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Construir juntos uma
sociedade mais próspera

Construir juntos é mais do que oferecer soluções
financeiras. É promover o desenvolvimento local
e regional gerando mais renda, contribuindo para
um futuro com mais oportunidades para todos

Fazer juntos faz toda a diferença. Esse aspecto 
ficou ainda mais evidente diante de um período tão 
adverso marcado por inúmeros aprendizados e 
adaptações como foi o último ano. Fortalecemos 
nossos laços através da solidariedade e reafirma-
mos nosso compromisso de estarmos ao lado dos 
associados e da comunidade. 

Além disso, entregamos produtos e soluções inte-
ligentes para oferecer tranquilidade e comodidade 
no momento das transações nos meios digitais e 
incentivamos o desenvolvimento regional, viabili-
zando as atividades dos nossos associados, geran-
do impacto positivo nas comunidades onde esta-
mos presentes. 

Reinvestimos localmente os recursos que adminis-
tramos, estimulando a geração de renda, coope-
rando com o desenvolvimento das famílias, em-
presas e pessoas que vivem aqui.

E é dessa forma, unidos pelo propósito de construir 
uma sociedade mais próspera e mais humana, que 
fortalecemos ainda mais nossa parceria.

Continue contando com o Sicredi para construir-
mos juntos uma sociedade mais próspera!
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Aqui no Sicredi,
cooperamos para
construir uma
sociedade mais
próspera da mesma
forma que fazemos
tudo: Juntos! 

Nos reinventando,
para fazer cada vez 
mais a diferença
na vida das pessoas.
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Recursos disponibilizados pelo Sicredi Região dos Vales viabilizam o desen-
volvimento da economia regional

Comprometidos com o atendimento dos nossos asso-
ciados, ampliamos o montante investido em crédito, 
que é considerado uma das mais importantes ferra-
mentas no desenvolvimento econômico e social, 
possibilitando a manutenção e expansão das ativida-
des econômicas dos nossos associados. Em 2020, 
tivemos o maior crescimento na Carteira de Crédito 
em toda história da Cooperativa, com 42% de aumen-
to se comparado ao ano anterior. Esses recursos 
contribuíram para o desenvolvimento de diversos 
setores econômicos e geraram um impacto positivo 
na região.

Um dos exemplos da concessão desses recursos é a 
Cerâmica Barrense, localizada em Arroio do Meio, 
que está no segmento há 73 anos, trabalhando com a 
linha de tijolos estruturais e de vedação. Um negócio 
que se mantem em família e vem crescendo a três 
gerações. O Sicredi Região dos Vales se orgulha em 
estar presente nessa trajetória, há pelo menos 20 anos. 
A empresa iniciou a parceria com a Cooperativa e viu 
diversos benefícios, desde a rapidez na resolução de 
questões do dia a dia até o atendimento mais próximo 

Cooperando com a região

e humano, “o atendimento é tudo pra nós. Só 
tenho elogios à equipe, sempre quando preciso 
deles, estão dispostos a me ajudar”, comenta Mau-
rício Juchem, um dos sócios da empresa. 

Por meio dos financiamentos oferecidos pelo Sicredi, 
foi possível para a Barrense ampliar sua produção. 
Para Maurício, a parceria e o contato próximo com o 
Sicredi é muito importante para a continuidade do 
seu negócio, “depois que começamos a criar um 
vínculo, sempre quando exige uma negociação de 
financiamento ou nesse sentido, se consulta o 
Sicredi, porque a gente tem essa confiança”, relata. 

Há 40 anos, a Barrense produzia 100 mil peças por 
mês, hoje, essa capacidade chega a 700 mil peças. 
Uma das máquinas adquiridas por financiamento 
com o Sicredi, tem capacidade maior do que a Cerâ-
mica utiliza hoje, sendo uma boa oportunidade para 
ampliação futura da produção. E, pensando nisso, a 
Cerâmica Barrense já projeta para os próximos meses 
ainda mais investimentos para melhorias e automati-
zação para atender as novas demandas do mercado.

