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Reinauguração da Agência Não-Me-Toque

Promoção Coopere e Ganhe

Os associados da Agência Não-Me-Toque, do
bairro Centro, ganharam uma nova estrutura
física de atendimento. A agência passou por
reformas e readequação do mobiliário, conforme o design da nova marca do Sicredi, e reinaugurou no mês de Dezembro.

Nossa Cooperativa lançou em outubro nova
edição da Promoção Coopere e Ganhe, com o
objetivo de incentivar ainda mais os Associados
a usufruírem dos produtos e serviços da
instituição, concorrendo a mais de R$ 120 mil
em prêmios. Além disso, os associados ganham
brindes instantâneos ao rasparem as cautelas
recebidas.

Conforme o Presidente da Sicredi Alto Jacuí,
José Celeste de Negri, a adequação na estrutura
da agência foi realizada para que os associados
recebam melhor atendimento e para que os
colaboradores desenvolvam suas funções com
mais qualidade, em um ambiente melhorado e
mais aconchegante. “Essa nova reestruturação
também é o reﬂexo do crescimento do Sicredi,
tanto a nível regional, quanto a nível nacional”,
complementou o Presidente.
Horários Diferenciados de Atendimento

O primeiro sorteio ocorreu em 14 de novembro,
contemplando 20 Associados. Na ocasião,
foram sorteadas 10 fritadeiras elétricas sem
óleo e 10 churrasqueiras à gás, sendo uma
unidade de cada prêmio por agência da Cooperativa.
Desta vez, a Promoção ocorre em período
diferenciado, com ﬁndar previsto para março de
2019, quando acontece o último sorteio, incluindo entre os prêmios um automóvel 0 Km.
Novo Conselho Fiscal

Entre os meses de agosto e setembro de 2018,
três de nossas agências – Almirante Tamandaré do Sul, Santo Antônio do Planalto e Victor
Grae – passaram a atender o público em
horário diferenciado: 9h30 às 11h30 e das 12h40
às 15h40, de segunda à sexta-feira. A mudança
ocorreu a ﬁm de adaptar o atendimento das
agências ao perﬁl destas Comunidades. Assim,
foi possibilitado aos Associados a antecipação
no atendimento, além de maior segurança.

Em maio, o novo Conselho Fiscal da Cooperativa
foi empossado. São membros os seguintes
associados: Egon Gilberto Papke, Irlene Blatt
Roese e Ítalo Rodrigo Kirchheim (Efetivos);
Daniel Marcos Martinelli, Dirceu Kerber e Roseli
Ste er (Suplentes). A gestão do novo Conselho
Fiscal se estende até 2020.
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Financiamento de Veículos ganha Destaque

Workshop sobre Crédito Rural

Com o objetivo de oportunizar aos Associados e
Comunidade em geral a compra de veículos
novos e seminovos com taxas de crédito especiais, nossa Cooperativa promoveu no decorrer
de 2018 edições do “Auto Show Sicredi”, nos
municípios de atuação. Realizaram o evento as
agências de Almirante Tamandaré do Sul,
Coqueiros do Sul, Tio Hugo, Santo Antônio do
Planalto e Victor Grae .

Em novembro, promovemos um Workshop
sobre Crédito Rural, destinado ao público
regional de Agrônomos e Técnicos Agrícolas. O
evento foi conduzido pelos proﬁssionais da
área do Centro Administrativo Sicredi (CAS),
com o objetivo de estreitar a relação entre
Cooperativa e o público do evento, além de
apresentar o funcionamento da ferramenta
Protec Agro, utilizada na confecção de projetos
de Custeios Agrícolas.
Convênios e Parceiros

Através da parceria com concessionárias da
região, além de tirar dúvidas sobre o ﬁnanciamento de veículos, os associados ainda puderam conhecer de perto alguns lançamentos de
automóveis.
Workshop sobre Previdência Privada

Os associados da carteira Sicredi Exclusivo, de
Carazinho e de Não-Me-Toque, tiveram a
oportunidade de conhecer melhor os benefícios
da previdência privada, em workshop oferecido
pela Cooperativa. O evento ocorreu no mês de
outubro, na Superintendência Regional da
Sicredi Cooperação RS/SC, em Carazinho,
reunindo cerca de 60 associados que puderam
fazer suas contribuições e ainda tirar dúvidas.
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Ao longo de 2018, nossa Cooperativa ﬁrmou
diversos convênios com Entidades e Empresas
locais, a ﬁm de beneﬁciar nossos associado
na condição de Clientes ou Funcionários – com
descontos em taxas e facilidades em pagamentos. Conﬁra algumas das parcerias ﬁrmadas:
ACIC, ACINT, Bartzen Ambientes Planejados,
BBS Industrial, CDL Carazinho, Economia
Supermercados, Estúdio Prime, Padaria Pão
Quentinho, Prefeitura de Almirante Tamandaré
do Sul, Prefeitura de Coqueiros do Sul e Prefeitura de Santo Antônio do Planalto.
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Reconhecimento a Colaboradores

Foi realizado a homenagem aos Colaboradores Jubilados com dez, trinta,
trinta e cinco e trinta e sete anos de serviços prestados a Cooperativa:

10 Anos:
Alexandre Hoose
Aline Pires Koppe
Ane Müller de La Canal
Everton Lottermann
Nélio Heller
Régis Cristiano Behrend

30 Anos:
Silvano Rogério Allebrandt

35 Anos:
Gervásio Jorge Diel
Gilberto José Schmitt

37 Anos:
José Celeste de Negri
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Associados contemplados em sorteios

Nossa Cooperativa teve dois associados contemplados ao longo do ano em sorteios do Seguro
Mais em Vida. O prêmio de maior valor foi para a associada Aline Luiza Schommer Frantz, contemplada com R$ 50 mil. Os associados de todo o país que aderiram ao seguro de vida do Sicredi concorrem aos prêmios em dinheiro todos os sábados, que são sorteados pela Loteria Federal, através do número da sorte que consta na apólice. Para maiores informações, basta contatar a agência
Sicredi mais próxima de você.
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Prêmiações e Reconhecimentos
da nossa Cooperativa
Sicredi é eleita a Instituição Financeira mais lembrada de Não-Me-Toque

