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Juntos construímos
a nossa história

Sicredi Região dos Vales comemora 39 anos de
história e lança a maior promoção já realizada
pela Cooperativa 

Para celebrar a trajetória de união e parceria com 
seus mais de 70 mil associados, o Sicredi Região 
dos Vales lançou no dia 02 de julho, durante o 
aniversário de 39 anos da Cooperativa, a promo-
ção “40 anos fazendo juntos”. 

No total, a campanha comemorativa, que se 
estenderá pelo período de um ano, sorteará 400 
poupanças, entregando R$ 2,5 milhões em prê-
mios na região.

Essa é uma das ações que será realizada ao longo 
do ano para celebrar o aniversário da Cooperati-
va, fundada em 1982, na cidade de Encantado. 
Para o Presidente do Sicredi Região dos Vales, 
Ricardo Cé, as conquistas dessa trajetória 
demonstram a solidez do cooperativismo como 
modelo de organização econômica e social. 
“Temos orgulho de participar das conquistas e da 
realização dos projetos dos nossos associados e 
de estar ao lado das comunidades, afinal, nosso 
compromisso com a região vai além da atuação 
econômica. É através da soma das ações que 
construímos uma sociedade melhor, mais prós-
pera e mais humana. Que possamos comemorar 
juntos!”, finaliza.

Sicredi Região dos Vales,
 desde 1982 ajudando

a plantar a semente do
cooperativismo na região

Primeira operação realizada na Cooperativa em
1982, pelo então Presidente, Sr. Jatir Mezacasa.
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Equipe do Sicredi Região dos Vales no lançamento da Promoção nas agências.



4  |   Fazer Juntos

40 Anos Fazendo Juntos

A Promoção “40 anos Fazendo Juntos” é uma forma de 
valorizar e agradecer a confiança do quadro social 
durante a trajetória de união e parceria iniciada em 
1982, com 26 agricultores e que hoje conta com mais de 
70 mil associados em 18 municípios da região.

Todos os associados que utilizarem produtos e soluções 
financeiras como poupança, crédito, seguros, cartões, 
consórcios, entre outros, participarão da campanha de 
prêmios conforme critérios da tabela abaixo. 

Faça seus negócios com o Sicredi e concorra

Produto

Depósito a Prazo, Poupança,
LCA, Fundos e Previdência

Operação de Crédito - Geral, Rural e Imobiliário

Seguros (Todos os segmentos)

Consórcios (Todos os segmentos)

Associação

Convênio de Recebimento de Crédito em Conta

Capital Social

Credenciamento máquina de cartão Sicredi

Convênio de Débito em Conta

Pix

Cartão de Débito/Crédito

A cada novo aporte (de R$ 50,00 a R$ 4.999,99)

A cada novo aporte (de R$ 5.000,00 a R$ 29.999,99)

A cada novo aporte (de R$ 30.000,00 a R$ 99.999,99)

Novo Contrato

Novo Contrato

Novo Contrato

Novo Associado

Novo Convênio de Crédito em Conta

Novo aporte ou plano de capital

Novo credenciamento

Novo Débito em Conta Cadastrado

Receber no mês algum valor via Pix

Compra Mensal Acima de R$ 500,00

4

8

15

20

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

Critério Cupons
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Para a realização dos sorteios, que ocorrerão em quatro 
momentos, conforme tabela abaixo, as agências do 
Sicredi Região dos Vales foram divididas em três 
grupos, de acordo com o número de associados.

Agências do Grupo 1: Arroio do Meio, Encantado e 
Guaporé;

Agências do Grupo 2: Anta Gorda, Avenida (Guaporé), 
Centro Histórico (Arroio do Meio), Cidade Alta 
(Encantado), Muçum e Roca Sales;
Agências do Grupo 3: Capitão, Coqueiro Baixo, Dois 
Lajeados, Doutor Ricardo, Ilópolis, Nova Bréscia, 
Putinga, Relvado, São Valentim do Sul, União da Serra, 
Vespasiano Corrêa, Vista Alegre do Prata.