Maurício Juchem, Sócio da Cerâmica Barrense
e Diego Hauschild, Gerente Administrativo. 



Em 2020, o Sicredi Região dos 
Vales disponibilizou cerca de 
R$ 1,01 bilhão em recursos, nos 
18 municípios da nossa área de 
atuação. Desse valor, R$ 214 
milhões foram designados para 
o crédito rural, fortalecendo o 
agronegócio. Já R$ 565,4 
milhões foram destinados para 
indústria, comércio e serviços e 
R$ 232,5 milhões em crédito 
para pessoas físicas, para 
aquisição de bens e consumo 
em geral.

Pela linha de crédito do 
Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe), 
atendemos 910 empresas, com 
um montante de R$ 43 milhões 
liberados, destinado ao 
desenvolvimento e o 
fortalecimento dos negócios. 
Já pelo Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito (PEAC FGI), 
atendemos 240 empresários, 
totalizando R$ 76,9 milhões 
liberados. 
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Cerâmica Barrense, localizada
em Arroio do Meio.
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A Clínica Essência do Corpo, localizada em Encantado e 
liderada pelas associadas Silvia Gomes Dalmoro e Lisiane 
Fernandes Gomes, ampliou recentemente as atividades da 
empresa para o ramo de cosméticos. Fundada em 2008, a 
Essência do Corpo iniciou suas atividades com foco em 
serviços de massoterapia. Com o passar dos anos a clínica 
passou a ofertar tratamentos estéticos corporais, faciais e 
pós-operatórios, sempre com um olhar atencioso para o 
ser humano.

Atentas às tendências e com visão empreendedora, em 
2020, as irmãs buscaram a parceria do Sicredi Região dos 
Vales para ampliação das suas atividades. Silvia conta que 
no início do ano anterior, o foco era a produção artesanal 
de sais de banho de chuveiro e perfume de banho, porém, 
com a chegada da pandemia, novas ideias surgiram.

“Com a necessidade do uso excessivo de álcool em gel 
para higienização das mãos, notamos o ressecamento 
da pele, acompanhado muitas vezes de lesões. Usando 
nossos conhecimentos sobre estética, tivemos a ideia de 
desenvolver um creme que nutrisse e recuperasse o 
tecido machucado e, assim, presentear nossas clientes 
na retomada das atividades. A ação foi um sucesso e, a 
partir daí, não paramos mais.”

Buscando qualificação e com o foco em inovação, um ano 
depois Lisiane e Silvia comandam, além da clínica, uma 
microindústria cosmética, que conta com seis produtos na 
linha Essência Do Corpo Beauty entre cremes e sais de 
banho, e na Essência do Corpo Home, difusores de 
ambiente, velas perfumadas sustentáveis (sem petróleo) e 
essências concentradas.

“Nesse período, conquistamos a preferência dos clien-
tes e desenvolvemos parcerias promissoras. Exemplo 
disso, é a nossa relação com o Sicredi, que tem sido 
estimulante, impulsionadora e inspiradora”, conta 
Lisiane.

As sócias pretendem continuar o trabalho entregando uma 
experiência diferenciada aos clientes. “Com fé em Deus e 
um olhar atencioso para o ser humano, pretendemos 
continuar com o trabalho. A mensagem que fica de 
toda essa experiência é a de que se não tentarmos, 
jamais saberemos o que o futuro nos reserva”, finalizam.

EU COOPERO COM A

ECONOMIA
LOCAL

Coopere ainda mais
com o comércio da região.

Dê preferência aos negócios
locais, aqueles que estão perto
de você. 

Assim, você faz com que os
recursos circulem dentro da
sua cidade, estimulando a
economia local e cooperando
com o crescimento da região. 