Em julho, recebemos o Troféu Imprensa por ser a Instituição Financeira mais lembrada do
município de Não-Me-Toque. A cerimônia de homenagem é organizada anualmente pelo Jornal
A Folha. Fomos representados da ocasião pelo Presidente José Celeste de Negri, o VicePresidente Gervásio Jorge Diel, o Diretor Executivo Nélio Heller, o Gerente Regional de
Desenvolvimento Fábio Antônio Pedroso, e os Gerentes das Agências, Franciele Dillemburg
Alberton e Tiago Augusto Bandeira.
O Presidente da Cooperativa, José Celeste de Negri, agradeceu pela premiação e comentou que
a Instituição Financeira pretende continuar desenvolvendo sua atuação diferenciada em NãoMe-Toque e região. “Por sermos uma Cooperativa, primamos e sempre vamos primar pelo
desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes”, comentou.
Da mesma forma, o Vice-Presidente, Gervásio Jorge Diel, fez um agradecimento pelo troféu
recebido. “No Sicredi, mantemos um relacionamento ainda mais próximo com nosso
Associado, aﬁnal ele é o dono do negócio e sempre buscaremos a melhoria constante em
nossa atuação”, encerrou.
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O Sicredi
Somos uma Instituição Financeira Cooperativa comprometida com o fortalecimento ﬁ nanceiro
e a qualidade de vida dos nossos Associados e com o desenvolvimento das regiões onde
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600
Agências, e disponibilizamos mais de 300 Produtos e Serviços Financeiros1.
Nossas 114 Cooperativas1 estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas
especializadas e instrumentos f i nanceios que oferecem segurança, credibilidade e
conﬁabilidade aos associados de todo o país.
Cada uma de nossas Cooperativas possui autonomia administrativa e f inanceira para atuar
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a
atuação dos Associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e
compartilhando os resultados ﬁnais.
Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

Missão
Como Sistema Cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções
ﬁnanceiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida
dos Associados e da Sociedade.

Visão
Ser reconhecido pela Sociedade como Instituição Financeira Cooperativa, comprometida
com o desenvolvimento econômico e social dos Associados e das Comunidades, com
crescimento sustentável das Cooperativas integradas em um Sistema sólido e eﬁcaz.

Valores
• Preservação irrestrita da natureza
• Preservação da instituição como sistema
Cooperativa do negócio
• Respeito às normas oﬁciais e internas
• Respeito à individualidade do Associado
• Eﬁcácia e transparência na gestão
• Valorização e desenvolvimento das Pessoas

1

Dados de dezembro de 2018.
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Presença do Sicredi
no Brasil
1

1.600 agências
22 estados e no Distrito Federal

87% dos municípios

RR

onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes

AP

AM

MA

PA

CE

RN
PB

PI
AC

RO

PE
AL

TO

SE
BA

MT
DF
GO
MG
MS

ES
SP

Somos a única
instituição ﬁnanceira

RJ

PR

em 202 cidades do país

SC
RS

Estados com
agências do Sicredi
Estados com projeto de
expansão em andamento
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Mais de

Nossos
Números¹

4 Milhões
de Associados

Mais de
Presença em

1.600 Pontos

22 Estados

de Atendimento

5
Centrais
Mais de

25 Mil
Colaboradores em
1.279 Cidades
Mais de

300 Soluções
Financeiras
¹Fonte: Perﬁl Institucional - dezembro de 2018

20

Relatório Anual 2018

Solidez
Financeira

R$ 135 Bilhões
de Ativos

R$ 15,2 Bilhões
em Patrimônio Líquido

R$ 57,3 Bilhões
em Depósitos Totais

R$ 54,2 Bilhões
de saldo em Carteira
de Crédito

Resultado de

R$ 2,7 Bilhões
21
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Estrutura de apoio
à Cooperativa
No Sicredi, o Associado conta com a solidez e a segurança
de um Sistema que cresce e evolui há mais de 115 anos.

Associados

Coordenadores
de núcleo

Cooperativas

Centrais

Sul/Sudeste
PR/SP/RJ

São os donos do negócio e
têm direito a voto com
peso igual nas decisões da
Cooperativa, independente
do volume de recursos
aplicados. Vinculam-se as
Cooperativas ﬁliadas, integralizando cotas de capital

São os Representadores
eleitos pelos Associados.
Têm o papel de levar os
assuntos de interesse
e as decisões do Núcleo
para as Assembleias
Gerais da Cooperativa.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias primárias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição
ﬁnanceira convencional por meio de suas agências.
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Centro Norte
Brasil Central
Norte/Nordeste

Junto com as Cooperativas, são as controladoras da SicrediPar. Difundem o
Cooperativismo de Crédito e efetuam a
supervisão das Cooperativas Singulares
ﬁliadas, apoiando-as nas atividades de
desenvolvimento e expansão.
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É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação
direta e formal das Cooperativas de Crédito na gestão corporativa
e dar maior transparência à estrutura de Governança. O Conselho
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar
acerca dos temas Estratégicos e Sistêmicos.

É a sede da SicrediPar, do Banco
Cooperativo e suas empresas controladas, da Fundação, da Sicredi Fundos
Garantidores (SFG) e da Confederação. Desenvolve soluções e auxilia
as Cooperativas no atendimento das
necessidades dos Associados.

Monitora o cumprimento dos deveres
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

SicrediPar
Conselho de
Administração

Diretor Executivo do CAS

Conselho Fiscal

Rabo Partnerships
B.V. e IFC

CAS - Centro Administrativo Sicredi

Banco
Cooperativo
Sicredi

Empresas controladas
Sicredi Cartões

Fundação
Sicredi

Administradora
de Consórcios Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Corretora
de Seguros Sicredi
Administradora de
Bens Sicredi

Confederação Sicredi

Fundação Sicredi

É o centro de serviços compartilhados
entre as Empresas e as Entidades que
integram o Sicredi.

Mantém viva a essência do Cooperativismo, por meio de
iniciativas Educacionais e Culturais Cooperativas e sustentáveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade
de vida dos Associados, Colaboradores e Sociedade.

