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Sicredi Região dos Vales realiza
segundo sorteio da Promoção
“40 anos fazendo juntos” 
Promoção irá sortear 400 poupanças, totalizando R$ 2,5 milhões em prêmios
na região

Com o objetivo de valorizar a parceria e comemorar a 
trajetória de união com seus mais de 70 mil associa-
dos, o Sicredi Região dos Vales lançou no dia 02 de 
julho de 2021 a promoção “40 Anos Fazendo Juntos”. 
Ao todo, serão sorteadas 400 poupanças, totalizando 
R$ 2,5 milhões em prêmios distribuídos nos 18 muni-
cípios da área de atuação da Cooperativa. 

No dia 23 de dezembro ocorreu o segundo sorteio, nas 
21 agências que integram o Sicredi Região dos Vales. No 
total, foram distribuídos R$ 456 mil em 153 prêmios, 
sendo 78 poupanças de R$ 2 mil e 75 poupanças de R$ 4 
mil. O evento aconteceu de forma simultânea e os 
sorteios foram realizados por agência, garantindo a 
distribuição de prêmios em cada município.

Os próximos sorteios acontecerão em março e abril, 
durante o processo assemblear de cada município, e 

em 02 de julho de 2022 no aniversário da Cooperativa.

Todos os associados que utilizarem produtos e solu-
ções financeiras do Sicredi Região dos Vales como 
poupança, crédito, seguros, cartões, consórcios, entre 
outros, recebem cupons para concorrer a premiação 
conforme critérios previstos no regulamento disponí-
vel para consulta no site www.sicredi.com.br/coo-
p/regiao-dos-vales-rs/promocao, ou nas 21 agências 
participantes da promoção:

Anta Gorda, Arroio do Meio, Avenida – Guaporé, 
Capitão, Cidade Alta – Encantado, Centro Histórico 
– Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, 
Doutor Ricardo, Encantado, Guaporé, Ilópolis, 
Muçum, Nova Bréscia, Putinga, Relvado, Roca Sales, 
São Valentim do Sul, União da Serra, Vespasiano 
Corrêa e Vista Alegre do Prata.
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Para realização dos sorteios as agências do Sicredi Região dos Vales foram
divididas em três grupos, conforme o número de associados de cada agência.
Confira os contemplados no primeiro sorteio:

Grupo 01

Grupo 02

Agência Arroio do Meio

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

DARCI JUNGKENN
GERMANO JOSE KAFER
EDUARDO BAUMGRATZ
MARLISE LIMBERGER
JOAO ANTONIO TELOKEN
MATHEUS SCHMITT

MARIA CRISTINA GERHARDT
JOSE HENRIQUE DE JESUS
MAIS COM. E TRANSPORTES LTDA 
JAQUELINE TERESINHA MANICA
CAMILLE FOSCARINI

Agência Encantado

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

LEIMAR ANTONIO SPESSATTO
JOSE CARLOS CONZATTI
LORECI VALER
BARBARA GONZATTI CONTARIN
ILZE MARIA DE OLIVEIRA
CLOSMAR DOS PASSOS

LARISSA HERRERA DALLA VECCHIA
MARTINA RUSIN
ELMA MARIA A. MARCHIORETTO
GUSTAVO CAPELARI
LAURA COSTA

Agência Guaporé

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

ANGELO GALTIERI
TERESINHA ANA BENVENUTTI
CATIA VIEIRA FINCATO
LUIS ANILDO REDER
SABOR DA SERRA COM. DE FRUTAS
GUSTAVO COLOMBO

VALTEMIR JOSE FRIGHETTO ME
ILIZETE CONTARIN
CLEONICE VIZIOLI
SIDINEI PASQUALOTTO
MARILIANE FERREIRA BENTO

Agência Anta Gorda

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

LEONIR DE SOUZA MARQUES
CLAIRTO ONEDA
MOACIR LUI
GABRIELA CORTI

MAIRA DALPASQUALE BARUNSELLO
ISABELA DOS SANTOS TOLDO
ERICA BALBINOT
NORTON BALDI E CIA LTDA

Agência Avenida 
Guaporé

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

GUILHERME GHIGGI
LIANDRA BRISTOT ROTTINI
MARCIO MANGONI
HELENA BORILLE

ELISETE PERIN
ELCI SCORSATO
GREGORI DAI PRA
MARCIANO PANDOLPHO

Agência Centro Histórico
Arroio do Meio

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

JAIRO SCHNEIDER
IVANOR LUIS GIOVANELLA
SALETE MARIA DA SILVA
MARCIA CRISTINA SOTT NUNES

JAIME LUIS DE CASTRO
ROMEU BARDEN
LUIZ FERNANDO DULLIUS
VINICIUS AUGUSTO KIST
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Agência Cidade Alta 
Encantado

