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Equipe de atendimento da agência de Travesseiro

A agência da Sicredi Integração RS/MG 

de Travesseiro teve comemoração 

especial no dia 3 de setembro.  Pas-

sadas duas décadas da presença no mu-

nicípio, a relação com a população não só 

se fortaleceu, como gerou bons resultados, 

especialmente aos atuais 1.954 associa-

dos, que correspondem a cerca de 80% da 

população local. 

Segundo o gerente da agência Clécio 

Schwengber, a atuação da instituição é 

ativa e participativa, seja por meio da oferta 

de produtos e serviços; da execução e via-

bilização de projetos sociais que atendem 

aos princípios e valores do cooperativismo, 

como o Programa A União Faz a Vida e o 

Fundo Filantrópico; ou com envolvimen-

tos em eventos e festas da comunidade. 

“Acreditamos que a cooperativa, nesses 20 

anos atuando no município de Travesseiro, 

realizou o sonho de muitos associados, 

apoiando projetos que geraram benefícios 

e melhorias para as pessoas que vivem na 

comunidade, promovendo o desenvolvi-

mento de suas vidas fi nanceiras e coope-

rando para uma sociedade mais próspera e 

colaborativa”, avalia Schwengber.

Sicredi Travesseiro
completa 20 anos Procurando pelo verbo “expandir” no dicionário encon-

tramos o seguinte exemplo: “expandiam-se as fron-

teiras, os domínios, os limites”, e esse é o nosso intuito: 

levar o cooperativismo a outras áreas e além de nos-

sas divisas. E, assim, estruturamos nossa cooperativa, 

com muita solidez, para que esse projeto tomasse 

forma, e nesse momento já somamos sete agências 

na área de atuação mineira, cada uma mais inovadora 

que a outra, proporcionando conforto e reafi rmando a 

originalidade e dedicação da Sicredi. E, o mais impor-

tante de tudo, somos mais de seis mil associados que 

são a razão de ser da nossa cooperativa, sempre de 

pessoas para pessoas.

 No momento em que a cooperativa decidiu tomar 

essa iniciativa, já se imaginavam os desafi os que 

surgiriam com ela. Como dizia Albert Einstein “a mente 

que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original”. Alguns dos desafi os com os quais 

os colaboradores se depararam foram as diferenças 

culturais, os costumes, as tradições, os ambientes, o 

clima e, até mesmo, a culinária. Mas, apesar da distin-

ção entre gaúchos e mineiros - e a distância de quase 

2000 km entre as regiões-, a recepção, carinho, cuida-

do e acolhimento dos mineiros para com os gaúchos 

e a cooperativa foram nítidos. De coração, valorizando 

a nossa chegada, forma de trabalho, além de terem 

contribuído de maneira signifi cativa para o entrosa-

mento das pessoas.

O trabalho está apenas no início, temos uma missão 

a cumprir e da qual não abrimos mão. Somos uma 

instituição fi nanceira cooperativa, não nos julgamos 

melhores, mas sim diferentes. Diferentes na essência, 

no relacionamento, na transparência, oferecendo so-

luções fi nanceiras que agreguem renda e contribuam 

na melhoria da qualidade de vida dos associados e da 

comunidade onde estamos inseridos. Somos todos 

juntos, gaúchos e mineiros, “ mineiruchos” Sicredi 

Integração RS/MG para juntos construirmos uma 

sociedade mais próspera.

Com a palavra...

Produção jornalística: 
Simone Rockenbach Comunicação Empresarial
Jornalista responsável: Simone Rockenbach (Mtb: 11.013)
Fotos: Simone Rockenbach, Clarissa Jaeger 
e arquivo pessoal/divulgação
Foto da capa: Simone Rockenbach
Coordenação geral: Josiane Barbosa Prietsch
Projeto gráfi co e diagramação: 
Falara Gestão de Marcas
Esta revista também pode ser acessada em nosso site: 
www.sicredi.com.br/coop/integracaorsmg/

/sicrediintegracaorsmg

/sicrediintegracaorsmg

/sicrediintegracao RS MG

Fabrício Closs – Gerente Regional 
de Desenvolvimento MG

Revista Integra Mais: Publicação ofi cial da Sicredi Integração RS/MG

Nossos canais:

É permitida a reprodução de 
matérias, desde que citada a fonte.
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Inauguração 
ocorreu no dia 
05 de outubro, 
com a presença 
de autoridades

O sonho de adquirir um equipamento adaptado 
à sua defi ciência física que permitisse a prática 
de esportes agora é uma realidade para Ernani 
André Schuster (43), paraplégico desde que so-
freu um acidente de motocicleta. Graças a linha 
de crédito Mobilidade Sustentável, da Sicredi 
Integração RS/MG, que subsidia a compra ou 
troca de bicicletas, patinetes e outros tipos de 
transportes elétricos, ele obteve os recursos 
necessários para a aquisição de uma handbike, 
que possui o pedal nas mãos e é apropriada para 
o uso de cadeirante e pessoas com difi culdades 
de locomoção.

