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Este é o Relatório Anual da Sicredi Sul Minas RS/MG 
referente ao ano de 2020. É com muito orgulho que 
apresentamos os resultados, os projetos e os grandes 
momentos que aconteceram ao longo de 2020. No ano 
que passou, por mais que o contato humano, algo tão 
característico do Sicredi, tenha ficado de lado devido à 
pandemia e para a segurança de todos, diversas ações 
foram realizadas em outros formatos e nos tornamos 
próximos, mesmo de longe. A publicação deste material 
é parte do processo de comunicação, diálogo e transpa-
rência da Sicredi Sul Minas RS/MG com seus associados. 

Fonte: Superintendência Contábil do Sicredi (dezembro/2020).

Com mais de 118 anos de história, o Sicredi é a pri-
meira instituição financeira cooperativa do Brasil e está 
comprometida com o crescimento dos seus associa-
dos  e com o desenvolvimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação 
dos mais de 5 milhões de associados. Com presença na-
cional, está em 24 estados e no Distrito Federal, com 
mais de 2 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e 
serviços financeiros de um jeito simples e próximo para 
você, para a sua empresa e para o seu agronegócio. 
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R$ 155 bilhões em ativos totais 108 cooperativas 

R$ 20,4 bilhões em patrimônio líquido + de 29 mil colaboradores

R$ 97,2 bilhões em carteira de crédito 2 mil pontos de atendimento

R$ 104,6 bilhões em depósitos totais 5 milhões de associados 
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A Sicredi Sul Minas RS/MG é uma das cooperativas integrantes do sistema Sicredi e, em 2021, completará 40 anos 
de história. Com a participação de mais de 23 mil associados, a Sicredi Sul Minas RS/MG tem agências no Rio Grande 
do Sul, nos municípios de Erebango, Estação, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Jacutinga, Quatro 
Irmãos e Sertão, e em Minas Gerais, abrangendo 45 municípios, conta com agências nas cidades de Piumhi, Pimenta, 
Santo Antônio do Monte e São Sebastião do Oeste e com escritório de negócios em Divinópolis.

Atendimento próximo e adequado às suas necessidades.

Participação nos resultados, que são distribuídos entre os associados proporcionalmente. Ou seja: quanto mais
você utiliza as soluções financeiras do Sicredi, maior é a sua participação nessa distribuição.

Os recursos são reinvestidos na comunidade e incentivam o crescimento da região.  

Transparência nos números e na gestão: você tem acesso a todas as informações da sua cooperativa.

Modelo agregador de renda a seus associados e a suas comunidades.

Participação na gestão, dando voz e voto a seus associados para decidir os rumos da cooperativa.

Ótimas classificações nos ratings atribuídos pelas principais agências de risco do mundo.

A SICREDI SUL MINAS RS/MG
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ROBERTO LUIS FRUMI
DIRETOR EXECUTIVO
TOMÁS PONTIN
DIRETOR DE OPERAÇÕES

O contato humano faz parte da nossa identidade. Mas, 
em 2020, os apertos de mão, os abraços, os cafezinhos 
e o chimarrão nas agências tiveram que ficar de lado. A 
pandemia nos fez adaptar. Adaptar nossa forma de aten-
dimento, nossos eventos e ações, mas o que não mudou 
foi a nossa essência, de estar próximos das pessoas, co-
laborando para o desenvolvimento das comunidades e no 
apoio a projetos sociais.

O ano de 2020 será lembrado pela cooperação. Mais 
do que nunca, ficamos próximos, mesmo distantes. O ano 
nos trouxe diversos aprendizados, nos fez evoluir, apren-
der e mudar rápido. E o Sicredi continuou fazendo a dife-
rença nas localidades onde está inserido. Seguimos sendo 
uma instituição financeira cooperativa que tem nos asso-
ciados sua razão de existir. É por eles que assumimos o 
compromisso de gerar prosperidade.

Nossas soluções propõem um ciclo virtuoso em que 
os investimentos dos associados contribuem para uma 
disponibilidade de recursos ainda maior para apoiar outros 
associados. Os números refletem a força cooperativista 
e reafirmam os nossos objetivos na região, que são mo-
vimentar a economia local, gerar impacto social positivo 
e criar oportunidades para a população se desenvolver de 
forma sustentável e com qualidade de vida.

Acreditamos no capitalismo consciente, com pessoas 
e negócios movidos por propósitos verdadeiros, nos quais 
o lucro é uma consequência. Seremos cada vez mais de-
fensores de iniciativas e do desenvolvimento sustentável. 
Nossos valores estão consolidados no relacionamento 
genuíno com o nosso associado.

Para tanto, neste relatório você encontrará um pouco 
das ações que todos os nossos mais de 23 mil associados 
ajudaram a desenvolver em 2020, como a nossa consoli-
dação no Rio Grande do Sul e nossa expansão para Minas 
Gerais.