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

ISADORA SCHMIDT
JOSE LUBIAN
LAURA AREZI
JORDANO JOAO PRETTO

ISABEL PAVI
CEREADRI HOTEL LTDA ME
CLAUDIA FONTANA CAPITANIO
LETICIA PASSINI

Muçum

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

JANE MARIA ROSSINI
MANOELA TONINI
LUIZ BELOTTI NETO
FRANCIELI MARCHETTI DECONTO

STELA MARIS BERTINATTI FROZZA
LEONILDA LANZONI CASAGRANDE
LUANI BELLOTTI
LUCIANO JOSE PIRES

Roca Sales

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

MOACIR TADEU FLECK
RODRIGO DANNUS
BENO ANTONIO CHIESA
ALISSON DA COSTA MOTTA

MOISES FORMENTINI
ILONI DIAS
PAULO SCHIMANKO
IRANY MARIA HUPPES

Agência Capitão

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

THIAGNER GIOVANELLA
NICOLY DALTOE
TERESINHA DE SOUZA BLAU

MILTON STEFFENS
LETICIA ZANOTELLI
MARIA CLARA KREUTZ

Agência Coqueiro Baixo

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

QUINTINO ANGELO FEDRIZZI
JACSON SCHEIDT
MARIA THERESINHA SBARDELOTTO

OTAVIO MANICA
JACSON SCHEIDT
JATIR LUIZ BORTONCELLO

Agência Dois Lajeados

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

JAIMO PILOTTO
GICELE BERTUZZO
JONES PELLIN

ROSA MARIA ZANINI
THAIS COVER
CARMELA LAZARI TREMARIN

Grupo 03
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Agência Doutor Ricardo

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

GERACAO SOLLAR  EIRELI
ALCEMIR JOSE POTRICH
JOVANI ROVEDA

ADRIANO AROSI
NILSE TERESINHA COSTA
CAROLINE HECHER

Agência Ilópolis

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

MARCIO DANIEL MORETTO
CONGREG. IRMAS SERVAS DA
IMACULADA CONCEICÃO
SINGLAIR SPEZIA

ANDREIA GENESINI
CLEBERSON CARLESSO ME
SINGLAIR SPEZIA

Agência Nova Bréscia

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

CELITO JORGE TURATTI
DANIEL ROQUE VALGOI
NEIVA LUCIA VALER

ARI SANTO CASARIL
VILSON PALUDO
ELISA MAFFI

Agência Putinga

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

FLAVIO ANTONIO VACCARI
LUIZ PASQUAL SIGNORI
LIVINO ANTONIO ARIOTTI

GENTIL AUGUSTO PASQUALI
ZELINDO MARCO CANESSO
MAICOM FONTANA

Agência Relvado

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

NEVILE JOAQUIM SCAPINI
IRMA TURATTI PIANEZZOLA
PEDRINHO BETELLA

ITELVINA ONGARATTO
TIAGO ANDREOLLI
EDUARDA NORONHA BONFANTI

Agência São Valentim do Sul

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

LAURI MAROSTICA
ADEMIR VILLA
ADEMIR MARCOLIN

LUCIA ODIA
CARLOS ALBERTO DE MARCO
ANTONIO SALVAGNI

Agência União da Serra

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

SANDRO PRUDENTE
JOEMAR DALMOLIN
RAUL FELTRIN

HENRIQUE BORGES PEGORARO
PIVA E BONAMIGO LTDA
LAURA MATIELLO NARDINO

Agência Vespasiano Corrêa

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

ANTONIO KUNZLER
SIDNEI TREMARIN
EDUARDO MARCOLIN

ANTONIO INVERNIZZI
AIRTON MICHELON
SIDNEI TREMARIN

Agência Vista Alegre do Prata

Poupanças R$ 2.000,00

Poupanças R$ 4.000,00

GELMINA MELATTI BRANDALISE
MAXIMO RENOSTRO
ODACYR DALLA COSTA

TEREZINHA GROSSELLI CAPRA
ROVILIO RENOSTRO
LETICIA PASSARIN
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O cooperativismo é um instrumento de organização 
econômica da sociedade. Criado na Europa no século 
XIX, caracteriza-se como uma forma de ajuda mútua 
por meio da cooperação e da parceria. Hoje, quase 200 
anos depois, esse modelo está cada vez mais forte. 