O fi nanciamento foi fundamental para a compra, 
visto o custo elevado que envolve um produto de 
qualidade e dentro das especifi cações corretas, 
e contribuiu, principalmente, para a melhoria da 
qualidade de vida de Schuster. “Poder praticar 
um esporte adaptado não é fácil e com o equi-
pamento adequado ganho muito em condicio-
namento físico, além da liberdade de poder me 

locomover e passear com meus fi lhos Laura e 
Lucas (10 e 4 anos). É um sentimento único”, des-
creve. Para ele, praticar o ciclismo com amigos e 
familiares em Lajeado e até mesmo em outros 
municípios, bem como participar de competições, 
é algo que não tem preço: “Sempre fui praticante 
de esportes e após o meu acidente estava limita-
do. Agora tenho a possibilidade de fazer passeios, 
sentir o vento no rosto novamente, me incluir na 
sociedade ciclística. Isso é muito bacana”. 

A linha Mobilidade Sustentável permite a aqui-
sição de equipamentos destinados à prática de 
esportes, com foco na qualidade de vida e na 
preservação do meio ambiente, sendo oferecida 
pela cooperativa a uma taxa de 0,97% + CDI e 
podendo ser fi nanciada em até 60 meses. Para 
solicitar o fi nanciamento, o associado precisa le-
var o orçamento da empresa de sua preferência 
até uma agência da regional e conversar com os 
colaboradores para os devidos encaminhamen-
tos e análise de crédito.

Linha de crédito Mobilidade Sustentável 
concretiza sonho de associado

A  Sicredi Integração RS/MG inaugurou, 

no dia 05 de outubro, sua sétima 

agência em Minas Gerais, desta vez 

no município de Mariana. Para marcar a 

abertura, uma solenidade contou com a 

presença do presidente da cooperativa, 

Adilson Metz, diretora de operações Liviane 

Bald e prefeito Juliano Gonçalves. 

Mariana tem sua economia 

predominantemente concentrada na 

mineração, mas também se destaca no 

turismo e no setor agrícola e pecuário. 

Com uma população estimada em mais 

de 61 mil pessoas, o município agora 

conta com uma agência da Sicredi de 

247 metros quadrados na Rua Hélvio 

Moreira Moraes, nº 27, no Bairro Vila do 

Carmo, onde sete colaboradores estão 

à disposição dos associados e de toda a 

comunidade. Em Minas Gerais, além de 

Mariana, a cooperativa se faz presente em 

Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco, 

Cachoeira do Campo, Congonhas e Entre 

Rios de Minas, totalizando mais de seis mil 

associados.

Inaugurada em Mariana 
a sétima agência mineira mineira

Com a handbike, Ernani pode passear 
com os fi lhos Laura e Lucas

Agora tenho a possibilidade de fazer 
passeios, sentir o vento no rosto 

novamente”, comemora Ernani, que fi cou 
paraplégico após sofrer um acidente
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PROGRAMAS SOCIAIS
ENSINAM COOPERATIVISMO E 
CIDADANIA NAS COMUNIDADES
C om a missão de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

dos associados e das comunidades, a Sicredi Integração RS/MG 

desenvolve programas sociais focados na educação de crianças e 

adolescentes, cujas atividades concentram-se no ensino da coopera-

ção, empreendedorismo e cidadania. Assim como a maioria das dinâmi-

cas, as ações práticas dos projetos tiveram de ser adaptadas durante a 

pandemia, mas continuaram ocorrendo e desempenhando seu objetivo 

de formar cidadãos responsáveis, conscientes e colaborativos, aptos a 

exercerem seu papel na construção de uma sociedade mais justa, soli-

dária e próspera.

Cooperação na Ponta do Lápis (educação fi nanceira)
O programa Cooperação na Ponta 

do Lápis, voltado à educação 

fi nanceira, tem como propósito 

cooperar para uma vida sustentá-

vel, procurando não apenas ensi-

nar, mas assumir o compromisso 

de ajudar na busca pelo equilíbrio 

fi nanceiro por meio de tomadas 

de decisão mais conscientes. 