Sorteios

Março e Abril
de 2022Sorteio 03

23/12/2021Sorteio 02

11/10/2021Sorteio 01

02/07/2022Sorteio 04

GRUPO 1, GRUPO 2
e GRUPO 3 3 Poupanças Sicredi de R$ 5.000,00 por agência

GRUPO 1 3 Poupanças Sicredi de R$ 40.000,00 por agência

GRUPO 2 2 Poupanças Sicredi de R$ 40.000,00 por agência

GRUPO 3 1 Poupança Sicredi de R$ 40.000,00 por agência

Data Prêmios por agência

6 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
5 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agência

4 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
4 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agência

3 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
3 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agênciaGRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 2

6 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
5 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agência

4 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
4 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agência

3 Poupanças Sicredi de R$ 2.000,00 por agência
3 Poupanças Sicredi de R$ 4.000,00 por agênciaGRUPO 3

GRUPO 1

GRUPO 2



Solidariedade e cooperação
com a comunidade
Sicredi Região dos Vales repassou mais de meio milhão de reais para
projetos sociais neste ano

Valorizar e apoiar as iniciativas locais faz parte da 
essência, do propósito e da forma de atuação do 
Sicredi Região dos Vales, contribuindo com o desen-
volvimento econômico e social das comunidades.

Por meio do projeto Juntos pela Região, a Cooperativa 
incentiva as ações sociais nos 18 municípios da sua 
área de abrangência. Em 2021, foram repassados 
mais de R$ 580 mil na região, contemplando 126 
projetos/entidades. Além disso, foi realizada a 
doação de 120 equipamentos de informática aten-
dendo 50 entidades da região.

Uma parcela significativa da população regional foi 
beneficiada com os valores doados para as áreas da 

cultura, educação, esporte, inclusão, saúde, seguran-
ça e solidariedade. As entregas aconteceram nas 
agências do Sicredi, seguindo todas as normas de 
segurança e higiene recomendadas.

O projeto Juntos pela Região, tem o objetivo de 
incentivar o voluntariado, a solidariedade e a coope-
ração na comunidade. Segundo o Presidente do 
Sicredi Região dos Vales, Ricardo Cé, a ação é mais 
uma forma da Cooperativa apoiar e estar ainda mais 
presente nas comunidades. “Cooperar com o bem-
-estar das pessoas através de apoio e parceria com 
entidades que prestam relevantes serviços à socie-
dade é muito importante para seguirmos juntos 
pelo desenvolvimento da região”, afirma.
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mais de 

meio milhão
de reais destinados a ações
sociais da região!

25.000
mais de 

diretamente
pessoas beneficiadas

126 entidades/projetos contemplados



Para o Comandante do Grupo de Bombeiros de 
Encantado, uma das entidades beneficiadas no 
projeto, Sargento Nilton Marcos Gerevini, este 
foi um importante reconhecimento ao trabalho 
realizado por eles. “Esta é uma demanda que 
estávamos há algum tempo correndo atrás e 
que representa muito para nós. Ficamos muito 
agradecidos! Estamos sempre à disposição 24 
horas por dia e não medimos esforços para 
ajudar quem precisa, e isso estimula e reconhe-
ce a importância do nosso trabalho. A Institui-
ção Financeira Sicredi contribui para a quali-
dade de vida dos associados e sociedade em 
geral. Então só tenho a agradecer a importân-
cia do Sicredi nas comunidades”, afirma.

De acordo com Silvana Ludwig Klauck, Presiden-
te da Liga de Combate ao Câncer de Roca Sales, a 
doação do Sicredi representa o reconhecimento e 
a importância do trabalho social e voluntário que 
a Liga realiza em Roca Sales. “Com pandemia e a 
impossibilidade de eventos, os recursos darão 
suporte para a entidade retornar mais forte e 
atuante. Prevenção é a nossa causa e só pode-
mos agradecer ao Sicredi por apoiá-la. Ter uma 
Instituição Financeira comprometida com a 
comunidade que procura conhecer a realidade 
de cada região, participando de ações e incenti-
vando projetos é o que diferencia o trabalho do 
Sicredi Região dos Vales. É muito importante, 
porque valoriza os pequenos negócios e dá 
suporte para crescer juntos”, diz.