Tendo como base a associação voluntária de pessoas 
em torno de um objetivo em comum, as cooperativas 
reúnem milhões de pessoas ao redor do mundo em 
projetos que geram renda, oportunidade de trabalho e 
promovem o desenvolvimento regional.

Cooperativas de crédito

Entre os diversos tipos de associação cooperativa estão 
as cooperativas de crédito. Criadas para oferecer 
soluções financeiras de acordo com as necessidades 

dos associados, são um importante instrumento de 
incentivo para o desenvolvimento econômico e social. 
Isso por que utilizam seus ativos para financiar os 
próprios associados, mantendo os recursos nas comu-
nidades onde eles foram gerados.

Mais do que uma associação de pessoas, as cooperati-
vas de crédito são agentes de promoção do desenvolvi-
mento das comunidades onde atuam, social e econo-
micamente.

O Sicredi atua com o objetivo de viabilizar as ativida-
des dos associados, gerando impacto positivo nas 
comunidades onde está presente, reinvestindo local-
mente os recursos que administra, estimulando a gera-
ção de renda, cooperando com o desenvolvimento das 
famílias, empresas e pessoas que vivem na região. 

O modelo cooperativista do Sicredi
Cooperar significa atuar, contribuir e colaborar, juntamente com outros, para
um mesmo fim

6  |   Cooperativismo



Por ser uma instituição financeira cooperativa, o 
Sicredi possui uma filosofia diferente. Além do 
compromisso com o atendimento, com a disponi-
bilidade de soluções com qualidade e preços com-
petitivos, também compartilha os resultados com 
os associados.

Anualmente, de acordo com o desempenho 
econômico da Cooperativa, os resultados são 
compartilhados com os associados através do 
pagamento de juros ao capital social e da distri-
buição de sobras (resultado).

O valor compartilhado com cada associado 
varia de acordo com a utilização dos produtos e 
serviços, como: investimentos, conta corrente, 
crédito, cheque especial, seguros, cartões, 
consórcios, entre outros. Dessa forma, quanto 
mais o associado utiliza essas soluções, maior 
será o seu valor da participação nos resultados.

No mês de dezembro, a Cooperativa realizou 
o pagamento de juros sobre o capital social de 
seus mais de 70 mil associados. Um montan-
te de aproximadamente R$ 7,6 milhões foi 
pago proporcionalmente na conta capital de 
cada associado.

Segundo o presidente do Sicredi Região dos 
Vales, Ricardo Cé, o capital social junta-
mente com as reservas são os pilares do 
patrimônio líquido, servindo para alavan-
car as operações de crédito, gerando 
solidez e desenvolvimento.“O pagamento 
de juros ao capital social é uma forma 
de demonstrarmos o nosso reconheci-
mento ao associado, que acredita e 
investe na cooperativa.”
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De acordo com pesquisa divulgada pela Revista 
Amanhã e PwC, o Sicredi ocupa novamente a liderança 
do ranking das maiores empresas do Rio Grande do Sul, 
repetindo a posição obtida em 2018 e 2019. A pesquisa 
apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas 
e tem como metodologia para a classificação o Valor 
Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de 
50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% 
do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício. 

A relevância da Cooperativa no Estado pode ser obser-
vada em diversos segmentos, como no agronegócio. No 
conjunto das instituições financeiras o Sicredi financiou 
praticamente metade dos contratos firmados no plano 
safra 2020/2021 no RS. Foram 44% das operações e 29% 

dos valores, figurando em primeiro lugar no número de 
contratos e em segundo lugar em volumes contratados. 

No Plano Safra 2020/2021, as operações de custeio reali-
zadas pelo Sicredi, representa mais de 44% do total de 
contratos e 34% no volume total financiado.  Nas opera-
ções de investimento, a liderança do Sicredi ocorreu 
tanto no total de contratos liberados (45%) como no 
volume financiado (38%).

As operações de investimento representaram 30% do 
volume total liberado, enquanto o custeio representou 
os outros 70%.  Importante destacar que 74% das opera-
ções de crédito foram destinadas à agricultura familiar, 
com mais de 50 mil famílias beneficiadas. 