Entre as ações estratégicas do 

projeto, está a Jornada da Educa-

ção Financeira nas Escolas, de-

senvolvida com estudantes do 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

Atualmente o programa é realiza-

do em 13 escolas de Travesseiro, 

Mato Leitão, Santa Clara do Sul, 

Progresso e Lajeado, envolvendo 

cerca de 40 professores e apro-

ximadamente 400 alunos. Mais 

recentemente, os municípios de 

Lajeado e Progresso também 

ingressam no projeto, ampliando 

sua atuação e resultados.
 Programa é realizado em 13 escolas da região, 

abrangendo aproximadamente 400 alunos
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Projeto abrange jovens do 6º ao 9º ano com 
formação de liderança e trabalho em equipe

Durante a pandemia, 
atividades foram virtuais

Grupo passou por 
capacitação na sede da 

Sicredi Integração RS/
MG

A União Faz A Vida:
O Programa A União Faz a Vida é o principal pro-

grama de educação do Sistema Sicredi e objetiva 

construir e vivenciar atitudes e valores de coo-

peração e cidadania. Na região, ele já ocorre em 

Lajeado, Travesseiro, Mato Leitão, Santa Clara 

do Sul e Progresso, contemplando 28 escolas 

municipais e envolvendo aproximadamente 280 

professores e mais de 900 alunos. Nesses locais, 

as atividades estão em andamento e a asses-

soria auxilia no desenvolvimento de novos pro-

jetos. Também é realizado o curso de gestores 

escolares, que ajuda a capacitar diretores, vices e 

coordenadores pedagógicos.

As cooperativas escolares oportunizam uma 

formação de liderança e trabalho em equipe 

diferenciada, através da vivência de um mode-

lo cooperativo sustentável. O projeto consiste 

em associações de jovens do 6º ao 9º ano que 

desenvolvem ações em benefício de seus coo-

perados. Na regional, são quatro escolas de 

Lajeado que já contam com suas cooperativas, 

onde gradualmente estão sendo retomados os 

trabalhos de preparação para as assembleias 

e eleição das novas diretorias e conselhos fi s-

cais e de administração. Os jovens associados 

também iniciaram o Jogo Cooperlândia, uma 

forma interativa de aprendizado que traz uma 

nova metodologia de cooperação.

Cooperativas Escolares
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Projetos MG:
1º sem 2022 - Conselheiro Lafaiete (2ª agência)
2º sem 2022 – agência em Jeceaba
2º sem 2022 - agências Itinerantes
1º sem 2023 - agência em Bauxita
2º sem 2023 - agência em Brumadinho
1º sem 2024 - agência em Belo Vale
2024 - Centro Administrativo Regional MG

A Sicredi Integração RS/MG está fi xando 
sua marca em Minas Gerais. Passaram-
-se apenas dois anos e meio do início 

das atividades naquele estado e a cooperativa 
de crédito já está com sete agências em ope-
ração. Até 2026, quando serão comemorados 
os 120 anos da Sicredi Integração RS/MG, a in-
tenção é abrir pelo menos mais cinco agências 
em solo mineiro, além de um Centro Adminis-
trativo e uma agência itinerante (estruturada 
num veículo). “É um novo modelo, a partir do 
qual queremos ir nas cidades onde ainda não 
atuamos para atendimento e negócios, para 
evoluir para um ponto físico quando houver 
maior demanda”, explica o presidente Adilson 
Metz. Em número de associados, já são mais 
de 6 mil em MG. 

De acordo com o vice-presidente, Luiz Mário 

Leite Berbigier, das sete 
agências, cinco já estão 
viabilizadas e apenas as 
abertas em 2021 ainda 
não chegaram no ponto de 
equilíbrio. “Isso demonstra 
o nosso acerto na escolha 
da região e no projeto de 
crescimento para o estado 
de Minas Gerais”, destaca. 
Segundo ele, são evidências 
que dão segurança para os próximos passos. 
“Normalmente, os resultados positivos vêm 
em média entre 24 e 30 meses, e estamos 
conseguindo entre 12 e 18 meses. Por indi-
cativos como esses temos a tranquilidade 
para continuar, projetando abertura de novas 
agências, além da entrega de um Centro Ad-
ministrativo que vai dar todo o suporte para a 
expansão programada”.  