Já para Joner Frederico Kern, Presidente da 
Comissão Arroio do Meio Pró-UTI esse valor é 
muito representativo para saúde para o Vale do 
Taquari, para a região e para o estado. “Hoje, esse 
valor que a cooperativa vem nos aportar é de 
suma importância, vem nos dar energia, nos 
revigora a continuar esse projeto. O Sicredi, 
dentro da comunidade arroiomeense e regio-
nal, aporta, incentiva e apoia as comunidades 
onde ele atua em diversos setores. Em nome da 
Comissão, em nome de um arroiomeense, o 
nosso agradecimento sempre, a tudo o que o 
Sicredi faz para as pessoas”, afirma.

Representantes da  Associação Mantene-
dora do Corpo de Bombeiros da Região Alta

        

Presidente da Liga de Combate
ao Câncer de Roca Sales
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Comissão Arroio do Meio Pró-UTI
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Os 18 municípios da área de atuação do Sicredi Região dos Vales
realizaram a entrega dos valores no mês de julho
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ENTIDADES/PROJETOS CONTEMPLADOS

Anta Gorda
Consepro
CTG Lança Crioula (2 projetos)
Emater- RS/Ascar
Igreja Assembleia de Deus
Liga de Combate ao Câncer
CRAS - Centro de Referência em Assistência Social

Arroio do Meio
Apaecei Atalaia
Apaecei Criança Esperança
Apaecei Pequeno Mundo
Apaecei Pimpolho
Apaecei Pimpolho - Filial Forqueta
Apaecei Professora Rita
Apaecei Raio de Sol
Apaecei Trenzinho da Alegria
Apaecei Turma da Mônica
AMAI - Associação Arroiomeense de Amparo ao Idoso
APAAM - Associação de Proteção aos Animais Arroiomeenses
AMAM - Associação dos Menores de Arroio do Meio
Comunidade Católica 
Consepro 
Liga Feminina de Combate ao Câncer
Rotary Club 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Capitão
Consepro
EMEF Construindo o Saber
EMEF Espaço Aprender
EMEI Bem Querer
EMEI Bem-Me-Quer
EMEI Mundo Criança

Coqueiro Baixo
Consepro
Escolinha de Futebol

Dois Lajeados
Associação Atlética Sport Club São Caetano
Consepro
CPM da EMEI Criança Feliz
EMEF Construindo O Saber

Doutor Ricardo
Associação das Amigas de Combate ao Câncer
Consepro 
EMEF Olavo Bilac (2 projetos)
CRAS - Centro de Referência em Assistência Social (3 projetos)

Encantado
AEDA - Associação Encantadense de Defesa dos Animais
Associação Abrigo
Associação Corrente do Bem
Associação de Mães e Pais Especiais do Vale do Taquari
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CFM - Associação do Centro Esportivo e Recreativo
Associação Estação Semear
Associação Mantenedora Corpo de Bombeiros da Região Alta
AME - Associação Pró Menor
Casa da Amizade
Conselho da Comunidade do Presídio Estadual 
Consepro 
CTG - Giuseppe Garibaldi
Faterco (APL, Emater, STR, Sec. Agricultura)
GAN Anita Garibaldi
Liga Feminina de Combate ao Câncer
ACIE - Parceiros Voluntários
Rotary Club

Guaporé
AGE - Agremiação Guaporense De Esportes
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Associação Amigos de Santa Rita - Lar Do Idoso
Consepro 
Liga Feminina de Combate ao Câncer

PAC - Protegendo Animais.Com
ONG Sol e Lua 
Caminhos do Cristo

Ilópolis
CTG Querência do Mate
Consepro
Igreja Assembleia de Deus

Muçum
Consepro 
Escolinha de Futebol Gol de Placa
Liga Feminina de Combate ao Câncer
Secretaria Municipal da Assistência Social (2 projetos)

