão do Futuro (Saúde 
e bem-estar) - Sociedade Cultural Beneficente 
e Recreativa Flamengo 
Janelas para a Aprendizagem III (Educação de 
qualidade) - CPM da EMEF Bom Jesus 
Janelas para a Aprendizagem II (Educação de 
qualidade) - CPM da EMEF Bom Jesus 
Mais Vida (Saúde e bem-estar) - Paróquia
Espírito Santo 
Meninas do Basquete Único (Saúde e bem-es-
tar) - Esporte Clube União Corinthians 
Tampinha na Lata no Sítio (Ação contra a
mudança global do clima) - Associação
Cavalo de Lata 
Elas Inspiram (Trabalho descente e crescimento 
econômico) - Foco Empreendedor 
Curso Gratuito Online sobre Manejo Integrado 
de Pragas em Tabaco para Promoção da Agricul-
tura Sustentável (Fome zero e agricultura sus-
tentável) - Associação Pró-Ensino em
Santa Cruz do Sul 
Campanha da Visão (Educação de qualidade) - 
Lions Clube Santa Cruz do Sul Aliança 
Aprendendo a Dançar e Mantendo as Tradições 
do Nosso Estado (Paz, justiça e instituições efi-
cazes) - CTG Tropeiros da Amizade 
Casa Vivá: Etapa Vidros nas Janelas (Educação de 
qualidade) - CPM da EMEF Vidal de Negreiros 
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Agricultura Familiar do Campo a Mesa
(Trabalho descente e crescimento econômico) 
- Associação dos Agricultores Produtores de 
Alimentos de Sinimbu 
Melhorando a Renda das Famílias (Trabalho 
descente e crescimento econômico) -
Associação Mãos que Fazem Arte 
Comunidade, Escola e Família: uma Parceria 
de Sucesso (Paz, justiça e instituições efica-
zes) - Comunidade Evangélica de Confissão 
Luterana em Rio Pequeno 
Semente da Esperança (Fome zero e agricul-
tura sustentável) - Sindicato dos Trabalhado-
res Agricultores Familiares de Santa Cruz do 
Sul 
Bem Estar em Todas as Idades (Saúde e 
bem-estar) - Lar Sinimbu - ILPI 
Climatização da Sede da Brigada Militar de 
Sinimbu - RS (Paz, justiça e instituições efi-
cazes) - Grupo de Apoio a Brigada Militar de 
Sinimbu (GABM/Sinimbu) 
Projeto Pracinha (Saúde e bem-estar)- 
CPM da EMEF Pinheiro Machado 
Cobertura de Acesso à Biblioteca e Salas 
de Aula da Escola (Educação de qualidade) - 
CPM da E.E.E.M Frederico Kops 

Vale Verde
Segurança e Paz Social (Paz, justiça e institui-
ções eficazes) - Conselho Comunitário Pro 
Segurança Pública Vale Verde 
Conexão Direta com o Saber (Educação de 
qualidade) - EMEF Professora Odette
Pedreira de Mello 
Inovação Tecnológica (Educação de qualidade) 
- CPM EMEF Nero Pereira de Freitas 

Venâncio Aires
Dia Mundial da Limpeza - World Clean Up 

Day - 19.09.2020 (Cidades e comunidades
sustentáveis) - JCI Venâncio Aires
Materiais Esportivos - Escolinha AUBF (Saúde e 
bem-estar) - AUBF - Associação União Bairros 
Futsal 
Colocação do Piso (Parcerias e meios de imple-
mentação) - Associação Esportiva e Recreativa 
Teresinha 
Manutenção e Preservação das Nascentes do 
Arroio Castelhano Venâncio Aires (Água potável 
e saneamento) - Rotary Club Venâncio Aires 
Chimarrão 
Aquisição de Instrumentos Musicais (Educação 
de qualidade) - APAE de Venâncio Aires 
Ritmo e Saúde (Saúde e bem-estar) -
Paróquia São Martinho 
Projeto Interação Tecnológica (Educação de 
qualidade) - Organização Não Governamental 
Parceiros da Esperança 
Educação como Forma de Inclusão Social (Edu-
cação de qualidade) - Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria de Calçados de Venâncio Aires 
Soninho Solidário (Educação de qualidade) - 
Centro de Assistência Social de Venâncio 
Aires (CASVA) 
Compra de Colchões Piramidais para Emprésti-
mo aos Pacientes Oncológicos e Dietas Nutri-
cionais (Saúde e bem-estar) - Liga Feminina de 
Combate ao Câncer de Venâncio Aires 
Música na Comunidade 2 (Educação de qualida-
de) - Comunidade Evangélica de Venâncio Aires 