Cine Sicredi Integração RS/MG celebra Semana da Criança com estudantes de 
Travesseiro, Progresso e Mato Leitão

MG tem 7 agências 
e projeto de 
expansão segue

Mapa de atuação da 
Sicredi Integração RS/

MG em Minas Gerais

Para marcar a passagem da Semana da Crian-

ça, a Sicredi Integração RS/MG transformou o 

Auditório Ruben Neitzke, no Centro Adminis-

trativo de Lajeado, em um cinema que, entre 

os dias 13 e 15 de outubro, recebeu alunos de 

escolas municipais de Travesseiro, Progresso 

e Mato Leitão, participantes do programa 

A União Faz a Vida, para sessões de fi lmes 

infantil e pré-adolescente. A iniciativa buscou 

proporcionar uma atividade diferente para 

estudantes das comunidades onde a coopera-

tiva está inserida, oferecendo uma programa-

ção cultural fora do ambiente escolar.

Uma das turmas contou com cerca de 80 

crianças do 1º ao 4º ano da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Pedro Pretto, de Tra-

vesseiro, a qual assistiu à animação “O Grilo 

Feliz e os Insetos Gigantes”, que narra as aven-

turas de um grilo e seus amigos contra a vilã 

Trambika. Coordenando o grupo, a professora 

estagiária Elizandra Caliari Sestari destacou 

que a atividade foi singular para as crianças, 

principalmente para aquelas que nunca ti-

nham frequentado um cinema antes. “Foi uma 

ação especial. As crianças aproveitaram e gos-

taram muito”, afi rmou.

Além do fi lme do Grilo, a cooperativa, em 

parceria com o Sesc Lajeado, também dispo-

nibilizou a obra O Diário de Tati, cujo enredo é 

destinado a pré-adolescentes e demonstra 

os problemas enfrentados pela protagonista 

em sua juventude, os quais são relatados em 

seu diário. 

Professora Elizandra Caliari 
Sestari elogiou a iniciativa

Auditório foi transformado em 
cinema para alegrar crianças e 

adolescentes
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C aminhar por trilhas repletas de verde, ba-

nhar-se em cascatas e riachos de águas 

límpidas e desfrutar de saborosas refei-

ções coloniais. Esses são os principais atrativos 

dos destinos turísticos sugeridos nesta edição e 

que compõem o roteiro Caminho das Cascatas, 

o qual percorre diversos pontos do município 

de Progresso, na região alta do Vale do Taquari

Chegou a época em que normalmente recapi-

tula-se o andamento do ano, faz-se avaliações 

pessoais e profi ssionais e coloca-se na balança 

as conquistas e o que ainda é possível aprimorar. 

O fi nal de ano faz pensar: os objetivos de 2021 

foram atingidos? As metas traçadas foram alcan-

çadas? Alguns propósitos foram deixados de lado 

em prol de outros? O hábito é pensar nas metas 

colocadas no papel e fazer um sinal de check 

caso atingidas, mas talvez uma das questões 

propostas pela pandemia do Covid-19 foi pensar 

não apenas no resultado, mas no processo. Sim, 

o resultado é importante, estabelecer metas e 

objetivos é relevante, mas muito mais valioso é 

como se chega até lá. 

Nestes quase dois anos de pandemia mundial, 

mudança foi a palavra do dia: modos de ser, de 

se relacionar e trabalhar foram restabelecidos. 

Não há como negar: o caminho traçado nesta 

pandemia foi de chão duro, difícil e imprevisível. 

As notícias assustaram, causaram medo. Houve 

perdas e lutos pelos amigos e familiares e pelo 

distanciamento imprescindível ao combate do 

vírus. Cada um reinventou-se e conseguiu lidar 

com esse momento na medida que foi possível e 

com os recursos internos disponíveis.

Depois de viver sob tamanha tensão, 2021 chegou 

com notícias confortantes: as vacinas contra a Co-

vid-19 estavam disponíveis. Acompanhou-se a re-

dução diária dos novos casos e média de mortes, a 

responsabilização ao vacinar-se, aliás foi atingido 

o patamar de metade da população brasileira com 

esquema vacinal completo. Um sopro de esperan-

ça e a luz do fi m do túnel tão esperada.

Dessa forma, como cada um viveu o 2021, seus al-

tos e baixos, merece atenção especial justamente 

por ter sido um ano atípico, inesperado e imprevi-

sível. O saldo geral pode ser considerado positivo, 

afi nal, estamos aqui hoje. Mas cuidado ao avaliar 

internamente, veja o processo com olhos afáveis. 

Não foi fácil, e neste momento o mais importante 

é estar com saúde e retomar com cuidados as 

tarefas e situações que tanto custaram a sauda-

de: rever família, amigos, lugares e experiências. 