Venha com a gente nesse
movimento!
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“ Nesse período, conquistamos a preferência dos clientes
e desenvolvemos parcerias promissoras. Exemplo disso, é a nossa

relação com o Sicredi, que tem sido estimulante, impulsionadora
e inspiradora. ”

Silvia G. Dalmoro e Lisiane F. Gomes,
proprietárias da Clínica Essência do Corpo.



Energia Fotovoltaica
Contando com a parceria do Sicredi, a APAE de Encantado instalou sistema
para captação de energia limpa e sustentável

A energia solar fotovoltaica é uma solução limpa e 
renovável, que garante a economia na conta de luz e 
se torna uma opção sustentável tanto para o uso 
residencial quanto para o segmento empresarial.

Atenta às necessidades dos associados, o Sicredi 
Região dos Vales apoia e incentiva esse mecanismo 
por meio da disponibilidade de linhas de crédito 
específicas para a energia solar, como é o caso da 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Encantado. A entidade instalou 256 painéis 
que juntos produzem cerca de 14.500Kwh/h mês, 
representando uma economia significativa. A pers-
pectiva é que no período de cinco anos, o investimen-
to de R$ 440 mil seja recuperado.

Conforme o presidente da instituição, Felipe Henri-
que Giaretta, a implementação do sistema de produ-

ção e aproveitamento da energia solar foi uma ideia 
da diretoria.

“Além da utilização de energia limpa, produzida 
sem agressão ao meio ambiente, visamos a racio-
nalização dos recursos da entidade. Assim pode-
mos reinvestir a economia na ampliação quantita-
tiva e qualitativa dos serviços prestados gratuita-
mente pela APAE”, explica o presidente. Giaretta 
ainda destaca a parceria entre Sicredi e APAE “O 
Sicredi é um importante parceiro da instituição. 
Acredito na sintonia de propósitos entre a APAE e 
o Sicredi, uma vez que ambos visam o desenvolvi-
mento social por meio da cooperação, unindo 
forças para alcançar objetivos”, finaliza.
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Estrutura da APAE, após receber
as placas de energia fotovoltaica.



Sobre a APAE: 

A associação sem fins lucrativos, 
tem o objetivo de atender crian-
ças, jovens e adultos com defici-
ência nas áreas pedagógica, clíni-
ca e psicossocial promovendo o 
seu desenvolvimento e formação 
da sua personalidade para melhor 
convivência familiar e social. 
Atualmente, a entidade atende 
cerca de 115 alunos dos municí-
pios de Encantado, Doutor Ricar-
do, Muçum, Nova Bréscia, Vespa-
siano Corrêa, Coqueiro Baixo e 
Roca Sales. 

A Instituição realiza cerca de 
5.750 atendimentos mensais nas 
áreas de serviços social, psiquia-
tria, clínica geral, psicologia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, tera-
pia ocupacional, psicopedagogia, 
neurologia e psicopedagogia e 
estimulação precoce. Também 
realiza projetos na área de pre-
venção e profissionalizantes, 
informática, culinária, capoeira, 
futsal, horta terapêutica, hidrote-
rapia e suporte as famílias, além 
do serviço de lavanderia. Na área 
da educação, a Escola Especial 
Recanto Encantado oferece 
Ensino Infantil, Ensino Funda-
mental e EJA (anos iniciais).
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Após realização da Assembleia Geral Ordinária, Sicredi Região dos Vales 
compartilha resultados com os associados

Por ser uma instituição financeira cooperativa, o Sicredi 
possui uma filosofia diferente. Nosso modelo de negó-
beneficia o associado, a Cooperativa e a comunidade 
local. Além do compromisso com o atendimento, com o 
desenvolvimento da região, com a disponibilidade de 
soluções com qualidade e preços, também compartilha-
mos os resultados com os nossos associados.