Sicredi é a maior empresa do Rio
Grande do Sul pelo terceiro ano
consecutivo
A Cooperativa ocupa a liderança do ranking das 100 maiores empresas
do estado desde 2018
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Outro segmento em destaque é o crédito para aqui-
sição de equipamentos para geração de energia 
solar. Conforme levantamento da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), foram instaladas, 
no Rio Grande do Sul, 28,7 mil novas unidades de 
geração fotovoltaica em 2020. Desse total, 11,2 mil 
foram adquiridas com linhas de crédito ofereci-
das pelo Sicredi – o que equivale a cerca de 40% 
das novas instalações para a geração desse tipo de 
energia no estado.

Esses resultados reforçam o modelo de atuação 
do Sicredi, que além de reinvestir os recursos 
nas comunidades, fomentando o desenvolvi-
mento das atividades dos associados e da 
economia regional através do crédito, está 
presente nas iniciativas e ações em prol da 
comunidade local. A Cooperativa atua de 
forma próxima à região onde está inserida, e 
parte dos resultados construídos pela geração 
de negócios retornam para os associados 
através do pagamento de juros ao Capital 
Social e da participação nos resultados. 

Para o Presidente do Sicredi Região dos 
Vales, Ricardo Cé, estar entre as maiores 
empresas do Rio Grande do Sul reforça o 
compromisso de levar, por meio do coope-
rativismo de crédito, o desenvolvimento 
local para as regiões onde a Cooperativa 
está presente. “Geramos impacto positi-
vo por meio da oferta de soluções 
financeiras sustentáveis, que podem 
fomentar a geração de renda e a 
melhoria da qualidade de vida dos 
nossos associados e comunidade.”
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Em atividade há 17 meses, o Matrizeiro – América 
Sociedade Avícola (ASA), primeira etapa do Progra-
ma Frango de Corte da Dália Alimentos, foi inaugura-
do em dezembro. Estiveram presentes o Presidente da 
América Sociedade Avícola (ASA) Sr. Reinaldo 
Cornelli, o Vice-Presidente Sr. Rodrigo Werner, e o 
Tesoureiro, Sr. Ivo Dirceu Villa; Representando a 
Dália Alimentos, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Sr. Gilberto Antônio Piccinini, o Presidente 
Executivo, Sr. Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, o 
Vice-Presidente, Sr. Pasqual Bertoldi e Conselheiros 
de Administração; a Administração Municipal, 
Câmara de Vereadores, Secretário de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado, famílias associadas ao 
Matrizeiro, o Presidente do Sicredi Região dos Vales, 
Sr. Ricardo Cé, e demais convidados.

Localizado na ERS-244, em Monte Alegre, no muni-
cípio de Vale Verde, o empreendimento ocupa 76 
hectares e é responsável pela recria de aves, com dois 

núcleos, abrigando 25.500 fêmeas e 3.570 machos; 
quatro núcleos de produção, cada um com 24.225 
fêmeas e 2.665 machos, do que resulta a produção 
média de 1.500.000 ovos por mês. 

A granja com 100% da capacidade instalada e em 
produção. De propriedade de 37 funcionários da 
Dália Alimentos e uma cota da própria empresa, 
conta com a mão de obra de 42 profissionais e está 
estruturado com barreiras sanitárias que garantem a 
biosseguridade de todas as dependências e processos. 
Com moderna tecnologia, possui sistema automati-
zado de pesagem, distribuição de ração, bem como 
climatização para promover o bem-estar animal. 

O Complexo Avícola – que inclui frigorífico, fábrica 
de farinhas e fábrica de rações – também é constituído 
pelo incubatório, cuja edificação está sendo construída 
em Mato Leitão, num investimento de R$ 10,6 milhões 
por parte da Dália e também financiado pelo Sicredi.

Dália inaugura Matrizeiro ASA
Integrante do Projeto Frango de Corte, que contou com o apoio financeiro do
Sicredi,  o matrizeiro está com 100% da capacidade instalada e em produção.



A instituição financeira cooperativa concedeu, 
ainda, financiamento à Empresa ASA, proprie-
tária do matrizeiro, com sede em Vale Verde 
com investimento de R$ 23,2 milhões, bem 
como financia seis dos nove condomínios para a 
criação dos frangos de corte, adicionando um 
investimento total de R$ 46 milhões. No soma-
tório, o Sicredi Região dos Vales aportou, 
através de linhas de crédito, R$ 79,8 milhões 
para o Programa Avícola da Dália Alimentos.

O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, 
Roberto Scorsatto, destaca a relevância do projeto 
avícola Dália para a região. “Esse volume de recur-
sos contribui para o fortalecimento das duas 
empresas, aumento de faturamento, aumento de 
renda dos produtores, e criação de novos empre-
gos, gerando impacto efetivo no desenvolvimen-
to da economia regional”, enfatiza.