Banco Cooperativo Sicredi
Promove o acesso do Sistema ao Mercado Financeiro,
desenvolve e disponibiliza Produtos e Serviços Financeiros. É responsável pela estrutura centralizada de
gestão de riscos do Sistema e administração em escala
dos recursos. Tem como parceiros estratégicos o Rabo
Partnerships B.V., e a IFC.

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)
Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos,
na forma, condições e limites previstos em regulamentos
próprios, aos Associados das Cooperativas. Suas reservas
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e
extraordinárias das Cooperativas ao fundo, ressarcimentos
e recuperação de ativos.
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Destaques do Sistema
em 2018
Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização,
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta
digital que permite ao Associado
uma experiência de Cooperativa
100% online. A plataforma, que
roda em um novo sistema digital,
permite uma experiência interativa
e ágil, nos aproximando dos
Associados que buscam uma
Vida Cooperativa, mas totalmente
online.

• Inauguramos nossas
primeiras agências no
Distrito Federal e Minas
Gerais, em linha com a
estratégia de expandir
nossa presença noTerritório Nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal

24
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Transformação
digital
Ao longo de 2018, continuamos
investindo em nosso processo
de transformação digital, que
tem o objetivo de atualizar
continuamente nossos sistemas
e soluções para atrair novos
associados e apoiar a perenidade de nosso negócio. O
Sicredi Woop e a digitalização
de nossos produtos e serviços
bancários são algumas das
primeiras iniciativas nessa
direção, que continuará a gerar
frutos nos próximos anos.

25
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Prêmios do Sicredi
em 2018
Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano:
Top 5 do BC:
Segundo lugar entre as instituições Top 5 de no ranking sobre
inﬂação, tanto nas categorias Atacado (IGP) quanto na de
Consumidor (IPCA). O levantamento é promovido pelo Banco
Central, com as projeções econômicas mensais mais consistentes
ao longo do ano anterior e tem participação de mais de 100
organizações.

Ranking do BNDES:
Destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que identiﬁca o
desempenho das instituições ﬁnanceiras nas operações em que o
BNDES participa indiretamente do repasse de recursos por meio de
um agente ﬁnanceiro credenciado. Em linhas agro, ﬁguramos na 1ª
posição. Já em operações indiretas, ﬁcamos em 7ª lugar, ﬁgurando
na 1ª posição nas operações indiretas para pessoa física.

Prêmio ABAC Compartilhar 2018:
Reconhecidos pelo desempenho na categoria Melhores Práticas
Comerciais na área de Consórcios. O prêmio é concedido pela
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC).

Finanças Mais 2018:
Pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado pelo anuário Estadão
Finanças Mais Broadcast+, na categoria Bancos – Financiamento. O ranking é publicado pelo
jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a agência classiﬁcadora de risco de crédito Austin
Rating, e apresenta uma radiograﬁa das Instituições Líderes do Setor Financeiro no País.
26
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Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas
de Crédito, na sigla em inglês):
Dois projetos do Sicredi foram premiados pelo programa World
Young Credit Union People, destinado a Colaboradores de até 35 anos
de idade que desenvolveram iniciativas de relevância econômica e
social nas regiões onde atuam. Já o Athena Award reconheceu nossa
contribuição para o desenvolvimento de lideranças femininas nas
Cooperativas de Crédito e o Growth Award premiou as três Instituições
Financeiras Cooperativas com maior crescimento na base de
Associados em todo o planeta, entre elas o Sicredi.

Melhores & Maiores 2018:
O Sicredi foi destacado 14 vezes no anuário Exame – Melhores
& Maiores 2018. Na categoria 200 Maiores Grupos, a
SicrediPar é destaque na 48ª posição. Já o Banco Cooperativo
Sicredi manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural e
ocupa o 40º lugar entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio.

Valor 1000:
Mais uma vez, ﬁguramos entre os maiores do País de acordo
com o ranking Valor 1000, com destaque em 12 indicadores do
anuário. Na classiﬁcação dos 100 Maiores Bancos, ﬁcamos em
10º lugar. Entre as Instituições Financeiras que mais cresceram
em Operações de Crédito e em Depósitos Totais, ﬁguramos em
4º e 11º lugar, respectivamente.

Fomos classiﬁcados pelos guias da Revista Você S/A como uma das Melhores Empresas para
Começar a Carreira, pelo 2º ano consecutivo, e, mais uma vez, como uma das Melhores Empresas
para Trabalhar no Brasil.
Estes dois reconhecimentos representam a consolidação de todas as práticas de Gestão de
Pessoas, gestão do clima e da própria essência do negócio do Sicredi. É o reconhecimento e
identiﬁcação dos próprios Colaboradores com o propósito da empresa “Fazer juntos para fazer a
diferença”, tanto no dia a dia dos Colaboradores, da Comunidade e com os Associados.
27
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Como fazemos
juntos
Acreditamos que, quando todos decidem
juntos, todos crescem juntos. Por isso, nossos
Associados elegem a cada quatro anos o
Coordenador do seu Núcleo, que tem como
papel representar e defender seus interesses
na condução do negócio, levando as decisões
dos núcleos para as Assembleias Gerais da
Cooperativa.

Gestão participativa
da Cooperativa
1

Associados

Os Associados elegem os membros do
Conselho de Administração, que orientam e
supervisionam a gestão para que suas ações
atendam aos interesses dos Associados e
demais partes interessadas. O Conselho é
responsável por ﬁxar a orientação geral e
estratégica e os objetivos da Cooperativa. A
Diretoria, que é a responsável pela gestão
executiva do negócio, é indicada pelo
Conselho de Administração e os membros
dela também são eleitos pelos Associados.
A Cooperativa, por ser aﬁliada a uma Central,
participa da escolha dos membros do
Conselho de Administração e Diretoria dessa.
Além disso, a Cooperativa e a Central integram
a SicrediPar, que é uma Holding responsável
pela deﬁnição das estratégias do Sicredi. Por
meio dessa gestão participativa, os
Associados inﬂuenciam as decisões de todo o
Sistema.

elegem

2

Coordenadores
de Núcleo

3

4

Conselho Fiscal
da Cooperativa

Conselho de
Administração
da Cooperativa

seleciona
5

Diretoria Executiva
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1

No Sicredi, o Associado é dono do empreendimento e participa da gestão da Cooperativa.
Um Associado é igual a um voto. Todos têm os
mesmos Direitos e Deveres. O Associado escolhe
os Coordenadores de Núcleo e os Conselheiros
da Cooperativa, que são seus representantes na
tomada de decisões.