Nova Bréscia
Consepro
CPM da EMEI Criança Feliz
CPM da EM Madre Assunta Marchetti
Liga Feminina De Combate ao Câncer 

Putinga
Consepro
Projeto Conviver Bem

Relvado
EEEB José Plácido de Castro
Liga Feminina de Combate ao Câncer 
Paróquia Santo Antônio
Secretaria Municipal da Saúde

Roca Sales
ARFA – Associação Rocassalense de Futebol Amador
Consepro
CTG Tropeiros da Amizade
Liga Feminina de Combate ao Câncer
Projeto Revitalização dos Viadutos Férreos

São Valentim do Sul
Consepro 

União da Serra
Consepro
CPM EEEM Ricardo Francisco Gasparin
CPM EE Alexandre Ferreira
CPM EMEI Dozolina Zini Pasqualotto
Associação Nossa Senhora Mãe da Juventude

Vespasiano Corrêa
Associação Amigos da Brigada Militar
CPM Escola Esperança
Lions Clube
Projeto Social Mãos que Curam
Projeto Horta Orgânica para uma Vida Melhor

Vista Alegre do Prata
Associação Volunt. de Combate do Câncer
Consepro 
CPM do CEM Peres
EM Giuseppe Tonus
Secretaria de Agricultura 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto  (2 projetos)

Hospitais da região
Hospital Beneficente Santa Terezinha
Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro
Hospital Beneficente Leonilda Brunet
Hospital Roque Gonzales
Hospital Beneficente Pe. Hermínio Catelli
Hospital de Caridade São Roque
Associação Hospitalar São João Batista
Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida
Hospital São José
Associação Hospitalar Dr. Oscar Benévolo
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50 entidades serão beneficiadas com os equipamentos
doados pela Cooperativa

O Sicredi Região dos Vales realizou recentemente a 
doação de 120 equipamentos de informática, benefi-
ciando 50 entidades da região.

A ação visa apoiar a inclusão digital e contribuir com a 
melhoria na infraestrutura, assim como, no desenvolvimen-
to das atividades promovidas pelas entidades que prestam 
serviços importantes para as comunidades da região.

Entidades da região recebem
equipamentos de informática

Os computadores foram entregues pelas agências às 
entidades selecionas dos 18 municípios. Um exemplo, é 
a Emater/RS-Ascar, que está presente em todos os  
municípios, promovendo o desenvolvimento rural 
sustentável com ações de assistência técnica e social e 
extensão rural. Segundo Alano �iago Tonin, Enge-
nheiro Agrônomo - Assistente Técnico Regional de 
Organização Econômica, os 16 computadores doados 

Representantes da Emater/RS - Ascar durante
entrega dos equipamentos



atenderão as demandas da instituição, “hoje, esses 
computadores estão sendo utilizados pelos colegas 
lotados nos municípios de abrangência da cooperati-
va, pra viabilizar aos produtores o acesso ao crédito, 
a elaboração de relatórios, de laudos, entre outros. 
Agradecemos imensamente a parceria da Coopera-
tiva Sicredi Região dos Vales, sempre disponível, 
acessível e comprometida com o bom atendimento 
aos agricultores e desenvolvimento da região.”

A Diretora do Centro Ocupacional Bruno José Campos 
(Horta Comunitária) de Guaporé, Cíntia Lamonatto, 
destaca que a doação dos 10 aparelhos modernizará o 
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Representantes da Horta Comunitária de
Guaporé durante entrega dos equipamentos

ambiente, além de oferecer um melhor aprendizado e 
entretenimento para os 94 meninos que são acolhidos 
no local. “Agradecemos imensamente ao Sicredi 
por esta importante doação e por lembrarem das 
crianças da Horta Comunitária, que através desta 
ação, serão grandemente beneficiadas”, finaliza.