Considerando um momento histórico para 
Vale Verde, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio 
Piccinini relembrou o começo do projeto, todo 
o esforço e a busca pelo conhecimento para 
tornar realidade, reforçando a preocupação, 
compromisso e o papel da Dália em inovar. 
“Um projeto como esse só sai numa Cooperati-
va. O Matrizeiro é o início do projeto, passando 
pelo incubatório e a fase de terminação com 
outros nove projetos (os condomínios), são 
milhões de investimentos, engenharia, pessoas 
pensando e apostando, produtores que 
confiam na Dália, que através dos anos tem 
pensando dessa forma”, frisa. 

Reinaldo Cornelli, presidente do ASA, relatou o 
caminho percorrido, os obstáculos enfrentados, 
a persistência e, principalmente, os frutos que já 
estão sendo colhidos com o empreendimento. 
“Tivemos atitude, coragem e dedicação, eram 
previsíveis as dificuldades a serem enfrentadas, 
mas falou mais alto nossa vontade de progre-
dir, e a união nos fez fortes. Hoje somos 
responsáveis por criar oportunidades, gerar 
renda, riqueza e emprego,” enalteceu.

O presidente do Sicredi Região dos 
Vales, Ricardo Cé, também destacou
a relevância da intercooperação, da 
visão de futuro entre as empresas
e da preocupação conjunta com o 
desenvolvimento e o futuro da região. 

“É gratificante ver esse empreendi-
mento com instalações e equipa-
mentos modernos e tecnologia de 
última geração que reforçam a 
forma de como a Dália gere seus 
investimentos, buscando manter-se 
competitiva no mercado, trazendo o 
desenvolvimento social e econômi-
co para a nossa região”, ressalta.

Diretoria do Programa América Sociedade Avícola 
(ASA), representantes da Dália Alimentos  e Sicredi 
Região dos Vales/RS no momento da assinatura do 
contrato de financiamento em 2019.
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Sicredi Região dos Vales entrega
certificados do Programa A União
Faz a Vida e Liderança Jovem
Este ano, com o tema “Aprender, ensinar e percorrer novos caminhos juntos”,
o Programa contribuiu com a formação de educadores e estudantes dos
municípios da região

O Programa A União Faz a Vida (PUFV) tem o 
propósito de contribuir para que as crianças e jovens 
sejam protagonistas de seu processo de aprendiza-
gem e sua atuação cidadã, construindo atitudes e 
valores de cooperação e cidadania para promover 
impactos positivos em suas comunidades e contri-
buir com o desenvolvimento social da região. A 
iniciativa educacional de âmbito nacional, foi desen-
volvida pelo Sicredi há 26 anos, e implantado há 23 
anos no Sicredi Região dos Vales.

Promovido com a assessoria pedagógica da Univates e 
Instituto Criar, o programa tem uma metodologia 
própria para a formação dos educadores. Assim, o 
PUFV apresenta estratégias pedagógicas para fortalecer 
os vínculos entre professores, alunos e famílias, além de 

metodologias ativas e ferramentas que despertem o 
envolvimento, protagonismo e diversidade dos saberes, 
práticas potencializadoras para fazer um trabalho 
cativante e dinâmicas de integração na gestão escolar.

Por meio do PUFV, a Cooperativa desenvolveu em 
2015, o projeto Liderança Jovem voltado aos alunos 
que são líderes e vice-líderes de turmas do 5º ao 9º 
ano das escolas que participam do Programa. A 
iniciativa, que também conta com a assessoria peda-
gógica, já formou mais de 600 jovens. 

As duas formações são desenvolvidas todos os anos, 
nos municípios de Anta Gorda, Encantado e Putinga. 
Atualmente, o município de Capitão recebe apenas o 
projeto Liderança Jovem.
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Confira as fotos das entregas de certificados
e mais informações acessando a revista do
Programa A União Faz a Vida pelo Qr Code.

Encerramento e entrega dos certificados

Durante o mês de novembro, aconteceram os encer-
ramentos da edição 2021 do Programa A União Faz 
A Vida (PUFV), assim como do Liderança Jovem.

Liderança Jovem

No dia 19 de novembro, aconteceu a apresentação 
final dos trabalhos desenvolvidos pelas escolas em 
2021 e a entrega dos certificados de conclusão para 
102 estudantes de 12 escolas da região, na sede da 
Cooperativa. O momento foi encerrado com a 
Gincana Cooperativa, trazendo para as turmas dinâ-
micas para promover a união, trabalho em equipe e 
estimular a liderança e cooperação. As atividades 
contaram com a coordenação pedagógica da profes-
sora Janice Schmitt da Univates. 