2

Nossa Cooperativa possui 124 Coordenadores de
Núcleo sendo 62 efetivos e 62 suplentes. Eles
t ê m o p a p e l d e m o b i l i z a r, C o o rd e n a r e
representar o seu Núcleo, promovendo o
contínuo debate sobre os assuntos de interesse
dos Associados nas reuniões de Núcleo e
levando as decisões tomadas pelos associados
em Assembleias de núcleo para as Assembleias
Gerais da Cooperativa.

3

Nosso Conselho Fiscal é composto pelos
seguintes integrantes: Egon Gilberto Papke,
Irlene Blatt Roese e Ítalo Rodrigo Kirchheim
(Efetivos); Daniel Marcos Martinelli, Dirceu
Kerber e Roseli Ste er (Suplentes).

4

A gestão de 2018 do Conselho de Administração
foi composta por: José Celeste de Negri
(Presidente) e Gervásio Jorge Diel (VicePresidente).
Conselheiros Efetivos: Alexandre Joel Arend,
Almir José Gorgen, Ildo Mauri Selig, Jorge Luiz
Dirings, Luis Emílio Alves dos Santos, Marlise
Cecilia Klein Haubert e Valdir Ahlert.
Conselheiros Suplentes: Adriel Leonir Schneider,
Augusto Maciel Muller, Eldon Matias Lampert,
Irinei Luiz Fossatti, Jacó Trentin, Marli de Fátima
Barichello e Renato Sebastião Müller.

5

Nossas Diretorias são divididas em estratégicas
e executivas:
Estratégicas formada por José Celeste de Negri
(Presidente) e Gervásio Jorge Diel (VicePresidente).
Executiva formada pelo Diretor Executivo, Nélio
Heller, e pelo Diretor de Operações, Airton Martin
Schuster.
29
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Programa
Crescer
Considerando fundamental difundir a Cultura
do Cooperativismo entre nossos Associados.
Com o Programa Crescer, nosso programa de
educação com foco em Cooperativismo e
Cooperativismo de Crédito, os Associados e
futuros
Associados
tem
uma
maior
compreensão
sobre
as
Sociedades
Cooperativas, seu funcionamento, benefícios e
diferenciais em relação a outras Instituições
Financeiras. Com essa formação, eles também
passam a compreender seu papel de donos do
negócio e a importância de participar da
Governança
da
Cooperativa,
podendo
despertar o interesse em assumir uma função
de liderança.
Para nós da Sicredi Cooperação RS/SC, é
importante
promover
a
cultura
do
cooperativismo, pois, quanto mais o
Associado o conhece, mais a Cooperativa
estará presente em sua vida. Por isso,
oportunizamos ao Associado vivenciar o
funcionamento das Cooperativas de Crédito e
a importância do seu papel de dono na Gestão
participativa de um empreendimento coletivo.
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Boas - Vindas
Com o objetivo de transformar o primeiro
contato do Associado com a Cooperativa num
momento
especial,
nós
da
Sicredi
Cooperação RS/SC realizamos o encontro de
“Boas-Vindas”. De forma individual no dia da
abertura da conta, o novo Associado passa
por uma experiência de conhecer melhor
como a sua Cooperativa faz a diferença na
Comunidade e todos os benefícios que terá
fazendo parte dela. Em 2018, realizamos
mais de 500 encontros de Boas-Vindas,
incentivando assim, a participação ativa do
Quadro
Social
e
fortalecendo
o
relacionamento com seus Associados.
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Transformando Atendimento
em Relacionamento
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Compartilhamento
das Decisões
As Assembleias de Núcleo anuais são a
instância de deliberação fundamental de nosso
modelo de gestão, na qual colocamos em
prática os valores da democracia e da
transparência,
pilares
centrais
do
Cooperativismo. É nesses espaços que os
nossos Associados exercem seu papel de
donos do negócio, participando diretamente
das decisões que afetam seus investimentos
e sua Comunidade. Nela, por exemplo, são
aprovados os resultados ﬁnais da
Cooperativa e é decidido como o montante
será distribuído.
Os temas debatidos e as decisões
tomadas nas Assembleias de Núcleo são
levados à Assembleia Geral, onde os
Coordenadores de Núcleo, seguindo o
que foi decidido pelo seu Núcleo,
decidem democraticamente os rumos
da Cooperativa.
Aqui na Sicredi Cooperação RS/SC,
apresentamos em 2018 aos nossos
Associados
os
números
da
Cooperativa, juntamente com o
planejamento de ações para o ano.
Houve Prestação de Contas, com
apresentação do Relatório da
Gestão, Balanço, Demonstrativo
dos Resultados e Parecer da
Auditoria e do Conselho Fiscal;
Destinação
dos
Resultados;
Eleição dos componentes do
Conselho Fiscal; e Homologação
das Políticas de Sucessão, de
Conformidade e da Norma de
Auditoria Interna.
32
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Programa
Pertencer
O Programa Pertencer tem o objetivo de
trazer mais transparência para o nosso
negócio e estimular a participação nas
Assembleias e nos processos decisórios.
Por meio dele, engajamos os Associados,
estabelecemos as regras de participação e
orientamos
o
modelo
de
gestão
participativa.
Como parte da Cultura Cooperativa, nosso
modelo de gestão é participativo.
Valorizamos
a
transparência
e
o
engajamento dos Associados na tomada de
decisão. Em 2018, mais de 2 mil Associados
participaram do Processo Assemblear,
realizado
nos
sete
Municípios
de
abrangência da Cooperativa, entre os meses