Nesse ano desafiador, fortalecemos a nossa forma de 
atuação, estando junto de nossos associados e garanti-
mos a evolução dos nossos negócios. Em 2020, dos R$ 
65,7 milhões de resultados gerados através dos negócios 
realizados, R$ 18,2 milhões (28%) retornaram aos 
associados como pagamento de juros ao capital social e 
distribuição de sobras (resultado). Do montante das 
sobras destinadas aos associados, metade do valor  foi 
creditado em conta corrente e outra metade em conta 
capital no dia 12 de abril.

O valor compartilhado com cada um, varia de acordo 
com a utilização dos produtos e serviços como: inves-

Resultados compartilhados

timentos, conta corrente, crédito, cheque especial, 
seguros, cartões e consórcios. Dessa forma, quanto 
mais o associado utiliza nossas soluções, maior será 
seu valor de participação nos resultados.

Além do pagamento de juros ao capital e distribuição 
de sobras, geramos benefícios econômicos aos asso-
ciados. Conforme levantamento realizado pelo Sicre-
di Região dos Vales e com base nos dados informados 
pelo Banco Central do Brasil, a taxa de crédito geral 
foi 35,5% menor do que a taxa média praticada pelos 
outros bancos, e a diferença na taxa de cheque espe-
cial 30,2% a menos.Nossa cesta de relacionamento para 
pessoa física foi 58,9% menor que o preço médio prati-
cado pelas demais instituições. Para pessoa jurídica essa 
diferença foi de 74,3%. Estimamos que esse valor de 
economia seja ainda maior, já que o cálculo não conside-
ra os benefícios originados das demais soluções do nosso 
portfólio como seguros, consórcios, cartões, cobrança, 
entre outros.



Do resultado gerado em 2020, a Cooperativa 
destinou R$ 18,2 milhões aos associados através 
do pagamento de juros ao  capital social e partici-
pação nos resultados. 
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R$ 18,2
milhões
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Confira quem são os eleitos!
Conselho Fiscal

O Sicredi Região dos Vales realizou no início de 
abril, a Assembleia Geral Ordinária no auditório 
da Sede da Cooperativa, em Encantado. Devido 
à pandemia da Covid-19, a Assembleia aconte-
ceu seguindo as medidas de distanciamento 
social e de higiene, prezando pela saúde de todos 
os participantes. 

Durante o evento, os delegados, representantes 
dos núcleos, deliberaram sobre assuntos como 
prestação de contas do exercício de 2020, desti-
nação das sobras e atualização da política de 
conformidade e norma de auditoria interna e 
tomaram conhecimento das principais ações da 
Cooperativa.

Além disso, neste ano, aconteceu a eleição para 
os Conselhos de Administração e Fiscal. Os 
candidatos foram homologados pela comissão 
eleitoral e preenchem os requisitos de elegibili-
dade, especialmente nos termos do Estatuto 
Social e Código Eleitoral da Cooperativa. 

O mandato do Conselho de Administração é de 
quatro anos, iniciando em 2021 até 2025. Já o 
mandato do Conselho Fiscal é de três anos, 
sendo de 2021 até 2024.

ADRIANO FAGGION
Vespasiano Corrêa

ALVIMAR PALIOSA
Doutor Ricardo

ANTONIO FORTI
Muçum

ARQUILLINO PEDERIVA
Encantado

CARLOS SENTER
Nova Bréscia

CRISTIANE ZIGLIOLI
Dois Lajeados

DILAMAR ROSOLEN
São Valentim do Sul

ELTON LUIS PEDRALLI
Capitão

FERNANDO R. BRUXEL
Arroio do Meio

ISAIAS B. SBARDELOTTO
Coqueiro Baixo

JOSÉ CARLOS FABRIS
Vista Alegre do Prata

LEANDRO DELAZERI
Relvado

PAULO PASQUALOTTO
Guaporé

ROBERTO RIGONI
Anta Gorda

SINVAL MUCELIN
Ilópolis

TADEU BOMBONATTO
União da Serra

TELMO SCHNEIDER
Arroio do Meio

VALMIR VUADEN
Roca Sales

ZELIA FASSINA MORETTO
Putinga

Governança

RICARDO CÉ
Presidente

GILBERTO ANTÔNIO PICCININI
Vice Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mandato 2021-2025
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ALMIR CHIESA
Putinga