Gratidão por 2020. Que em 2021 possamos construir 
uma sociedade mais próspera, sendo um ano de renova-
ção e esperança. Boa leitura!

Ao chegarmos ao final de 2020, o normal seria fazer-
mos uma análise comparando com os anos anteriores e 
verificarmos se estamos no caminho dos objetivos espe-
rados. 

Eis que 2020 não foi nem um pouco normal, nada 
comparável com qualquer outro ano que se tenha conhe-
cimento na história moderna. Fomos instigados a repen-
sar todos os modelos de gestão, de atuação e de relacio-
namento com os associados e com a sociedade, nossas 
ações sociais, a própria forma e estrutura de trabalho.  
Fizemos diferente e, como Albert Einstein, citou certa vez, 
“não há nada que seja a maior evidência de insanidade do 
que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados 
diferentes”.

E os resultados ocorreram. Crescemos em mais de 
30% a carteira de crédito, em 36% os depósitos, abri-
mos agências, mantivemos os empregos e contratamos 
novos colaboradores. Compomos um maior “colchão” de 
provisões para fazer frente às incertezas econômicas, re-
tiramos tarifas, repassamos recursos de programas do 
governo, apoiamos a educação, saúde e segurança, entre 
tantas outras ações.

Mais do que nunca, nos alicerçamos nos valores e nos 
princípios que aprendemos com nossa família, com nos-
sos pais. O simples se tornou a maior inovação. O desejo 
de estarmos juntos e abraçarmos uns aos outros nunca 
foi tão presente. Sentimos falta. E talvez sejam esses al-
guns aspectos que nos fizeram ir a um novo nível de cons-
ciência. Esse que garante a construção de um futuro mais 
sustentável.

Que 2021 seja o melhor ano de todos para todos e que 
a coragem de realizar seja nosso motor para fazer ainda 
mais. Coragem de agir com o coração, de mostrar o que 
temos de mais nobre, para fazer o bem e gerar resultados. 
Somos muito mais fortes do que imaginamos. Sigamos 
firmes, sigamos juntos!

MENSAGEM
DA PRESIDÊNCIA 

MENSAGEM
DA DIRETORIA  

EUZÉBIO JOSÉ RODIGHEIRO
PRESIDENTE
ADEMIR JOSÉ SIMIONI
VICE-PRESIDENTE
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Como sistema cooperativo, valorizar o relaciona-
mento, oferecer soluções financeiras para agregar ren-
da e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
associados e da sociedade.

Ser reconhecido pela sociedade como instituição fi-
nanceira cooperativa, comprometida com o desenvolvi-
mento econômico e social dos associados e das comuni-
dades, com crescimento sustentável das cooperativas 
integradas em um sistema sólido e eficaz.

Fazer a diferença na 
vida das pessoas, 
proporcionando

desenvolvimento e 
realizando sonhos. 

A NOSSA MISSÃO 

A NOSSA VISÃO 

O NOSSO PROPÓSITO

• Preservação irrestrita da natureza cooperativa do    
  negócio.

• Respeito à individualidade do associado.

• Valorização e desenvolvimento das pessoas.

• Preservação da instituição como sistema.

• Respeito às normas oficiais e internas.

• Eficácia e transparência na gestão.

OS NOSSOS VALORES
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A governança no Sicredi é o resultado do amadureci-
mento da clareza sobre os desafios que foram alcançados e 
que ainda estão por vir. 

CONSELHO DE
ADMINISITRAÇÃO 2019/2023

Iduir Brustolin • Conselheiro Efetivo 
Simplicio José Biesek • Conselheiro Efetivo 
Gilberto Kurtz • Conselheiro Efetivo 
Adriel Slaviero • Conselheiro Suplente 
Dulce Teresinha Secco Boff • Conselheira Suplente
Jandir Brezola • Conselheiro Suplente 

CONSELHO FISCAL 
2019/2022

Euzébio José Rodigheiro • Presidente
Ademir José Simioni • Vice-Presidente
Arlindo Francisco Jekel • Conselheiro Efetivo
Eleias Vebber Bresolin • Conselheira Efetiva
Leonir Lanfredi • Conselheiro Efetivo
Lidiomar Pinheiro • Conselheiro Efetivo
Luciano Zanelato • Conselheiro Efetivo
Nilseu Alberto Cecconello • Conselheiro Efetivo
Vilson de Gregori • Conselheiro Efetivo
Vinicius Bagestan • Conselheiro Efetivo
Nerildo José Cecconello • Conselheiro Suplente
João Carlos Antoniolli • Conselheiro Suplente
Douglas Zeni • Conselheiro Suplente
Divania dos Santos Tonial • Conselheira Suplente

GOVERNANÇA
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Associados totais

Operações de crédito totais

Recursos totais administrados

Patrimônio líquido

Resultado

23.537

2020

R$ 551.229.435

R$ 943.594.482

R$ 129.402.539

R$ 11.362.832

Dados referentes a dezembro/2020. 