Janice destaca o processo de transformação promovi-
do pelo Liderança Jovem, onde os estudantes podem 
exercer o protagonismo, a cooperação, a ajuda mútua 
e a aprendizagem significativa. “Este curso, desde 
sempre, tem recebido muito carinho e vem se 
fortalecendo e se tornando um diferencial nos 
municípios. Isso é fruto de um trabalho de/em 
equipe que lança um olhar atento aos anseios de 
adolescentes e jovens para que possam fortalecer o 
espírito de liderança nos diferentes espaços de 
convívio”, finaliza.

Programa A União Faz a Vida

O encerramento da edição 2021 do Programa A 
União Faz a Vida, ocorreu no dia 23 de novembro, na 
sede do Sicredi Região dos Vales, em Encantado. O 
evento reuniu cerca de 90 educadores de 29 escolas 
dos três municípios para a realização da entrega dos 
certificados da formação. 

O encontro contou com a presença dos educadores, 
representantes das Secretarias de Educação, Univa-
tes e Sicredi, em um momento de trocas de experiên-
cias, gerando reflexões sobre a educação e os ensina-
mentos do Programa.

Para a professora Elisabete Penz Beuren da Univates, 
a metodologia do Programa em consonância com o 
currículo escolar mobiliza professores e estudantes, 
constituindo um processo de aprendizagem signifi-
cativa e ativa tornando o estudante sujeito da apren-
dizagem com ênfase no integral, equidade e o inter-
disciplinar.  “Os educadores são os mediadores dos 
momentos de desenvolvimento dos projetos que 
nascem a partir das curiosidades evidenciadas nos 
espaços investigados. Novos paradigmas emergem 
e educadores transcendem a sala de aula por meio 
de ferramentas digitais, ações individuais e coleti-
vas. O resultado desse todo é um cidadão mais 
cooperativo e atuante na comunidade escolar e 
município”, ressalta Elisabete.

Segundo o professor Max Heatinger, as transformações 
da implementação do Programa e de sua proposta 
formativa acontecem de modo gradual, à medida que 
cada comunidade reconhece o seu próprio potencial de 
desenvolvimento e se engaja na proposta. “São 
mudanças constantes e progressivas. Nas comuni-
dades parceiras do Programa há mais tempo, pode-
mos ver nitidamente as mudanças dentro e fora das 
escolas, na maior integração entre professores, 
alunos e processos pedagógicos, nas relações de 
cooperação e liderança, no protagonismo dos estu-
dantes e no seu engajamento com o entorno e com 
outros atores sociais. Podemos ainda ver as reper-
cussões de ação do Programa chegando às famílias 
dos estudantes, difundindo novos hábitos e intera-
gindo com toda a comunidade”, finaliza Max.



O Sicredi tem em sua essência o apoio ao desenvolvi-
mento regional. Para reforçar ainda mais essa forma 
de atuação, a Cooperativa lançou em 2020, o movi-
mento “Eu Coopero com a Economia Local” para 
engajar a comunidade em prol da economia da região, 
em um momento delicado de pandemia.

Com campanhas de comunicação e parcerias o movi-
mento reforça a importância do comércio local para o 
desenvolvimento da economia. A ação visa conscien-
tizar ainda mais os consumidores sobre a necessidade 
de adquirir produtos e serviços regionais, formando 
uma corrente positiva em prol das regiões.

Assim, quando os produtos ou serviços locais são 
consumidos, a economia local é fortalecida, possibili-

tando a manutenção dos empregos e a geração de 
renda de muitas famílias, além de apoiar e incentivar 
os negócios diante do atual cenário econômico.

Para ampliar a campanha e contribuir com os estabe-
lecimentos da região, o Sicredi Região dos Vales 
reafirmou a parceria com as Câmaras dos Dirigentes 
Logistas (CDL) das cidades de Arroio do Meio, 
Encantado e Guaporé ao longo de 2021, apoiando as 
entidades em diversas ações para auxiliar no cresci-
mento econômico dos municípios.