  O Sicredi é parte da comunidade, por isso, tem o com-
promisso em promover boas ações para garantir o 
desenvolvimento sustentável dos locais onde está inseri-
do com o objetivo de fazer a diferença na vida das 
pessoas que vivem aqui. 
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Com linhas de crédito específicas para o setor, o Sicredi Região dos Vales 
viabiliza os investimentos dos associados

O agronegócio é uma das principais atividades econô-
micas em nossa região, tendo um papel fundamental 
para a geração de renda para muitos associados do 
Sicredi. Incentivar o seu desenvolvimento é um fator 
importante e contribui com o crescimento e fortaleci-
mento da economia regional.

Com linhas de crédito específicas para o setor, o Sicredi 
Região dos Vales viabiliza a modernização de proprie-

Investimentos no Agronegócio
da região

dades rurais, a diversificação de atividades, a melhoria 
das condições de trabalho, a ampliação da produtivida-
de, a geração de renda e a permanência das famílias no 
meio rural. 

Os recursos destinados pela Cooperativa em linhas de 
crédito rural atendem projetos nas áreas de avicultura, 
suinocultura, pecuária leiteira, produção de grãos e 
demais culturas e atividades existentes na nossa região. 

Foto doação emater

Família Lorenzon, da Linha Auxiliadora,
em Encantado
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Um exemplo da importância da concessão do crédito 
rural do Sicredi é a família Lorenzon, da Linha Auxilia-
dora, em Encantado. A produção de suínos iniciou com 
o pai, Neuton Lorenzon (57 anos) e a mãe, Doraci 
Disegna Lorenzon (60 anos). A propriedade familiar, 
atualmente, é conduzida pelos filhos,  Alex Lorenzon 
(31 anos) e Elias Lorenzon (29 anos) que juntos e ao 
longo do tempo, ampliaram a produção.

Com uma relação de 30 anos com o Sicredi Região dos 
Vales, a família sempre contou com o apoio da Institui-
ção no momento de realizar os seus planos. Neuton 
Lorenzon, recorda que a evolução do negócio foi possí-
vel por meio dos financiamentos que buscou na Coope-
rativa, “eu consegui crescer por causa desses finan-
ciamentos, porque senão, eu não tinha dinheiro 
para evoluir rápido. Eu consegui crescer, na 
verdade, procurando o Sicredi e deu certo”, afirma.

Para Neuton e Doraci, ter os dois filhos administrando a 
propriedade e dando continuidade ao trabalho e esforço 
de muitos anos é motivo de felicidade. “É bom ter a 
família reunida com os filhos aqui junto, porque 
se eles tivessem abandonado tudo e fossem para 
longe, a gente ficaria triste e o patrimônio 
parado”, relata Doraci.

Hoje, a família administra 23 hectares de terra e 300 
matrizes suínas, com uma produção entre 600 e 750 
leitões por mês. Doraci relembra que o casal começou 
pequeno e foi aumentando até chegarem ao que 
possuem hoje.

Os filhos, Alex e Elias, estudaram e se formaram, mas 
optaram por permanecer na propriedade, ajudando na 
mão de obra e fazendo a administração da mesma. Alex 
trabalhou fora do município durante alguns anos, mas 
decidiu voltar para ajudar os pais e o irmão, quando a 

família teve a oportunidade de aumentar a produção. 
Pensando no futuro, Alex e Elias querem se manter na 
propriedade, investindo e ampliando cada vez mais a 
produção. “A ideia é se manter por aqui, crescendo 
também, como até agora”, afirma Elias.

Conforme Roberto Scorsatto, Diretor Executivo do 
Sicredi Região dos Vales, é gratificante ver a evolução e 
prosperidade dos associados e poder fazer parte de suas 
conquistas. Destaca ainda que desde sua fundação, o 
Sicredi tem o compromisso de apoiar o agronegócio e 
estar ao lado dos produtores rurais. No plano safra 
2021/2022, a Cooperativa pretende disponibilizar R$ 250 
milhões em recursos para atender os seus associados. 
Esse valor representa cerca de 65% do total de recursos 
investidos em crédito rural na região, o que evidencia a 
representatividade, a importância da parceria e a força da 
cooperação no desenvolvimento da região. 
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Filhos, Alex e Elias, que administram
a propriedade

Alex e Elias querem se manter
na propriedade, investindo

e ampliando cada vez mais a
produção. “A ideia é se manter
por aqui, crescendo também,
como até agora”,afirma Elias.