E quem sabe no próximo ano poder aproveitar 

mais o caminho, dar a si mesmo a oportunidade 

de experimentar o novo, se descobrir apreciando 

a trajetória, buscar ajuda quando os percalços 

surgirem, celebrar as conquistas e aprendizados.

O precioso da vida está em permitir-se viver e sen-

tir cada passo da jornada. Muito mais recompen-

sador que resultados externos são as conquistas 

e os novos olhares que o caminho pode proporcio-

nar. Único e singular.

A recompensa de viver o processo

OPINIÃO

Sítio Campiol Cabanha Leite
ONDE: Próximo ao Centro de Progresso  

HORÁRIO: Diariamente das 8h às 17h

INGRESSOS: 
Entrada: R$ 5,00
Para passar o dia: R$ 10,00
Para acampar: R$ 20,00
Refeições cobradas à parte

�        @sitiocampiol

ATRATIVOS: Uma típica propriedade rural, 
com pomar, animais e uma cascata no 
quintal de casa. Possui um quiosque coberto, 
onde é servido um típico café da colônia, 
com alimentos produzidos no local. Além 
das belas paisagens, há um mirante natural 
com vista para o vale e uma trilha que leva 
até a base da Cascata do Moinho. Também 
há área de camping e espaço para lazer.

ONDE: Distrito de Campo Branco, interior 
de Progresso 

HORÁRIO: Sob agendamento

INGRESSOS: 
Visitação: R$ 5,00
Para passar o dia: R$ 10,00
Refeições cobradas à parte   

�        @CabanhaLeite

ATRATIVOS: Em meio às montanhas, o 
lugar ideal para um dia de sossego. Culi-
nária caseira, hospitalidade calorosa e 
contato com a natureza. Também é pos-
sível ter convívio com animais, experi-
mentando a vida do campo. Além disso, 
a propriedade dispõe de lugares para 
acampamento e para book fotográfi co. 
Tudo mediante reserva antecipada.

Desbravando nossa região

Uma típica propriedade rural, 

quintal de casa. Possui um quiosque coberto, 

das belas paisagens, há um mirante natural 

contato com a natureza. Também é pos-

mentando a vida do campo. Além disso, 

CARLA HELOISA SCHWARZER
Psicóloga 07/34011

Psicóloga do Projeto Partner - oferece 
atendimento de psicoterapia individual 

no serviço Saúde Psicologia Univates
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Acumular pontos e trocar por produtos ou até encaminhar 
a tão sonhada viagem. O Programa de Recompensas 

Cartões Sicredi converte o valor das aquisições feitas com 
os cartões de crédito do Sicredi PF e PJ em pontos, que 
podem ser trocados por inúmeros prêmios. Fique atento 
às dicas que separamos para você. E se precisar de mais 
informações, conte com as equipes das nossas agências 
para te ajudar e não perder nenhuma oportunidade.

Programa de 
Recompensas 

Cartões Sicredi

1 2

Pela Central de Atendimento (30034770)

Transferência de pontos para os 

parceiros de milhagem: TudoAzul, Smiles 

e Latam Pass.

Canais de resgate:

Como resgatar:

Pelo www.sicredi.com.br/programaderecompensas
»  Cadastro no Programa de Recompensas dos Cartões Sicredi

»  Disponibilização de pontos online

»  Consulta extratos de pontos acumulados, utilizados e a 

expirar

»  Resgata por diversas opções de produtos e viagens a partir 

de 7.000 pontos

»  Possibilidade de resgate utilizando pontos + R$ cartão Sicredi

»  Acompanha a entrega do pedido

Através da transferência dos pontos para os parceiros de 
milhagem (TudoAzul, Smiles e Latam Pass)
»  O Representante autorizado PJ ou o titular PF liga para o 

Telefone Sicredi 3003-4770

(de segunda a sábado das 8h à 20h40min)

»  Consulta saldo de pontos

»  Transfere para um parceiro a partir de 10.000 pontos e 

múltiplos de 10.000

»  Transfere para o CPF de um dos portadores

Pontuação mínima

Online Opções de resgate

Resgate

Transferência aos parceiros 

10.000 e múltiplos de 10.000

7.000 pontos

Sob gestão do Sicredi
PRODUTOS - Eletroeletrônicos, 

telefonia, saúde e beleza, casa e 

decoração, briquedos, outros

VIAGENS - cias aéreas, pacotes de 

viagens, hotéis.

CASHBACK EM FATURA

Transferência de pontos

Smiles, Tudo Azul e LatamPass

Pelo site do Programa

www.sicredi.com.br/programaderecompensas

São centenas de produtos, passagens aéreas, 

hotéis, pacotes de viagens e cashback em fatura