A presidente do CDL de Guaporé, Gladis Bosio 
Zanette, ressalta que, a campanha “Eu Coopero com a 
Economia Local” desenvolvida pela Cooperativa, 
trouxe mais força ao município e à entidade, 

Sicredi amplia ações para fortalecer
o comércio local
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Campanha “Eu Coopero com a Economia Local” busca estimular o
desenvolvimento econômico por meio do apoio aos empreendedores locais



promovendo uma maior repercussão e mobilização 
da comunidade. “A parceria do Sicredi é de extrema 
importância, nos ajudou em várias situações com 
relação à campanha e em outros momentos 
também. Nós temos o Sicredi como um parceiro 
extraordinário, que é muito importante para a 
economia local e para a entidade. Com essa 
parceria vimos que houve um incremento e que 
tivemos muita coisa boa.”

Marcelo Luiz Peretti, presidente do CDL de Encanta-
do, conta que a Instituição Financeira Cooperativa 
sempre foi parceira nos projetos da entidade e 
durante a pandemia, quando lojistas e consumidores 
precisaram mudar hábitos e encontrar alternativas, 
não poderia ser diferente. “A campanha mostra a 
importância das pessoas comprarem no 
comércio local, o que representa mais recurso 
para o município através dos impostos arreca-
dados. Acredito que o consumidor está fazen-
do a sua parte, o que mostra que a ação está 
dando resultado”, relata Marcelo.

Em Arroio do Meio, segundo o presidente do 
CDL local, Tiago D'Ávila Neumann, a parceria 
entre as duas instituições é muito significativa e se 
consolidou ao longo do tempo com ações que 
auxiliam a comunidade e fomentam o comércio. 
“A campanha do Sicredi “Eu coopero com a 
economia local” é importante para fazer 
girar a nossa economia dentro da cidade, 
para gerar emprego, renda e fazer o pessoal 
consumir aqui, isso cria um ciclo muito 
positivo que faz bem para toda a comuni-
dade. O Sicredi é muito parceiro nessas 
iniciativas e a gente só tem a agradecer”, 
finaliza Tiago.

Para o presidente do Sicredi Região dos Vales, 
Ricardo Cé, cooperar com o local em que 
estamos inseridos, faz toda a diferença para o 
desenvolvimento da região. “Acreditamos 
na força da cooperação para alcançar 
uma sociedade mais próspera. Quere-
mos convidar a todos para continuar 
apoiando esse movimento para fortale-
cer cada vez mais a nossa região.”
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Além de garantir segurança e tranquilidade, os seguros do Sicredi podem 
render prêmios

Durante os meses de novembro e dezembro, o Sicredi 
Região dos Vales realizou a entrega de prêmios dos 
Seguro de Vida e Residencial aos associados da região. 

Em momentos difíceis, é bom ter com quem contar. Por 
isso, os seguros têm diferentes coberturas e assistências, 
onde o segurado pode contratar um plano de acordo 
com as suas necessidades e qualquer questão pode ser 
personalizada tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

O Seguro de Vida é uma estratégia importante para 
garantir proteção pessoal e familiar. Se até pouco 

Cooperativa entrega mais de
R$ 150 mil em prêmios de Seguro
de Vida e Residencial

tempo esse assunto era tratado com receio, hoje, está 
entre os temas discutidos no núcleo familiar. Essa 
mudança acontece a partir do momento em que as 
pessoas compreendem que o serviço tem ligação 
direta com um ato de carinho e amparo. Além de 
contar com essa segurança e tranquilidade, o 
associado ainda concorre a sorteios, que são 
realizados pela Loteria Federal.

Em Arroio do Meio, o agricultor Nélio Haas, 53 anos, que 
contratou o produto com a Cooperativa há 15 anos, foi 
contemplado com R$ 45,7 mil por meio do sorteio. 

Rudimar Rissi, durante entrega da premiação
na agência de União da Serra.
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O associado destacou a surpresa quando recebeu a 
notícia. “Nem lembrava, fiquei muito feliz, porque 
é um valor que sempre ajuda.”

A sorte estava no município de União da Serra 
também. O associado Rudimar Rissi, 36 anos, possui 
Seguro de Vida há cinco anos e recebeu o prêmio de 
R$ 50 mil. Ele fala com alegria sobre a notícia e a 
importância do produto. “Tudo o que é importante 
acabamos adquirindo, e o Seguro de Vida sabemos 
que um dia vamos usar. Fiquei muito feliz com a 
notícia, porque é um valor que chega em boa hora, 
e é sempre melhor receber o prêmio do que acio-
nar o seguro”, brinca Rudimar. O associado ainda 
relata que o valor teve um destino muito importante, 
“quitei o financiamento da minha casa, é um 
sonho realizado”, finaliza.