de fevereiro e março. Nas Assembleias de
Núcleo, os Associados conheceram sobre o
resultado da Cooperativa e decidiram seu
direcionamento, além de votarem para a
nova composição do Conselho Fiscal e
contribuírem com o planejamento da
Cooperativa.
As Assembleias ainda fortaleceram a
participação da Cooperativa na comunidade,
pois os associados puderam contribuir com
doações para entidades sociais dos seus
municípios. Na Assembleia Geral, ocorrida em
15 de março de 2018, em Não-Me-Toque, os
Coordenadores
de
cada
Núcleo
da
Cooperativa representaram o voto dos
Associados para referendar as decisões das
Assembleias locais.
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Expansão para Santa Catarina
aprovada em Assembleia Extraordinária
Em setembro, os Coordenadores de Núcleo –
representantes de todos os Associados da
Cooperativa – aprovaram por unanimidade a
expansão para o estado de Santa Catarina.
Sendo assim, deﬁniu-se que a Cooperativa, até
então denominada Sicredi Alto Jacuí RS, passa a
se chamar Sicredi Cooperação RS/SC e terá mais
22 municípios em sua nova área de atuação.
Assim, além dos atuais sete municípios de
atuação – Almirante Tamandaré do Sul,
Carazinho, Coqueiros do Sul, Não-Me-Toque,
Santo Antônio do Planalto, Tio Hugo e Victor
Grae –, agora a Cooperativa irá atuar em mais
22 municípios de Santa Catarina. São eles:
Agrolândia, Atalanta, Braço do Trombudo, Dona
Emma, Ibirama, José Boiteux, Lebon Régis, Mirim
Doce, Otacílio Costa, Ponte Alta do Norte, Pouso
Redondo, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio
do Oeste, Salete, Santa Cecília, Santa Terezinha,
São Cristóvão do Sul, Taió, Trombudo Central,
Vitor Meireles e Witmarsum.
De acordo com o Presidente José Celeste de
Negri, a expansão para Santa Catarina é um
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momento muito importante para a
Cooperativa.
“Conseguindo
aumentar
nossos ativos, poderemos apoiar ainda mais
as Comunidades, alavancando negócios e
parcerias. Além disso, continuaremos
participando ativamente das Comunidades
onde estamos inserindo, sempre cumprindo
nossa missão como Cooperativa”, destacou
ele.
Já o Vice-Presidente Gervásio Jorge Diel
reiterou que a expansão é uma conquista da
Sicredi Alto Jacuí, a qual beneﬁciará ainda
mais os Associados, que terão uma
Cooperativa mais fortalecida, primando pelo
desenvolvimento
sustentável.
“Nosso
trabalho e esforço ocorre para entregar
produtos e serviços de qualidade para os
Associados, os verdadeiros donos do
negócio”, acrescentou.
Em janeiro de 2019, a alteração da
nomenclatura foi legalizada pela Junta
Comercial e, por isso, nossa Cooperativa
agora é Sicredi Cooperação RS/SC.
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Relacionamento
próximo
Procuramos estar presentes na vida do
Associado, conhecendo a fundo seus objetivos
pessoais e proﬁssionais e compreendendo as
suas necessidades. É dessa forma que
contribuimos cada vez mais com seu
crescimento, colaborando ﬁnanceiramente
com seus projetos e promovendo a melhoria
da sua qualidade de vida.

Nossos
Colaboradores
também
são
Associados da Cooperativa e se identiﬁcam
com nossa causa. Quando eles se engajam em
prol da prosperidade dos negócios e projetos
apoiados, o fazem por meio de um vínculo de
parceria com os demais Associados. Assim,
colocam em prática a cultura de fazer e
crescer juntos, criando uma rede de apoio que
mantém o Cooperativismo vivo e gera bons
negócios.

Perﬁl dos Colaboradores
da Sicredi Cooperação RS/SC

123

Colaboradores

8%
6,5 %

Total

Faixa
etária

Nível funcional

Homens

Mulheres

Eleitos

2

0

2

Alta liderança

2

0

2

Média liderança

12

13

25

Proﬁssionais

33

54

87

Estagiários

1

2

3

Jovens aprendizes

0

4

4

30 a 40 anos

Total

50

73

123

40 a 50 anos

44%

41,5%
Até 30 anos

Mais de 50 anos
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Desenvolvimento dos Proﬁssionais

Investimos tanto no desenvolvimento
técnico quanto comportamental de nossos
Proﬁssionais. Em 2018 ocorreram em média
1,7 oportunidades de treinamento por
Colaborador. Capacitações sobre as soluções
ﬁnanceiras para os nossos Associados, foram
continuamente realizadas na Cooperativa.
Cooperativismo, Educação Financeira e
Negociação também ﬁzeram parte dos temas
abordados com os proﬁssionais no ano que se
passou.
O V Fórum Colaborativo debateu as
Prioridades Estratégicas para 2019.

Em função dos novos projetos da Cooperativa,
tivemos muitas oportunidades internas de
crescimento e carreira em 2018, desta forma,
precisamos investir no desenvolvimento
de Competências Comportamentais dos
Proﬁssionais, principalmente para aqueles
que estão em posições de Gestão e Liderança
de Equipes.
A Sicredi Cooperação RS/SC há alguns anos
vem trabalhando com Coaching Executivo para
seus líderes. Em 2018, demos mais um passo
neste processo, pois ampliou-se o trabalho
que primeiramente era individual para o
coletivo. Todo o investimento nesta posição se
dá por acreditarmos que quem formará novos
proﬁssionais são os gestores e, sabendo-se da
expansão da Cooperativa para Santa Catarina,
precisaremos cada vez mais de pessoas
preparadas para novos desaﬁos.
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1º Fórum de Alinhamento e Estratégias de Negócios - Ita/SC
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Apoio ao
Associado
Produtos
e Serviços

Soluções responsáveis
Por sermos uma Cooperativa, nossa
prioridade é atender às necessidades
de nossos Associados, os donos do
negócio. Buscamos colaborar com
sua prosperidade quando oferecemos
soluções ﬁnanceiras de forma
responsável, adequadas ao seu
momento de vida e capazes de agregar
renda e gerar valor para seus projetos
pessoais, sua empresa ou agronegócio.

Para você
•

Cartão de Crédito e Débito

•

Por isso, contamos com uma ampla
gama de produtos e serviços com
tarifas e taxas adequadas ao perﬁl dos
Associados. Também nos focamos em
seguir as melhores práticas de gestão,
para cuidar dos recursos investidos
e garantir a perenidade de nossa
Cooperativa.