Vera Cruz
Cadeiras de Banho em Comodato (Saúde e 
bem-estar) - Rotary Club Vera Cruz 
Muletas para Comodato (Saúde e bem-estar) - 
Rotary Club Vera Cruz 
Movimento Maker na Educação (Educação de 
qualidade) - CPM EEEF Frederico Augusto 
Hannemann 
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Usina Fotovoltaica

O Sicredi se destaca pelo fomento ao crédito 
de energia sustentável por meio de financia-
mento de sistemas de geração de energia fo-
tovoltaica. Neste sentido, a Cooperativa rea-
lizou um estudo para viabilizar a implantação 
da usina solar própria, um projeto inédito na 
área de atuação da Sicredi Vale do Rio Pardo 
no que diz respeito ao porte. Além do retorno 
financeiro, o investimento aponta para uma 
tendência de sustentabilidade na geração de 
energia limpa para a Cooperativa.
A usina fotovoltaica será instalada em Rio 
Pardo, Rincão Del Rei – Linha Tamanco, às 

margens da rodovia BR 471. O empreen-
dimento vai gerar 544,72kWp de potência, 
com a estimativa de instalação de 1.238 
módulos. Já um sistema de microgeração vai 
contemplar a agência de Vale Verde, a única 
em que a rede elétrica está ligada à Certaja 
Energia, pois as demais pertencem à RGE e 
serão abastecidas pela Usina. Desta forma, 
a Sicredi Vale do Rio Pardo terá 100% das 
suas unidades com energia limpa.Os dois 
investimentos irão suprir toda a demanda de 
energia elétrica das unidades da Sicredi Vale 
do Rio Pardo. 
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Nova sede

Há dois anos, a Sicredi Vale do Rio Pardo realizou o lançamento da Pedra Fundamental da nova 
Sede Regional, localizada às margens da RSC 287, no trevo de acesso à Avenida Independên-
cia, cujas obras iniciaram em abril de 2019. O empreendimento contempla um espaço de 5,5 mil 
metros quadrados, com 2,4 mil metros de área construída, em três pavimentos. O projeto está 
alinhado à nova identidade visual do Sicredi. Além disso, o empreendimento será marcado pela 
tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, com aproveitamento da água da chuva, entre outros 
aspectos. A Sede irá abrigar as atividades administrativas e de suporte às agências.
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Cooperativas Escolares

AGO e AGE Digital - Cooperativa Escolar Verde Vale

Programas Sociais

A Cooperativa Escolar é uma iniciativa de caráter educativo, formada pela união voluntária de 
crianças ou adolescentes, que realizam atividades sociais, econômicas e culturais de acordo com 
seus objetivos comuns, no contraturno escolar, sem fins lucrativos. As cooperativas escolares na 
abrangência da Sicredi Vale do Rio Pardo estão presentes em quatro municípios, com seis grupos 
e a participação de 251 estudantes. São elas: Semeando Sonhos, da EMEF Maurício Cardoso, de 
Herveiras; Verde Vale, da EMEF Nero Pereira de Freitas, de Vale Verde; Sol do Amanhã, da EMEF 
Francisco de Borba Filho, e Feito à Mãos - EMEF José de Anchieta, ambas de Passo do Sobrado; 
Brotando da Terra, da EMEF Guararapes, e Gotinha D’Água, da EMEF Carlos Boettcher Filho, as 
duas de Sinimbu. Durante a quarentena, os movimentos estudantis foram atendidos virtualmente 
através dos assessores pedagógicos.

O protagonismo de jovens estudantes coopera-
tivistas esteve em destaque durante o dia 8 de 
dezembro, quando a Cooperativa Escolar Verde 
Vale, da Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal (Emef) Nero Pereira de Freitas, da localidade 
de Monte Alegre, em Vale Verde, realizou a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE) Digital 2020, 
via ferramenta de videoconferência. Na pauta 
estavam a reforma e aprovação do Estatuto 
Social, prestação de contas de 2019, eleição 
do Conselho de Administração e dos membros 
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, entre 
outros assuntos.  
A Cooperativa Escolar completou quatro anos 
em outubro e conta com 62 associados. Como 
objetos de aprendizagem, o grupo produz 
sabão artesanal, rapadura e cultiva uma horta 
escolar. Os estudantes são orientados pela pro-
fessora Maria Cristina Kaufmann e tem apoio 

da equipe diretiva da escola e da Sicredi Vale 
do Rio Pardo. 
O Conselho de Administração eleito para a ges-
tão 2020/2021 tem como presidente, Marcela 
da Silva Jardim, 14 anos, e como vice, Martha 
Florentino da Silva, 12. Na AGO Digital estive-
ram presentes diversas autoridades e convida-
dos, como por exemplo, o prefeito de Vale Ver-
de, Carlos Gustavo Schuch, e o presidente da 
Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry.
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Desafio virtual