Assim como o Seguro de Vida, o Seguro Residencial 
oferecido pelo Sicredi é ideal para quem procura 
flexibilidade e serviços exclusivos para garantir a 
segurança e proteção do imóvel. Conforme a necessi-
dade do associado, as coberturas “básica” e “adicio-

nais”, vão desde a proteção contra incêndio, queda 
de raios e explosão, até situações que envolvem 
danos elétricos, vendaval, impacto de veículos, 
roubo/furto de bens, entre outros.

O associado Rafael Antonio Andreolli, 33 anos, de 
Encantado, resolveu fazer a proteção da sua casa, e 
foi contemplado no sorteio do Seguro Residencial. O 
associado, que contratou o seguro há um ano, ficou 
surpreso já que não lembrava da possibilidade de 
premiação. “Foi muito bom, me pegou de surpresa 
mesmo. Nem lembrava, mas gostei bastante, e veio 
em boa hora”, conta Rafael. Com o prêmio de R$ 7,5 
mil, ele diz que vai, primeiramente, investir o valor.   

Com os seguros do Sicredi, o associado escolhe as 
coberturas que mais se encaixam no seu planejamen-
to, contando com planos que cooperam para a sua 
segurança e tranquilidade. Além de toda a proteção, 
tanto o seguro de vida quanto o residencial, possibili-
tam a participação em sorteios de valores que acon-
tecem pela Loteria Federal. O associado concorre 
com o número da sorte que consta no seu certificado, 
entregue após a realização do seguro.

Nélio Haas, durante entrega da premiação
na agência de Arroio do Meio.

Rafael Andreolli, durante entrega da premiação
na agência Cidade Alta em Encantado.



Ação comemorativa aos 40 anos da Cooperativa entrega totem de água quente 
e fria na região 

O Sicredi Região dos Vales, em ação comemorativa 
aos 40 anos da Cooperativa e com o objetivo de levar 
maior comodidade aos municípios da sua área de 
atuação, presenteou a comunidade com totens de 
água quente e fria, como forma de valorizar ainda 
mais a parceria com a população da região.

O totem estará à disposição de forma gratuita, e 
todos poderão desfrutar desse benefício no seu dia a 
dia. O equipamento fornece água quente ou fria 
filtradas, gelando a água a 5°C e esquentando até 

Sicredi Região dos Vales presenteia
comunidades 

85°C, além de dispor água para os pets. 

Para o Diretor Executivo do Sicredi Região dos Vales, 
Roberto Scorsatto, a entrega do totem é uma das 
diversas ações da Cooperativa que beneficiam os 
associados e a comunidade. “Nosso propósito é 
fazer parte da vida dos nossos associados, não 
apenas com soluções financeiras, mas contribuir 
com o bem-estar e com o desenvolvimento local 
por meio de iniciativas que beneficiem toda a 
comunidade. ” 
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Cooperação na Ponta do Lápis
Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade, o Sicredi Região dos Vales leva a educação financeira aos municípios da sua área de atuação por meio 
do Programa Cooperação na Ponta do Lápis. Em 2021, o 
Programa passou por escolas dos municípios da região, e 
realizou a formação também com empresas.

A formação possui uma metodologia simples e didática, 
com dicas e informações relacionadas ao assunto, por isso 
pode ser desenvolvida com diferentes idades.

Solidariedade que salva vidas
Doar sangue é um gesto simples, que pode salvar vidas. Por meio da campanha “Final de Ano Solidário”, o 
Sicredi Região dos Vales mobilizou seus colaboradores para ajudar o próximo. A ação interna voltada à doação 
de sangue mobilizou cerca de 50 colaboradores para realizar a doação de sangue no Hemovale em Lajeado.

Podem realizar a doação pessoas saudáveis, com idade entre 16 (com o consentimento do responsável) a 69 anos 
de idade e pesar acima de 50kg. O Banco de Sangue Hemovale de Lajeado, é o responsável pelo fornecimento de 
hemocomponentes para as regiões dos Vales do Taquari, Rio Pardo, Caí, e Região Central.

Luzes de Natal
Para dar um brilho especial ao 
encerramento do ano de 2021, o 
jardim da sede do Sicredi Região 
dos Vales foi especialmente decora-
do e iluminado com luzes, pinheiro 
e o presépio natalino para partilhar 
a magia do momento com a comu-
nidade. Todas as agências da área 
de atuação da cooperativa, também 
receberam decoração natalina em 
suas fachadas e interior.
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