•
•
•
•

Câmbio

Certiﬁcação Digital
Conta Corrente

Crédito Rural
Crédito Investimento

BNDES
•
•
•
•
•

Consórcios
Financiamentos

Derivados
Investimentos

Pagamentos e
Recebimentos

•

Seguros
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Para o seu Agronegócio
•

Para sua Empresa

•

de Cartões

•

• Câmbio

•

• Cartões

•

• Certiﬁcação Digital

•

Conta corrente
Débito Automático

Débito Direto Autorizado
Crédito (Pessoal, Veículos,

Imobiliário)

• Cobrança
•

• Conta Corrente
•

• Consórcios
•

• Credenciamento
•

• Crédito

Consórcios
Investimentos

Previdência
Pagamentos e

Recebimentos

• Derivativos
•

• Domicílio Bancário
• Investimentos

Cartão de Crédito e Débito
Certiﬁcação Digital

•

• Antecipação de Recebíveis

Câmbio

•

Poupança
Seguros

• Pagamento a
Fornecedores

Canais

• Pagamentos e
•

Recebimentos
•

• Seguros
•

• Cartão BNDES
•

• Custódia de Cheques
• Folha de Pagamento
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•

Agente credenciado
Aplicativo

Caixa Eletrônico
Internet Banking

Serviços por Telefone
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Segurança
Financeira
O Sicredi oferece uma rede de apoio na
qual as Cooperativas atuam de forma
integrada e dão suporte umas às outras. Ao
fazer parte dessa rede, nossos Associados
contam com uma série de instrumentos que
garantem segurança e conﬁabilidade a
seus investimentos.
O
Sicredi
Fundos
Garantidores,
por
exemplo, é um fundo constituído pelas
contribuições das Cooperativas do Sicredi,
ressarcimentos e recuperação de ativos.
Tem a função de garantir o cumprimento
das obrigações ﬁnanceiras e apoiar ações de
desenvolvimento das Cooperativas.
Também contamos com a garantia do Fundo
Garantidor do Cooperativismo de Crédito
(FGCoop) – www.fgcoop.coop.br –, que foi
criado com o objetivo de cumprir com o
mesmo papel que o FGC desempenha para
os bancos comerciais, garantindo depósitos
e viabilizando a assistência ﬁnanceira a
instituições com eventuais diﬁculdades de
liquidez. Ele oferece garantia aos depósitos
das pessoas físicas e jurídicas integrantes do
quadro social de suas Cooperativas em até
R$ 250 mil por associado.
Além disso, nossa Cooperativa conta com
uma área de Controles Internos que,
juntamente com um Conselho Fiscal,
desenvolve um trabalho que contribui com a
gestão dos riscos, para proporcionar
segurança aos Associados, relacionados a
operações, divulgação e conformidade.

A Auditoria Interna e Externa averígua todos
os procedimentos internos e políticas
deﬁnidas. Ou seja, por meio desta, é possível
perceber se os sistemas contábeis e de
Controles Internos estão sendo efetivos e
realizados dentro dos critérios. Nossa
avaliação de riscos considera o apetite ao
risco permitido na Cooperativa pela área
responsável.
A segurança dos investimentos de nossos
Associados é atestada pelas principais
agências de classiﬁcação de risco de crédito
no mundo, que garantiram ao Banco
Cooperativo Sicredi os seguintes ratings em
escala nacional:

Fitch: AA

Moody’s: Aa2

Standard & Pooŕ s: AAA
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Soluções oferecidas
em 2018

Destaques do ano

R$ 15,4 Milhões
Ao longo de 2018, apoiamos os nossos Associados com
em
Crédito p/ Microempresas (em carteira)
uma série de soluções ﬁnanceiras. Aqui na Sicredi
Cooperação RS/SC, destacamos o incremento de mais
R$ 13,1 Milhões
de 20% da Carteira de Crédito Comercial. A linha de
em Crédito para o Agronegócio
(incremento de carteira)
crédito para energia solar foi a que obteve maior
crescimento: mais de 100% em relação ao ano
R$ 7,2 Milhões
anterior.
Investidos em Previdência
(incremento de carteira)
Isto devido à uma readequação de taxas e prazos a
nível de Cooperativa, a ﬁm de favorecer o acesso à
R$ 3,7 Milhões
linha de crédito para que o investimento do
Seguros de Vida (valor em carteira)
Associado se torne sustentável. Desta forma,
agregamos mais renda ao Associado e
R$ 28,2 Milhões
contribuímos com a sua qualidade de vida,
em Crédito/Consórcio Imobiliário (em carteira)
cumprindo com nosso propósito.
166
Outro produto destaque do ano de 2018 foi a
Associados beneﬁciados por Consórcios em 2018
Poupança, que cresceu mais de 40% na
Cooperativa, atendendo todos os Associados,
R$ 328,7 Milhões
em Operações de Crédito
independente do seu segmento. Este aumento
(em carteira Geral e Rural)
signiﬁcativo demonstra a conscientização do
Quadro Social sobre a importância de guardar
R$ 188,1 Milhões
em Carteira nos Produtos de Rural e
recursos para uma eventual necessidade
Direcionados
futura. Além disso, quanto maior a carteira de
(7,8% a mais que no ano passado)
poupança, mais a Cooperativa se torna
43%
autossuﬁciente
no
Crédito
Rural,
de crescimento em Poupança
beneﬁciando o desenvolvimento das nossas
Comunidades.
R$ 91,3 Milhões
Para encerrar, evidenciamos a grande
em saldo de Poupança (em carteira)
procura pela Previdência Privada, onde
registramos um aumento de 80% em
R$ 178,4 Milhões
em carteira de Renda Fixa
relação a 2017. Em função do atual
(incremento de 22,3%)
momento da reforma da previdência
social, nossos Associados estão se
Mais de 5.000
Seguros Vigentes (em carteira)
conscientizando da necessidade e
importância de garantir uma fonte de
81 %
renda extra para o período de
de aumento no volume de
aposentadoria.
reservas em Previdência
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Como fazemos
a diferença
A História de Anegrid Gnich dos Santos

