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ASSEMBLEIAS

Somos mais de

67 mil associados
Em 2020, o processo assemblear da Sicredi Ouro Branco
iniciou em seu formato tradicional. Ao longo dos encontros
presenciais, realizados em
cada município de abrangência
da Cooperativa, a proposta precisou ser reinventada.
A pandemia de Covid-19 impôs
o distanciamento e as assembleias passaram a ser digitais.
Em 2021, o encontro foi novamente realizado virtualmente.
Desta vez, numa única data,
reunindo associados de toda
Sicredi Ouro Branco.
Na oportunidade foram apresentados os números referentes ao ano passado. A
Cooperativa encerrou 2020
com mais de 67 mil associados
e alcançando crescimento de
18,82%. Além disso, somou R$
3,14 bilhões de Recursos Administrativos.
Crescemos porque, apesar do
distanciamento, nos mantivemos próximos dos nossos
associados através dos canais
digitais. Em dezembro de 2020,
cerca de 90% das movimentações eram realizadas fora das
agências. Um novo formato de
trabalho para manter o nosso
associado seguro.
Seguimos juntos!

/ Realização: Sicredi Ouro Branco RS
Rua João Basilio Lavrinenco, 755 - Languiru, Teutônia / (51) 3762-3660
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“Os associados, ao realizarem suas operações financeiras
com Sicredi, além de economizarem, fazem com que os
recursos permaneçam na região e sejam reinvestidos na
comunidade, como acontece com a distribuição dos
resultados gerados pela cooperativa”.
Neori Ernani Abel - Presidente

Juntos criamos

uma rede de apoio
Como cooperativa, um dos
nossos objetivos é promover
o desenvolvimento local.
Através dos recursos depositados pelos associados,
criamos uma rede de apoio e
atendemos às necessidades
de outros associados. Assim,
estimulamos a prosperidade.
Quando o associado cresce,
todos progridem. Por isso, distribuímos os nossos resultados, criando um ciclo de
desenvolvimento.
Neste ano foram distribuídos
R$ 14,94 milhões aos sócios.
Deste montante, R$ 11,46
milhões foram depositados
em conta corrente. Outros R$
2,75 milhões foram creditados
em forma de juros na cota
capital dos associados.
Além disso, R$ 730 mil foram
destinados à sete hospitais da
área de atuação da cooperativa, através do Fundo Social.
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/ Intercooperação
Em um ano marcado por desafios, valorizamos ainda mais o
relacionamento. A parceria realizada entre quatro cooperativas
Sicredi - Ouro Branco, Integração RS/MG, Região dos Vales e
Botucaraí - com a Certel no início de 2020, para construção da
Hidrelétrica Vale do Leite, nos permitiu conquistar o primeiro
lugar da categoria Intercooperação do prêmio Somos Coop
Melhores do Ano.
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FUNDO SOCIAL

Juntos fazemos a

diferença para
a saúde da região

Estrela

Alinhados com a missão de contribuir com a qualidade de vida,
os associados da Sicredi Ouro
Branco aprovaram a destinação
de R$ 731.754,41 para os hospitais da região de atuação da Cooperativa. É o segundo ano em
que o Fundo Social é destinado à
saúde. Desta vez foram 7 instituições beneficiadas.
Johnnie Carlos Locatelli, Gerente
Administrativo Regional da Rede
de Saúde Divina Providência,
mantenedora do Hospital Estrela, entende que o propósito do
Fundo Social está alinhado à
missão do hospital no cuidado à
vida. Além de ir ao encontro do
lema do fundador da congregação, Padre Eduardo Michelis: “O
trabalho conjunto gera uma
força indestrutível”.
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O Hospital Estrela chegou a contar com 25 leitos de internação
clínica, 16 leitos de UTI e outros quatro leitos críticos, para pacientes que aguardavam leitos intensivos. Antes da pandemia,
a instituição contava com 15 leitos de internação e 10 de UTI.
A elevação dos casos graves fez com que o consumo de medicamentos e insumos também aumentasse. Enquanto isso, sua
reposição foi dificultada em virtude da elevação dos preços.
”Os custos se elevaram muito nestes últimos meses, causando
descompasso entre as receitas e despesas”, explica Locatelli.
Em virtude das dificuldades, a notícia do repasse gerou gratidão. “É um reconhecimento pela dedicação e empenho de
todos os profissionais de saúde ao enfrentamento ao Covid.” O
montante será investido na melhoria da estrutura dos leitos de
UTI do hospital.
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/ Gente que coopera cuida
Juntos nós contribuímos com a saúde
de sete comunidades diferentes.
Além do Hospital Estrela, entidades de
Teutônia, Bom Retiro do Sul, Triunfo,
Salvador do Sul, Montenegro e
Taquari também foram beneficiadas.
Em Taquari, o Fundo Social pôde ser
utilizado para cobrir os prejuízos das
diárias dos leitos de UTI Covid no Hospital São José.
De acordo com o diretor administrativo, Elcio Darci Callegaro, a entidade
chegou a apresentar 130% de ocupação durante o período mais desafiador
da pandemia.
Quando o associado acredita na nossa
missão enquanto cooperativa,
também acredita em uma sociedade
melhor.
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DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Cooperação que