CELSO LINO FROZZA
Encantado

LAIR JOSE FRITZEN
Arroio do Meio

ELIAS LORENZON
Encantado 

EVANDRO ROSOLEN
São Valentim do Sul

VALDEMAR JOSÉ REDANTE 
Guaporé

CONSELHO FISCAL
Mandato 2021-2024

Conselheiros Efetivos:

Conselheiros Suplentes:
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Espaço virtual possibilita acesso a mais informações sobre o que acontece 
na Cooperativa e na região

Com recorte regional, a página do Sicredi Região dos 
Vales reforça a proximidade com os associados da 
região, trazendo mais informações sobre a Cooperati-
va, as iniciativas envolvendo a comunidade e ainda 
relatórios e demonstrativos da instituição.

No endereço www.sicredi.com.br/coop/regiao-dos-
-vales-rs, além de material institucional, como a 
história da cooperativa e informações sobre a atuação 
na região, a nova página terá um espaço dedicado a 
divulgação de notícias sobre as novidades da institui-
ção e da comunidade, assim como, a publicação dos 
relatórios anuais e revistas para acesso e leitura a qual-
quer hora e em qualquer lugar.

Site Sicredi

“A iniciativa auxilia na transparência e proximi-
dade com o quadro social e está alinhada com a 
nossa jornada de transformação digital, na qual 
temos buscado constantemente nos aprimorar 
para estar cada vez mais presentes na vida dos 
nossos associados”, comenta Ricardo Cé, presi-
dente do Sicredi Região dos Vales.      

Acesse nosso
site e fique
por dentro de
nossas ações
e novidades! 



Projeto de revitalização e sonorização nas agências do Sicredi Região dos Vales 
traz mais privacidade e segurança aos associados durante o atendimento

Prestar um atendimento próximo, baseado na cons-
trução de um relacionamento duradouro e de 
confiança é o nosso compromisso diário. Faz parte 
do nosso modelo de negócio acompanhar de perto a 
realidade dos associados e da região onde estamos 
inseridos, para ampliar a oferta de soluções adequa-
das e que realmente façam sentido às necessidades 
de cada um.

Dessa forma, para entregar um atendimento cada vez 
melhor, alinhando um ambiente confortável e 
acolhedor, além de reforçar o sigilo bancário dos 
nossos associados, buscamos melhorias contínuas 
nas estruturas das nossas agências, nos 18 municípios 

do Sicredi Região dos Vales. Por isso, foram instaladas 
divisórias de madeira e vidro em frente aos caixas, 
assim como, um sistema de sonorização. Essas modifi-
cações auxiliam para que o associado faça suas transa-
ções com mais discrição, comodidade e tranquilidade, 
entregando uma experiência de atendimento mais 
agradável.

E assim, buscamos continuamente melhores condi-
ções para prestar um atendimento eficiente e de 
qualidade, em um ambiente onde o nosso associado 
se sinta seguro e confortável, vendo no Sicredi uma 
extensão da sua casa.  
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Privacidade e segurança

Estrutura localizada na agência de Putinga



Nós acreditamos que quando pessoas se unem
pelo mesmo ideal, a sociedade prospera.

Aqui, no Sicredi, os recursos captados retornam como crédito para outros
associados da mesma região, num ciclo virtuoso de desenvolvimento.

Assim, incentivamos o desenvolvimento e geramos mais oportunidades
para as pessoas que vivem aqui. 

É através da cooperação que, juntos, construímos uma sociedade mais próspera!

Juntos construímos
uma sociedade

mais próspera