A Associada Anegrid Gnich dos Santos, 41 anos, usou a paixão por ﬂores, herdada da
mãe Delci, para empreender e abrir seu próprio negócio: a Delane Floricultura,
localizada na localidade de Faxinal, entre os municípios de Santo Antônio do
Planalto e Victor Grae .
Para crescer e transformar a empresa em uma referência na região, Anegrid
contou com o apoio do Sicredi. “Nossa primeira estufa foi ﬁnanciada pelo Sicredi.
E, como em qualquer outra atividade, ao longo dos anos, também teve prejuízos,
como um temporal forte que chegou a arrancar a estufa. Em todos os casos
contamos com o apoio da Instituição Financeira Cooperativa”, comentou a
empresária, que desde os 16 anos, é Associada da nossa Cooperativa.
A ligação de Anegrid com o Cooperativismo é anterior à associação ao Sicredi.
Começou quando ainda frequentava a EMEF Marcílio Dias e participava do Clube
Agrícola que, anos mais tarde, se transformaria na Cooperativa Escolar União e
Trabalho (Coounitra), a qual atualmente conta com apoio da Sicredi Cooperação
RS/SC. Sua ﬁlha, Luani dos Santos, de 14 anos, frequenta a mesma Escola e
integra a Cooperativa Escolar desenvolvendo várias atividades com o apoio da
mãe.
A associada é uma apoiadora das iniciativas do Programa A União Faz a Vida,
sendo integrante ativa dos grupos da Rede de Mobilização pela Educação de
Santo Antônio do Planalto e de Victor Grae . Ela faz de sua propriedade parte
da sala de aula de Alunos e Professores da região, explicando sobre o
cuidado com as plantas e com o meio ambiente.
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Desenvolvimento
da Comunidade
O resultado de nossa atuação responsável
e p róx i m a é a t r a n s fo r m a ç ã o d a s
comunidades onde atuamos. Isso porque
nosso trabalho consiste em captar recursos
de Associados e emprestar para Associados
das mesmas regiões. A permanência dos
recursos no local impacta positivamente
a Comunidade, estimulando a geração de
renda e o crescimento sustentável, com

maior oferta de empregos, produtos locais e
desenvolvimento econômico.
D e s s a fo r m a , o A s s o c i a d o p o d e i n ve s t i r
cada vez mais recursos na Cooperativa, e
nós crescemos juntos. A esse processo de
desenvolvimento conjunto da Cooperativa,
do Associado e da Comunidade demos o
nome de Ciclo Virtuoso do Sicredi .

O ciclo também reﬂete no Sicredi,
pois o aumento de qualidade de
vida das Pessoas e da Comunidade
resulta em aumento de recursos
investidos na Cooperativa.

O Associado
poupador A investe
seus recursos na
Cooperativa.

6

A permanência
dos recursos na
região, impacta
positivamente
a Comunidade
com maior oferta
de empregos,
produtos locais e
geração de renda.

1

Ciclo
Virtuoso
5

O Sicredi torna a vida
ﬁnanceira dos Associados mais
Cooperativa. Quem poupa ajuda
a ﬁnanciar o crédito de quem
precisa, desenvolvendo
a comunidade.

4

Os Associados A e B incrementam
sua renda por operar com taxas
justas e distribuição de resultados
da Cooperativa.
42

2

A Cooperativa
destina os
recursos para
crédito na
mesma região.

3

O Associado B, que é produtor rural,
busca recursos na Cooperativa para
investir em máquinas agrícolas, terras
para criação de frangos de corte,
lavouras e produção de leite.
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Impacto da Sicredi
Cooperação RS/SC
Promovemos a Inclusão Financeira e o desenvolvimento
local nas sete cidades onde estamos presentes.

R$

260 mil

investidos em
Projetos Sociais
(PUFV e outros)

11.102
Pessoas Físicas
apoiadas
(Associados com
Operações de Crédito)

405
MPEs (Micro e
Pequenas Empresas)
beneﬁciadas com
acesso ao Crédito

1.024
Associados tiveram
acesso ao Crédito
(jovens, PF com renda
até R$ 1 mil e MEI)

11%
de Operações com MEIs
(Microempreendedores
Individuais)
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Apoio
à comunidade

para o Lar do Idoso São Vicente de Paulo,
Associação Beneﬁcente de Amparo ao Menor
(ASBAM) e a cerca de 60 Famílias assistidas no
município pelo Frei Laerte, da Paróquia Cristo Rei.

FATES
Todas as Cooperativas do Sícredi colaboram com
o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social - FATES por meio da reserva de pelo menos
5% de seu resultado ﬁnanceiro do ano. A intenção
é fortalecer os princípios do cooperativismo, com
todos se apoiando. O Fundo oferece assistência
aos Associados, seus familiares e, quando
previsto nos estatutos, aos Colaboradores da
Cooperativa em três frentes.

Assistência Técnica:
Apoia as atividades de capacitação técnica para
desenvolvimento da atividade econômica dos
Associados, melhorando as condições da
atividade proﬁssional e da subsistência familiar.

Assistência Educacional:
Tem como objetivo melhorar os conhecimentos
do Quadro Social, Familiares e Colaboradores da
Cooperativa, com o desenvolvimento de
atividades educativas para a difusão e o fomento
do Cooperativismo, por meio de cursos,
palestras, seminários e treinamentos com
proﬁssionais especializados.

Assistência Social:
Visa ajudar, melhorar e proteger a vida dos
Cooperados, das suas Famílias e dos
Colaboradores por meio de apoio social e de
saúde, com eventos, atividades esportivas e
culturais.