O resultado de nossa atuação responsável e próxima 
é a transformação das comunidades onde atuamos. Isso 
porque nosso trabalho consiste em captar recursos de 
associados e emprestar para associados das mesmas re-

O desenvolvimento sustentável é o nosso compro-
misso com os associados e a comunidade. Apesar da 
pandemia, diversas ações aconteceram no ano de 2020 
promovendo a inclusão financeira, fortalecendo o po-

SOLIDEZ

NOSSO IMPACTO
POSITIVO EM 2020

giões. A permanência dos recursos no local impacta posi-
tivamente a comunidade, estimulando a geração de renda 
e o crescimento sustentável, com maior oferta de empre-
gos, produtos locais e desenvolvimento econômico.

tencial da região e consolidando o Sicredi como uma ins-
tituição financeira cooperativa da comunidade. Conheça 
algumas das iniciativas que fizeram e ainda fazem a di-
ferença. 

Dessa forma,
crescemos

juntos.
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O Programa “A União Faz a Vida (PUFV)” é a principal iniciativa 
de educação do Sicredi. Em 25 anos, impactou mais de 3 milhões de 
crianças e de adolescentes e mais de 100 mil educadores, em mais de 
400 cidades brasileiras. O objetivo é estimular a curiosidade e o pro-
tagonismo infantojuvenil, construindo projetos cooperativos. 

Ações como essa são muito importantes. O PUFV utiliza uma pro-
posta educacional baseada na metodologia de projetos, procurando 
desenvolver no aluno o interesse pelo conhecimento, para que ele 
vivencie atitudes e valores de cooperação e cidadania. A partir do cur-
rículo escolar, é formulada uma pergunta exploratória, que desperta 
o desejo pelo estudo. É definido um território de investigação e os 
alunos vão para uma expedição, visando a coleta de aprendizados.

Além de todos os 8 municípios no Rio Grande do Sul, em 2020 o 
PUFV iniciou suas atividades em Minas Gerais. O município de Pimenta 
foi o primeiro a receber o programa. Em 2021 a iniciativa será amplia-
da para as outras cidades da nossa área de atuação em solo mineiro. 

As Cooperativas Escolares são associações de estudantes com 
finalidade educativa. Elas funcionam como um laboratório, no qual, 
por meio de uma proposta pedagógica que incentiva a prática da co-
operação, os alunos desenvolvem atividades econômicas, sociais e 
culturais. Os estudantes associados se reúnem no contraturno es-
colar e contam com acompanhamento de um professor para realizar 
reuniões, oficinas e planejar ações.

A “Unidos na Cooperativa Escolar Sementes do Sul (Unicooper-
ss)”, formada pelos alunos do 5º ao 9º ano da Escola Municipal de En-
sino Fundamental 11 de Abril, de Erebango/RS, é a primeira Coopera-
tiva Escolar da Sicredi Sul Minas RS/MG e, ao longo de 2020, realizou 
diversas ações que impactaram positivamente a comunidade local. 
Alguns exemplos são: arrecadação de alimentos não perecíveis, rou-
pas de inverno para doação a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social e produção de máscaras para distribuição. 

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA

COOPERATIVA ESCOLAR

DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO

Municípios

Crianças e adolescentes

Educadores

Escolas

Projetos

9

343

231

2.503

27

Sicredi Sul Minas RS/MG

Dados referentes a dezembro/2020. 

EDUCAÇÃO
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Por meio da educação financeira, acreditamos que podemos transformar nossa re-
lação com o dinheiro, conquistando mais independência e liberdade. O programa “Coope-
ração na Ponta do Lápis” tem o intuito de ajudar a promover uma vida financeira susten-
tável, possibilitando novas oportunidades às comunidades em que estamos presentes, 
impulsionando o crescimento dos associados e contribuindo para uma sociedade mais 
próspera.

O Crescer, programa de educação cooperativa do Sicredi, oferece cursos para difun-
dir o conhecimento sobre o cooperativismo de crédito. Ao entender a importância desse 
modelo de negócio e o seu papel na sociedade, o associado participa mais ativamente da 
cooperativa, gerando melhores resultados para todos.

Realizamos uma formação com os Coordenadores de Núcleo com o tema “Capitalismo consciente como ferra-
menta de recuperação da economia local”, com Thomas Eckschmidt. Uma forma de ampliarmos o conhecimento e 
estarmos cada vez mais preparados para enfrentar os desafios do cenário atual.