Uma ação virtual de intercooperação 
entre cooperativas escolares incen-
tivadas por Cooperativas do Sicredi 
mobilizou estudantes do Vale do Rio 
Pardo entre os meses de maio e agos-
to. Trata-se do Desafio Coopes, que 
propôs aos grupos o desenvolvimento 
de soluções para problemas atuais e 
relevantes para as suas comunidades, 
inspiradas nos 17 objetivos de desen-
volvimento sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU).
A proposta era estimular o empreende-
dorismo social com a utilização da tec-
nologia da informação e comunicação, 
principalmente durante a pandemia.
A iniciativa foi uma realização das 
Cooperativas Sicredi das regiões 
Cooperação, Espumoso, Região da 
Produção, Vale do Rio Pardo e União 
Metropolitana em parceria com a Greta 
Consultoria.
As tarefas do Desafio Coopes foram 
publicadas em um perfil no Instagram 
- @desafiocoopes - e a conclusão delas 
no perfil de cada cooperativa escolar 
dentro da rede social. No total, a ação 
envolveu sete missões inspiradas nos 
princípios do cooperativismo, todas 
realizadas por meio de ferramentas 
digitais, sem a necessidade de sair de 
casa.

Bolsas Escolas Agrícolas

Por meio do Programa de Incentivo à Educação: Plante o 
Futuro, com recursos do Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (Fates), a Sicredi Vale do Rio Pardo 
contemplou estudantes com bolsas de estudo nas escolas 
agrícolas da região. No total foram beneficiados 18 alu-
nos do 1º ano do Ensino Médio, que receberam o valor 
trimestralmente mediante apresentação de frequência 
escolar. Em virtude do grande número de inscritos, as 
vagas existentes foram destinadas via sorteio, realizado 
por videoconferência. O programa recebeu 81 inscrições, 
sendo que 57 inscritos se enquadraram aos critérios da 
iniciativa. Os alunos das escolas públicas receberam o 
auxílio para custear material escolar, transporte, e outros. 
Os contemplados das instituições privadas pagaram as 
mensalidades através do benefício. 
Contemplados
E.E. Wolfram Metzler, de Venâncio Aires
Amanda Vitoria Schlee Lopes 
Brenda Ribeiro dos Santos 
Efasc, de Santa Cruz do Sul
Eduardo Valentin Scholtz Oliveira 
Fernando Luiz Gaertner 
Gabriele Beatriz Naivert
Guilherme Rafael Weiss dos Santos 
Ivan Luís Hauth 
Saori Bechert Kern 
Cesurg de Rio Pardo
Lucas Bohnen Carvalho 
Efasol, de Vale do Sol
Ana Carolina Grassel 
Caroline Rodrigues Marasquin
Diogo Martins Mueller 
Everton Wermuth
Gabriel Henrique Konrath 
Mateus Henrique da Silva Buigo 
Mateus Hentschke 
Natali Eduarda Nunes 
Sâmera Rauber de Mota
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Programa
A União Faz a Vida (PUFV)
O Programa A União Faz a Vida, que completou 
25 anos dentro do Sistema Sicredi, tem uma 
metodologia de projetos que visa a construção 
de valores como solidariedade, justiça, diálogo, 
respeito à diversidade e empreendedorismo. A 
rede de cooperação do programa realiza forma-
ções aos educadores, eventos, mobilizações 
de parceiros, intercâmbios pedagógicos, entre 
outras atividades.

O cenário da educação diante da pandemia 
fez com que as Cooperativas do Sicredi bus-
cassem alternativas para manter a relação 
com gestores e professores participantes do 
Programa A União Faz a Vida (PUFV). Entre 
as ações estava a produção de um livro em 
formato digital, com as respostas aos ques-
tionamentos dos próprios envolvidos sobre o 
momento pandêmico e a 
percepção de futuro. O ma-
terial ainda está disponível 
para download aos educa-
dores interessados no site 
da instituição: www.sicredi-
valedoriopardors.com.br. 

O e-book foi produzido em uma parceria entre 
o Programa A União Faz a Vida e o grupo de 
assessores pedagógicos da Greta Consulto-
ria e RJ Consultoria. Além da Sicredi VRP, o 
livro digital é destinado para as Cooperativas 
do Sicredi das regiões da Cooperação RS/
MG, Espumoso RS/SC, Integração das Rotas 
das Terras RS/MG, da Produção RS/SC/MG e 

União Metropolitana RS.
O e-book apoia no proces-
so de tomada de decisões 
articuladas com os princípios 
do Programa e com as norma-
tivas legais da Política Educa-
cional no contexto atual.