gera solidariedade
No nosso modelo de gestão, todos participam. Nossa
estrutura incentiva e respeita a decisão de todos. E nossa
missão se torna ainda mais forte quando estamos ao lado
do nosso associado para melhorar a qualidade de vida da
sociedade como um todo.
Fernando Nagel (52), proprietário da empresa NagelNET
de Estrela, é associado Sicredi Ouro Branco há 3 anos. Com
os resultados distribuídos pela cooperativa neste ano,
doou cestas básicas à Paróquia Católica do município.
Nagel acredita que a distribuição dos resultados é diferencial positivo. “Acho justo pois ajuda quem está investindo na Cooperativa”, possibilitando ações sociais como
a realizada por sua empresa.
Para o empresário, o sentimento que fica é de agradecimento. “Por tudo o que temos e por podermos compartilhar com o próximo”, finaliza.

/ Resultado investido em segurança
Ivo Antônio da Silva Cruz, morador de Capela de Santana é
associado Sicredi há cerca de 8 anos.
O microempresário conta que foi um dos primeiros a abrir
conta na agência do Município e que chegou à Cooperativa
por indicação de um sobrinho. ”Agora sou eu que estou
sempre dizendo para as pessoas virem para cá”.
Quando Ivo percebeu o depósito da distribuição de
resultados na sua conta corrente, teve uma surpresa.
“Olhei o extrato e vi aquele dinheiro. Falei ué”.
Com o valor recebido, investiu na segurança de sua
residência através do Seguro. “Muito bom, ótimo. O cara
chega aqui e se sente em casa”, comenta.
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“Muito bom, ótimo.
O cara chega aqui e
se sente em casa”
Ivo Antônio da Silva Cruz

“Para mim, a distribuição dos resultados da cooperativa vai
muito além do valor depositado na minha conta corrente,
ou na cota capital, após um ano de sobras. Esta é a parte
direta, porque existem benefícios indiretos. E precisamos
reconhecê-los também.
Enxergo e percebo ações simples do cotidiano, nas quais a
cooperativa está envolvida. O suporte aos hospitais, os
investimentos em escolas, os ensinamentos nas
cooperativas escolares, a marca presente nos eventos
comunitários, o apoio ao esporte e à cultura são alguns
exemplos.
Cada movimento feito pelo Sicredi repercute e se alastra na
comunidade. Movimenta e retroalimenta a engrenagem. É
como a pedra lançada na água que forma uma sequência de
ondas. Por isso, ao escolher minhas prioridades
financeiras, olho para a cooperativa de crédito. Afinal, nela
tenho parte, sou dono e não apenas um número.”

REVISTA SICREDI OURO BRANCO

Lucas Leandro Brune
Associado desde 2000
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GENTE QUE COOPERA CRESCE | CONTE CONOSCO

Pix: facilidades
para quem paga
e para quem recebe

Grátis, rápido e prático. O Pix já conquistou pessoas físicas e
jurídicas. Larissa Zwirtes, proprietária da loja Namó, de Teutônia,
considera a ferramenta uma ótima alternativa para recebimento
de pagamentos.
“O primeiro benefício é a isenção de taxas. Outro é evitar o
contato físico com a máquina de cartão de crédito, prevenindo o
contágio por Coronavírus. Além disso, é bom porque o dinheiro
entra imediatamente na conta, e em qualquer horário”.
Quando a loja física esteve fechada durante a pandemia, o Pix
facilitou a venda. Enquanto a cliente escolhia a peça através das
redes sociais, Larissa reservava a roupa mediante o pagamento
instantâneo pela ferramenta.
Júlia Dessbesell é uma das clientes que utiliza o Pix na Namó.
Como também é empreendedora e enxerga a decrescente utilização do dinheiro em espécie, considera a ferramenta uma solução
prática para quem recebe direto em conta. “Realizar as movimentações com o celular é ótimo, não preciso nem do cartão”.

/ QR Code
Através do aplicativo
do Sicredi, o associado
pode realizar o pagamento via Pix através
da leitura do QR Code
do estabelecimento
parceiro da Cooperativa.
Além disso, é possível
realizar a transação
atrás da “Chave Pix”,
código cadastrado pelo
associado, seja pessoa
física ou jurídica.