Antes do início da pandemia, realizamos as nossas Assembleias 
2020. Um momento para reforçar a transparência do Sicredi junto 
aos associados. Em cada Assembleia, os participantes receberam in-
formações sobre os números da cooperativa e manifestaram seu po-
sicionamento por meio do voto, exercendo, assim, o segundo princípio 
do cooperativismo: gestão democrática. 

Realizadas nos meses de fevereiro e março de 2020, as Assem-
bleias da Sicredi Sul Minas RS/MG contaram com a participação de 
3.222 associados. Ao todo, foram 10 Assembleias de Núcleo no Rio 
Grande do Sul, 2 em Minas Gerais e  1 Assembleia Geral Ordinária, rea-
lizada de forma online, para os Coordenadores de Núcleo.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA:
COOPERAÇÃO NA PONTA DO LÁPIS

PROGRAMA CRESCER:
A CULTURA DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

FORMAÇÃO COM COORDENADORES DE NÚCLEO  

ASSEMBLEIAS 2020

EDUCAÇÃO COOPERATIVA

PARTICIPAÇÃO

12 Assembleias de Núcleo
1 Assembleia Geral Ordinária

3.222 associados

604 convidados

Assembleias 2020 | Sicredi Sul Minas RS/MG

ASSEMBLEIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2020.
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Pensando sempre em auxiliar no crescimento das pessoas e acre-
ditando no desenvolvimento do associado, em parceria com o Sebrae, 
o programa “O Empreendedor” apresenta uma série de benefícios para 
quem já empreende ou quer começar a empreender, além de ser voltado 
para Pessoa Jurídica, Pessoa Física e Agronegócio. Em 4 anos de progra-
ma, mais de 130 empresas já tiveram assessorias.

  Em 2020, foram 32 associados, com assessorias online nas quais puderam tirar dúvidas e ter as orientações ne-
cessárias para conduzir o negócio e superar o momento de pandemia. Participaram empresas das cidades de Estação, 
Jacutinga, Getúlio Vargas, Erebango, Floriano Peixoto, Ipiranga do Sul, Quatro Irmãos e Sertão. Em 2021, o programa 
será iniciado também nos municípios da nossa área de atuação em Minas Gerais. 

Uma das certezas da Sicredi Sul Minas RS/MG para transformar positi-
vamente a comunidade é investir no desenvolvimento dos municípios onde 
atua. O Fundo Social tem esse propósito. Parte dos nossos resultados da 
cooperativa é destinada para apoiar ações desenvolvidas por entidades com 
foco em educação, cultura, esporte inclusivo, segurança e saúde.

Em 2020, investimentos R$ 413.859,00 no Fundo Social. Os aportes fi-
nanceiros foram para diversas iniciativas, como:

O Dia de Cooperar (Dia C) é uma iniciativa nacional do Sistema OCB 
(Organização das Cooperativas Brasileiras) que expressa a força do coo-
perativismo em prol das transformações sociais, colocando em prática 
os valores e os princípios do cooperativismo. Com esse movimento, coo-
perativas de todo o Brasil realizam ações de responsabilidade social ali-
nhadas aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, proposto pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Nós abraçamos essa causa, pois acreditamos que é por meio disso 
que podemos tornar o mundo um lugar melhor para todos. Em 2020, 
promovemos diversas iniciativas, dentre as quais podemos destacar uma 
ação com os nossos colaboradores para arrecadação de donativos. O re-
sultado foi mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis, além de pro-
dutos de higiene e de limpeza, que beneficiaram entidades e famílias em 
situação de vulnerabilidade social.

Manutenção e ampliação do cuidado com as pessoas, principalmente 
devido à pandemia, a partir de um total de R$ 181.500,00, destinado para 
as seguintes entidades: Hospital São Roque (Getúlio Vargas/RS), Santa Casa 
de Misericórdia (Piumhi/MG), Santa Casa Municipal de Saúde (Pimenta/MG), 
Santa Casa de Misericórdia (Santo Antônio do Monte/MG), Hospital São Ju-
das Tadeu (Jacutinga/RS), Hospital São José (Sertão/RS) e Hospital Santo 
Antônio (Estação/RS).

Instalação e manutenção do sistema de videomonitoramento nas cida-
des: R$180.581,00 voltados a apoio financeiro para as cidades de Erebango, 
Estação, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Jacutinga, Qua-
tro Irmãos e Sertão.

Doação de totens de álcool em gel para UBS’s: R$ 3.600,00.
Apoio a lives solidárias: R$ 5.000,00.