Livro digital
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Oficinas virtuais

Retorno às aulas presenciais

O Programa A União Faz a Vida sempre procurou 
ser um importante aliado da educação na região 
do Vale do Rio Pardo, com o desenvolvimento 
de iniciativas que auxiliassem os professores na 
prática pedagógica. No decorrer do ano os pro-
fessores da Rede Municipal de Educação de Vale 
Verde, Passo do Sobrado, Sinimbu e Herveiras 
tiveram oportunidades de capacitação através das 
oficinas virtuais que contribuem para o desenvol-
vimento da cultura digital. Os professores pode-
ram utilizar o conhecimento adquirido no período 
de quarentena e no retorno às aulas.

As escolas de Educação Infantil da Rede 
Criança de Santa Cruz do Sul participaram em 
setembro das oficinas virtuais interativas para 
o retorno seguro das crianças às atividades 
presenciais. As capacitações, que abordaram 
as diretrizes de prevenção à Covid-19, fizeram 
parte da parceria entre a Sicredi Vale do Rio 
Pardo, por intermédio do Programa A União 
Faz a Vida, e o Projeto de Extensão Pró-Saúde 
da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). 
Ao todo foram formadas 80 pessoas, entre 

gestores, educadores, funcionários e moni-
tores das oito escolas particulares que com-
põem a Rede Criança.
Além da intermediação entre os envolvidos, 
a Cooperativa apoiou a Rede Criança com a 
aquisição da ferramenta desenvolvida pela 
Imply Tecnologia, empresa associada do Sicre-
di, que controla a quantidade de pessoas que 
entram na escola, por meio de uma identifica-
ção via QR Code e gera um relatório que ajuda 
no monitoramento dos educandários.

Programa
Pertencer
O Programa Pertencer estimula a participação 
nas assembleias, encontros e eventos, bem 
como em processos decisórios da Cooperativa. É 
uma forma de engajar os cooperados e orientar o 
modelo de gestão participativa. Os principais mo-
mentos são as Assembleias Gerais e de Núcleo.

Programa Pertencer
2.485 pessoas participantes
12 eventos presenciais
(antes da pandemia)
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Programa
Crescer

Programa Crescer
Boas Vindas: 640
Formação cooperativista 
Crescer: 358

Este programa ajuda a difundir a cultura do 
cooperativismo e do cooperativismo de crédito 
entre os associados. A Cooperativa oferece 
formação adequada ao segmento do associado 
(Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Agro e jovem) 
que amplia a sua compreensão sobre o fun-
cionamento de uma sociedade cooperativa e o 
seu papel na governança do negócio; além de 
formar as futuras lideranças da instituição.

Na Sicredi Vale do Rio Pardo a educação finan-
ceira é abordada através de palestras, oficinas 
e capacitações presenciais ou on-line. Durante 
a Semana ENEF, no mês de novembro, o Sicre-
di lançou nacionalmente o programa de educa-
ção financeira Cooperação na Ponta do Lápis. O 
propósito é cooperar para uma vida financeira 

sustentável. A iniciativa é composta por ações 
planejadas de modo que atendam necessida-
des de jovens, crianças, adultos e empreen-
dedores. Ela busca levar educação financeira 
para as regiões em que a instituição financeira 
cooperativa atua, apoiando diretamente os 
associados e as comunidades locais.

Cooperação na Ponta do Lápis - Educação Financeira

Na Ponta do Lápis
77 ações realizadas
1.016 pessoas impactadas
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Demonstrações Financeiras
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*O balanço completo está disponível em www.sicredivaledoriopardors.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Santa Cruz do Sul / Rio Grande do Sul,  24 de fevereiro de 2021.

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Vale do Rio Pardo - Sicredi 
Vale do Rio Pardo RS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demons-
trações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de 
auditoria sobre as demonstrações financeiras, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.  
           
Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos audi-
tores independentes, emitido pela  Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das 
mencionadas demonstrações.           
  
Atenciosamente,

Adilor Adams
Conselheiro

        
  Cristiano Antonio Da Silva Krug    Iloir Carlos Palm
  Conselheiro      Conselheiro

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2021

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC – 2SP015199/O-6

 Américo F. Ferreira Neto
Contador CRC-1SP192685/O-9
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Rede de atendimento

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

Santa Cruz do Sul - Alto
Paredão Alto Paredão, s/n
12º Distrito - (51) 3056-9244

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

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

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

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

Passo do Sobrado
Rua São José, 206
(51) 3730-1438

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

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

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

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

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

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

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

Vera Cruz
Rua Cláudio Manoel, 50
(51) 3718-1208
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sicredi.com.br