Plano Safra 2021/2022 
Cooperativa projeta liberar cerca de

R$ 250 milhões em recursos aos
seus associados, fomentando

o agronegócio, uma das principais
atividades econômicas da região.
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Sicredi Região dos Vales incentiva o turismo regional por meio de nova linha 
de crédito e apoio aos projetos da região

O Crédito Turismo Regional é uma nova linha de 
crédito específica para o turismo, pensada pelo Sicredi 
Região dos Vales para os associados que precisam 
expandir e desenvolver seus negócios. Ele é ideal para 
hotéis, pousadas, centro de convenções, parques 
temáticos, restaurantes, bares, comércio e demais 
atividades relacionadas ao turismo. 

Com o crédito é possível fazer reformas e ampliações, 
aquisição de máquinas, equipamentos e 
automatização, aquisição de imóveis, pontos 
comerciais e abertura de filiais ou implantação de 
nova linha produtiva. 

Juntos pelo Turismo Regional

Oferecendo taxas atrativas e prazos adequados a cada 
projeto, a cooperativa quer incentivar e apoiar o 
crescimento dos empreendedores que têm seus 
negócios voltado ao turismo na região. 

O Sicredi está ao lado dos associados na realização dos 
seus projetos. Apoiando esse segmento que está em 
expansão na região, a cooperativa oferece essa solução 
para ampliar os negócios contribuindo com o 
desenvolvimento regional. A nova linha de crédito já 
está disponível nas 21 agências do Sicredi Região dos 
Vales. 

 pelo turismo
Juntos
Regional



Momento foi marcado com boas-vindas aos novos Conselheiros e agradeci-
mentos aos que encerraram seus mandatos

A Diretoria Executiva, Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal do Sicredi Região dos Vales, eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária 2021, realizada no mês de 
abril, tomaram posse no dia 09 de junho, em cerimônia 
realizada na sede da Cooperativa, em Encantado. O 
momento ocorreu respeitando as medidas de distancia-
mento social e higiene, prezando pela saúde todos.

Na solenidade, o Presidente Sr. Ricardo Cé desejou 
boas-vindas aos eleitos, assim como, agradeceu aos 
Conselheiros que encerraram seus mandatos com a 
entrega de uma placa de reconhecimento pela dedica-
ção e trabalho realizado. O mandato do Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva é de quatro anos, 
com vigência de 2021 a 2025. Já o mandato do Conselho 
Fiscal é de três anos, sendo de 2021 a 2024. Os eleitos 
representarão os 18 municípios da área de atuação do 
Sicredi Região dos Vales. 

Conheça os membros eleitos:

Cooperativa realiza cerimônia
de posse da Diretoria e Conselhos

Conselheiros de Administração | Gestão 2021 – 2025:
Ricardo Cé - Presidente
Gilberto Antônio Piccinini - Vice Presidente
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 - lópolis
Tadeu Bombonatto - União da Serra
Telmo Schneider - Arroio do Meio
Valmir Vuaden - Roca Sales
Zelia Fassina Moretto - Putinga

Conselho Fiscal | Gestão 2021 – 2024: 
Celso Lino Frozza - Encantado
Evandro Rosolen - São Valentim do Sul
Valdemar José Redante - Guaporé
Almir Chiesa - Putinga
Elias Lorenzon - Encantado
Lair Jose Fritzen - Arroio Do Meio

Diretoria Executiva | Gestão 2021 – 2025: 
Roberto Scorsatto - Diretor Executivo
Vitor Antonio Fontana - Diretor de Operações 
Fabricio Antonio Tombini - Diretor de Negócios
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