O EMPREENDEDOR 

FUNDO SOCIAL

DIA C

DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO NA COMUNIDADE E NOS ASSOCIADOS 

ENTREGA DE TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL PARA UBS’S E 
HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL.
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EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO

Unindo sustentabilidade e cooperação, a Sicredi Sul 
Minas RS/MG, em parceria com uma empresa do ramo 
têxtil, reaproveitou uniformes antigos dos colaborado-
res e transformou em máscaras, que ficaram dispo-
níveis nas agências para colaboradores e associados. 
Pequenas ações que fizeram e fazem a diferença, princi-
palmente na pandemia. 

O relacionamento simples e próximo faz parte da 
proposta de valor da Sicredi Sul Minas RS/MG. É por isso 
que, em 2020, a instituição financeira cooperativa deu 
sequência ao projeto de revitalização de suas agências, 
entregando para a comunidade ambientes ainda mais 
aconchegantes e modernos, com privacidade para aten-
dimento, conforto e comodidade.

Em 2020, reinauguramos a agência em Floriano Pei-
xoto/RS. Também seguimos nosso plano de expansão 
para Minas Gerais. Inauguramos a agência em Santo An-
tônio do Monte (Samonte), em junho, e o escritório de 
negócios em Divinópolis, em novembro. Além disso, lan-
çamos a construção da obra da agência em São Sebas-
tião do Oeste, em outubro, que foi inaugurada em março 
de 2021. 

Momentos importantes na história do Sicredi, insti-
tuição na qual a receptividade, o acolhimento da comu-
nidade, a confiança dos associados e o engajamento de 
toda a nossa equipe nos motivam a crescermos ainda 
mais juntos, gerando renda, emprego e oportunidade a 
cada um que acredita na força do cooperativismo.

CRIATIVIDADE QUE GERA PROTEÇÃO

A COOPERATIVA CADA VEZ MAIS 
PRÓXIMA DA COMUNIDADE

INAUGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS EM 
DIVINÓPOLIS/MG, EM NOVEMBRO.

REINAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA EM
FLORIANO PEIXOTO/RS, EM MARÇO.

LANÇAMENTO DA OBRA DA AGÊNCIA EM
SÃO SEBASTIÃO DO OESTE/MG, EM OUTUBRO.

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA EM
SAMONTE/MG, EM JUNHO.
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A Sicredi Sul Minas RS/MG apoia e patrocina eventos que promovem a cultura, o lazer e a difusão de conhecimento 
e de novas oportunidades, exaltando os valores do cooperativismo e fomentando o desenvolvimento local e regio-
nal, além de estimular a economia e o empreendedorismo. Participar nos oportuniza estarmos ainda mais próximos 
da nossa comunidade, ao lado dos nossos associados. Em 2020, trabalhamos com muitas parcerias, patrocínios e 
apoios.

Antes da pandemia, participamos de alguns eventos presenciais, como:

PROPÓSITO NA PRÁTICA

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, FEIRAS E AÇÕES

EXPO JACUTINGA | MARÇO DE 2020 DIAS DE CAMPO | FEV. E MAR. DE 2020

EVENTO ONLINE COM 
JORGE TREVISOL.

EVENTO ONLINE COM 
MAX HAETINGER.

EVENTO ONLINE COM 
EDUARDO TEVAH. 

Apoio ao VI Fórum Norte Gaúcho do Trigo, ao VII Fórum Norte Gaúcho do Milho e ao VII 
Fórum Norte Gaúcho da Soja, de forma online. 

Realização de lives com o psicólogo Jorge Trevisol e o professor Max Haetinger dentro 
das ações do programa “A União Faz a Vida” e também com Eduardo Tevah, em uma 

iniciativa exclusiva para as empresas participantes do “O Empreendedor”. 
Além disso, apoiamos diversas lives artísticas e culturais, que tiveram a finalidade 

beneficente, assim como lives sobre educação financeira.
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É parte de nosso propósito fazer a diferença de for-
ma positiva na vida das pessoas e, por isso, apoiamos 
ações que reforçam a segurança de toda a comunidade. 
Em 2020, realizamos a doação de R$ 80.000,00 para 
a Associação Empresarial Sertanense do Comércio, In-
dústria, Agronegócios e Serviços (AES), para que seja 
realizada a compra de equipamentos para a instalação 
do sistema de videomonitoramento na cidade de Sertão/
RS. Além disso, investimos mais de R$ 100.000,00 na 
manutenção desse tipo de tecnologia em outros municí-
pios da nossa área de atuação. Criamos juntos uma cida-
de mais segura para se viver.

Desde 2018, investimos mais de R$ 714 mil em video-
monitoramento.

Buscando sempre auxiliar órgãos e entidades impor-
tantes para as comunidades, a Sicredi Sul Minas RS/MG 
doou R$ 3.600,00 ao Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Jacutinga/RS para a compra de uniformes, além de 
um computador usado para o andamento das atividades.

A Sicredi Sul Minas RS/MG aderiu ao projeto “Um 
abraço ao Santa”, lançado pela fundação Hospitalar San-
ta Terezinha, de Erechim/RS, com o objetivo de implan-
tar melhorias na estrutura física do hospital por meio 
da “adoção” de quartos destinados ao atendimento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), por parte de apoiadores. 
Em setembro de 2020, realizamos a entrega simbólica 
da reforma de quarto ao hospital, com um investimento 
de mais de R$ 18.000,00.

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO 
= SEGURANÇA PARA TODA A COMUNIDADE

APOIAMOS ENTIDADES 

“UM ABRAÇO AO SANTA”
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Para reforçar a importância dos pequenos empre-
endedores e do cooperativismo como motores da eco-
nomia brasileira – o que está atrelado ao propósito da 
instituição desde sua fundação, em 1902 – o Sicredi le-
vantou a bandeira da cooperação em um movimento que 
engajou pessoas em prol da economia de sua região com 
a campanha “Eu Coopero com a Economia Local”. Optan-
do por comprar produtos e contratar serviços onde es-
tamos presentes, estimulamos a criação de empregos e 
a geração de renda nesses municípios. A iniciativa teve 
a adesão e o apoio de diversas entidades e associações.

Além da participação ativa na gestão e na tomada de 
decisões, uma das características que diferenciam as 
cooperativas de crédito das demais instituições financei-
ras é o rateio dos resultados financeiros do ano anterior 
com os seus associados. Assim, a Sicredi Sul Minas RS/
MG distribuiu mais de R$ 6 milhões entre os seus mais de 
21 mil associados (associados no momento da distribui-
ção) em 2020. Da distribuição de mais de R$ 6 milhões, 
uma parte foi depositada na conta corrente dos associa-
dos, proporcionalmente ao volume de suas operações e 
movimentações na cooperativa, outro montante foi para 
a cota capital dos associados e o restante foi destinado 
ao apoio de ações sociais nas comunidades onde a insti-
tuição atua, por meio do Fundo Social. 

Como forma de ampliar o relacionamento, trocar 
ideias e fortalecer a região, a Sicredi Sul Minas RS/MG 
realizou encontros com os prefeitos eleitos no pleito de 
2020 da nossa área de atuação no Rio Grande do Sul e 
em Minas Gerais. Durante os bate-papos foram apre-
sentadas informações sobre a Sicredi Sul Minas RS/MG, 
como a expansão para o estado mineiro, programas so-
ciais realizados e outros dados relevantes para o conhe-
cimento do propósito do Sicredi.

FORTALECEMOS A ECONOMIA

“EU COOPERO COM A ECONOMIA LOCAL”

DISTRIBUIÇÃO DE  RESULTADOS:
R$ 6 MILHÕES NAS COMUNIDADES

FORTALECIMENTO DA PARCERIA 
COM OS MUNICÍPIOS

ENCONTRO COM OS PREFEITOS ELEITOS NO RS, EM DEZEMBRO DE 2020.

ENTIDADES APOIADORES DO MOVIMENTO NO RS E EM MG

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCALSabe como

 

você pode 
ajudar a superar 
este momento 
desafiador?

.

Comprando no comércio local. Simples assim. 
Porque quando você valoriza e compra de quem 
é daqui, o dinheiro circula na economia local. 
Isso ajuda cada empreendedor e desenvolve toda 
a região. Cooperando a gente faz a região crescer. 

Participe desse movimento você também e diga: 
Eu coopero com a economia local. 

Realização:

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCALSabe como

 

você pode 
ajudar a superar 
este momento 
desafiador?

.

Comprando no comércio local. Simples assim. 
Porque quando você valoriza e compra de quem 
é daqui, o dinheiro circula na economia local. 
Isso ajuda cada empreendedor e desenvolve toda 
a região. Cooperando a gente faz a região crescer. 

Participe desse movimento você também e diga: 
Eu coopero com a economia local. 

Realização:

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCALSabe como

 

você pode 
ajudar a superar 
este momento 
desafiador?

.

Comprando no comércio local. Simples assim. 
Porque quando você valoriza e compra de quem 
é daqui, o dinheiro circula na economia local. 
Isso ajuda cada empreendedor e desenvolve toda 
a região. Cooperando a gente faz a região crescer. 

Participe desse movimento você também e diga: 
Eu coopero com a economia local. 

Realização:

EU COOPERO COM A 

ECONOMIA 
LOCALSabe como

 

você pode 
ajudar a superar 
este momento 
desafiador?

.

Comprando no comércio local. Simples assim. 
Porque quando você valoriza e compra de quem 
é daqui, o dinheiro circula na economia local. 
Isso ajuda cada empreendedor e desenvolve toda 
a região. Cooperando a gente faz a região crescer. 

Participe desse movimento você também e diga: 
Eu coopero com a economia local. 

Realização:
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Isenção na taxa de manutenção de conta corrente para associados pessoa física.
Cartão de crédito internacional sem anuidade.
Isenção de tarifa para disponibilização de cheque especial. 
Distribuição de resultados: no ano de 2020 foram mais de R$ 6 milhões entre todos os associados, conforme 

suas movimentações. 
Promoção “Poupe e Ganhe”: de abril a setembro, os associados da Sicredi Sul Minas RS/MG que depositaram 

valores acima de R$ 100,00 em um de nossos produtos ganharam um brinde na hora. 
Os associados do Rio Grande do Sul têm à disposição um plano de saúde completo, em parceria com a Unimed 

Erechim/RS, com condições especiais de pagamento, além do cartão Acesso + Fácil, que disponibiliza uma série de 
benefícios no acesso aos serviços de saúde.  

Realizamos um Feirão de Veículos com taxas e prazos atrativos em parceria com empresas revendedoras de 
nossa área de atuação. 

Investimos nas comunidades em que estamos inseridos, no apoio em saúde, educação, segurança e diversas 
outras iniciativas.

2020 foi desafiador. Foi o ano das transformações. Muita coisa mudou, mas o que não mudou foi o nosso propó-
sito de desenvolver e valorizar as pessoas que fazem da Sicredi Sul Minas RS/MG uma instituição financeira coope-
rativa próspera.

Há 9 anos, o Sicredi foi classificado no ranking das “150 Melhores Empresas para 
Trabalhar” no Brasil. A lista é resultado da pesquisa realizada pela revista Você S/A, 
da Editora Abril, em parceria com a Fundação Instituto Administração (FIA), com mais 
de 250 mil trabalhadores de cerca de 500 empresas e instituições, incluindo o Sicredi, 
nas cinco regiões do país.

O Sicredi ainda é reconhecido como uma das “Melhores Empresas para Começar 
a Carreira”. A pesquisa, realizada pelo mesmo grupo, contempla as companhias que 
oferecem os melhores programas para quem está começando no mercado de traba-
lho. Na edição de 2019, a instituição figurou em 25º lugar na pesquisa, que contempla a 
opinião dos estagiários e dos profissionais de até 26 anos que têm registro na carteira 
de trabalho.

FACILIDADES

DE PESSOAS PARA PESSOAS

DIVERSOS BENEFÍCIOS FORAM OFERECIDOS PARA OS 
NOSSOS ASSOCIADOS AO LONGO DO ANO 

INVESTIMENTO EM COLABORADORES

Agregamos excelência para gerar benefícios aos associados. A relação simples e 
próxima estabelecida pela Sicredi Sul Minas RS/MG, somada ao ganho de escala 

e eficiência operacional, permitiu à cooperativa garantir o protagonismo de ações 
voltadas para a agregação de renda dos seus associados.
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Escritório de Negócios Divinópolis São Sebastião do Oeste

AG Getúlio Vargas Agro

AG Getúlio Vargas Empresas

AG Getúlio Vargas PF

Estação
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EM 2020 ACONTECERAM
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140 COLABORADORES
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Foram mais de 4.742 cursos pela plataforma do Si-
credi Aprende realizados (uma média de 38 cursos por 
colaborador). A plataforma é exclusiva para colabora-
dores do Sicredi, que podem realizar diversas forma-
ções para sua qualificação a qualquer momento. Além 
disso, também realizamos o projeto “Conexão Sicredi”, 
onde os nossos colaboradores gravaram vídeos, para 
divulgação nas Redes Sociais, falando sobre produtos 
e serviços disponíveis no Sicredi.

Nesse ano atípico, o desafio foi nos reinven-
tarmos. A partir dessa situação, migramos 
nossas reuniões para o ambiente online. Pra-
ticamos home office, revezamento de cola-
boradores, antecipação de férias e banco de 
horas durante 7 meses. Fornecemos másca-
ras, álcool em gel para proteção individual dos 
colaboradores. Testamos os colaboradores que 
apresentaram sintomas e, em caso de necessida-
de, afastamos conforme orientação médica. Incenti-
vamos a imunização contra a gripe, com a disponibiliza-
ção de vacinas para colaboradores.

Durante 2020, estivemos ao lado dos associados, 
dos colaboradores e das comunidades no enfrentamen-
to à pandemia do coronavírus. Nossas ações sempre re-
fletem nossos valores. 

Como atividade essencial, mantemos as agên-
cias abertas com a redução do número de colabo-
radores e de associados dentro do espaço físico 
para minimizar a exposição e o contágio.

Analisamos caso a caso a necessidade de pror-
rogação do vencimento de dívidas, visando encon-
trar a melhor alternativa para cada associado. 

Reduzimos taxas e prazos em diversos produtos.
Mantemos nossas linhas de crédito ativas com 

o objetivo de dar suporte aos associados e à ma-
nutenção da atividade econômica.

Oferecemos todo o suporte pelos nossos 
meios eletrônicos de atendimento (caixas eletrô-
nicos, internet banking e aplicativo), que são com-
pletos e permitem a realização da maior parte das 
operações operações. Também atendemos ativa-
mente via telefone e WhatsApp.

2020 foi um grande desafio. Repensamos, adapta-
mos, humanizamos, colaboramos. Ficamos ainda mais 
cooperativos. Diante das dificuldades, mostramos nos-
sa força e solidariedade. Fizemos e queremos fazer ain-
da mais a diferença. Estaremos ao seu lado para crescer, 
desenvolver e cooperar. Contem com a gente.

Por isso, fizemos e ainda estamos fazendo nossa 
parte para evitar a propagação da doença. A preocupa-
ção com as comunidades onde estamos presentes é um 
dos pontos principais na essência do Sicredi.

Celebramos momentos com ações de 
comemoração de datas especiais como 
Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Dia do Trabalhador e Páscoa. 
Marcamos o momento do nascimento 
dos filhos dos nossos colaboradores com 
um presente especial. Além disso, nosso 
tradicional Seminário de Colaboradores 
aconteceu no formato online e integrado 
com a família.

FORMAÇÃO E
CONHECIMENTO

PANDEMIA

ENGAJAMENTO

Ações que
fortalecem e nos

dão vigor para
seguirmos realizando

o melhor
atendimento.

Como instituição financeira cooperativa 
que atende às necessidades de seus 

associados, contribuímos para manter a 
atividade econômica, auxiliando para o 

cumprimento  da nossa missão.

EM 2020, COOPERAMOS AINDA MAIS
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Erebango/RS
Av. Ouro Verde, 264
(54) 3339-1298 • (54) 3339-1287

Estação/RS
Av. Lido Tagliari, 1275
(54) 3337-2626 • (54) 3337-2246

Floriano Peixoto/RS
Av. Alfredo Johanes Ducker, 1351
(54) 3615-4019

Getúlio Vargas/RS • Agência Agronegócio
Av. Eng. Firmino Girardello, 50
(54) 3341-3855 • (54) 3341-3751

Getúlio Vargas/RS • Agência Empresas
Av. Severiano de Almeida, 301
(54) 3341-4345 • (54) 3341-4438

Getúlio Vargas/RS • Pessoa Física 
Av. Borges de Medeiros, 747
(54) 3341-4150 • (54) 3341-2266

Ipiranga do Sul/RS
Rua do Comércio, 236
(54) 3336-1163 • (54) 3336-1149

Jacutinga/RS
Av. Ângelo Gasparetto, 426
(54) 3368-1393 • (54) 3368-1429

Quatro Irmãos/RS
Av. Barão Hirch, 503 B
(54) 3614-1073

Sertão/RS
Av. Brasil, 851
(54) 3345-1133 • (54) 3345-1360

AGÊNCIAS

Em 2021

Em breve

• Reinauguração da 
agência em Erebango/
RS, em fevereiro.

• Inauguração da agência 
em São Sebastião do 
Oeste/MG, em março.

Nossas redes sociais:             @sicredisulminas             Sicredi Sul Minas RS/MG 

Rio Grande do Sul Minas Gerais

• Inauguração das agências em Lagoa da 
Prata/MG e Divinópolis/MG. 

Gestores integrantes da Sicredi Sul Minas RS/MG
Euzébio José Rodigheiro – Presidente 
Ademir José Simioni – Vice-Presidente 
Roberto LuÍs Frumi – Diretor Executivo 

Tomás Pontin – Diretor de Operações 
Joviano Roncalio – Gerente Regional de Desenvolvimento 
Felipe Guisso Paze – Gerente Regional de Desenvolvimento 

Expediente 
Esta é uma publicação da Sicredi Sul Minas RS/MG. 
Produção: Área de Relacionamento da Sicredi Sul Minas RS/MG 
Projeto gráfico: NúcleoCom 
Impressão: Graffoluz Editora e Indústria Gráfica 
Distribuição gratuita. Abril/2021. 

Piu

Divinópolis/MG • Escritório de Negócios
Rua São Paulo, 355, 8º andar, sala 806
(37) 3214-2140 • (37) 3216-3579

Pimenta/MG
Av. JK, 200
(37) 3324-2065   (37) 3324-2084 

Piumhi/MG
Rua Padre Abel, 523
(37) 3371-5887     (37) 3371-4306

Santo Antônio do Monte/MG 
Av. JK, 243
(37) 3281-5815    (37) 3281-7597

São Sebastião do Oeste/MG
Rua Bonfim, 243
esquina com a Rua Três Corações
(37) 3286-1252