Ações
Sociais
Realizamos muitas ações de apoio à Comunidade,
mas uma em especial movimentou a comunidade
de Não-Me-Toque. Foi a Campanha Natal Solidário,
promovida em parceria com o Lions Clube e a
Cotrijal do Município.
Durante a ação, foram arrecadadas cerca de 3,5
toneladas de alimentos. As doações foram
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Em 2018, também entregamos o resultado da
Campanha Poupança Solidária 2017, promovida em
prol dos dois hospitais de Não-Me-Toque: Notre
Dame Júlia Billiart e Beneﬁcência Alto Jacuí. Ambas
as instituições de saúde são referência regional.
Neste propósito, comprometemo-nos em doar
integralmente aos hospitais 0,20% dos aportes
realizados em Poupança do período da campanha.
O aporte ﬁnal da Poupança Solidária foi de R$
10.067,92. Porém, realizamos mais uma doação de
R$ 19.932,08, a ﬁm de incrementar o valor entregue.
Assim, cada instituição de saúde recebeu a doação
de R$ 15 mil.
Com o auxílio do valor doado, o Hospital Notre
Dame Júlia Billiart reformou cinco quartos. E o
Hospital Beneﬁcência Alto Jacuí também aplicou o
valor recebido na reforma e modernização de um
dos quartos.
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Programa A União Faz a Vida
Projetos:
Nosso impacto positivo na Sociedade é
ampliado por meio do Programa A União Faz a
Vida, que promove os valores da Cooperação
e Cidadania entre Crianças e Adolescentes
nas Comunidades onde estamos inseridos.
Por meio do programa, disponibilizamos uma
metodologia de ensino em que os Alunos são
protagonistas do processo de aprendizagem
e contam com apoio de Educadores, Pais e
Comunidade. Essa metodologia visa a
construção de valores como Solidariedade,
Justiça, Diálogo, Respeito à Diversidade e
Empreendedorismo. Saiba mais sobre o
Programa em www.auniaofazavida.com.br
Aqui na Sicredi Cooperação RS/SC, o
programa conta com o apoio da Cooperativa
coirmã Cotrijal e com a parceria das
Secretarias de Educação dos municípios de
Almirante Tamandaré do Sul, Não-Me-Toque,
Santo Antônio do Planalto e Victor Grae ,
locais onde o PUFV está implantado. Em 2018,
participaram do Programa A União Faz a Vida
em nossa Cooperativa cerca de 2.614 alunos,
251 professores e 19 escolas da rede
Municipal de Ensino.

Uma das formas que o PUFV atua na
Educação é através da Metodologia de
Projetos, que convida as Crianças e
Adolescentes a valorizarem os saberes e
espaços comunitários e empreendimentos
coletivos, exercendo a Cooperação e
Cidadania como forma de ensinar e aprender
com todas as Pessoas e Lugares.
Os projetos desenvolvidos no Programa
geram valor também para a Comunidade, pois
abordam de forma pedagógica temas
relevantes que contribuem para a melhoria
da qualidade de vida local.
Em 2018, foram desenvolvidos em nossa rede
de compromisso da Sicredi Cooperação RS/SC
mais de 120 projetos pelos alunos, através do
incentivo dos Professores e da Assessoria
Pedagógica.

PUFV integra a Cooperativa com as
Secretarias Municipais de Educação.
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Rede de Mobilização pela Educação

Mostras Pedagógicas:

Em 2018, demos um importante passo na
região: lançamos a Rede de Mobilização pela
Educação, integrada ao PUFV. O projeto, inédito
no sistema Sicredi, visa engajar as
Comunidades locais no desenvolvimento do
programa nos municípios em que ele está
presente.
O PUFV contribui de forma decisiva para a
formação de crianças e jovens há mais de 20
anos na região e, com a chegada da Rede, a
Comunidade pode ser mais participativa e
engajada com a Educação do seu município.
A educação é responsabilidade de todos, por
isso, vários agentes da comunidade participam
voluntariamente da Rede de Mobilização,
dedicando seus tempos disponíveis para
conhecer, compartilhar e contribuir com as
demandas dos projetos realizados no PUFV.

Durante todo o ano, a Comunidade pode
conhecer os projetos realizados no PUFV nas
Mostras Pedagógicas de Projetos. Foram mais
de dez eventos realizados dentro do espaço
escolar, onde os alunos protagonizaram as
apresentações,
mostrando
todo
o
conhecimento adquirido durante o processo de
aprendizagem.
As mostras foram organizadas pelos
municípios, com um olhar especial de cada
escola,
reunindo
pais,
professores,
participantes da Rede de Mobilização,
representantes de entidades e instituições e
comunidade local.

Grupo reúne pessoas da comunidade para debater a educação local

Alunos apresentam para a comunidade os projetos desenvolvidos.

Cooperativas
Escolares
Em 2018, investimos fortemente no acompanhamento e desenvolvimento das duas
Cooperativas Escolares implantadas na região: Cooperabom (Não-Me-Toque, localidade de Bom
Sucesso), e Coounitra (Victor Grae , localidade de São José da Glória).
As Cooperativas Escolares objetivam oportunizar aos jovens uma formação que contribua com
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o desenvolvimento de Futuros Líderes, Gestores, Empreendedores e Cidadãos, com senso de
responsabilidade e participação. Através da vivência de um Modelo Cooperativo Sustentável,
nossas Cooperativas Escolares receberam um apoio constante da Assessoria Pedagógica.
Por meio da parceria ﬁrmada com as Secretarias Municipais de Educação de Não-Me-Toque e
Victor Grae , os alunos fazem parte dos Conselhos e Direção das Cooperativas Escolares. Além
disso, eles participaram de Oﬁcinas de Marketing Digital e Fluxo de Caixa, e vivenciaram o
Fórum Estadual de Cooperativas, em Nova Petrópolis.
Os Professores orientadores que acompanham essas escolas também participaram de uma
imersão em Cooperativas Escolares, em Nova Petrópolis, promovida pela Casa Cooperativa, em
parceria com a Escola Técnica Bom Pastor.
Em âmbito estadual, as Cooperativas Escolares foram reconhecidas através de uma
homenagem especial em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo no Plenário da
Assembleia Legislativa de Porto Alegre, no mês de julho. O grande expediente reuniu mais de
300 participantes, entre representantes das Cooperativas Escolares do RS, do Sistema Sicredi e
Prefeituras Municipais.

Cooperabom

Coounitra

Educação
Financeira
Visando uma Sociedade mais sustentável ﬁnanceiramente e, consequentemente, com uma
melhor qualidade de vida, desenvolvemos o Programa de Educação Financeira através da
metodologia DSOP, fundamentada nos pilares Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar.
Em 2018, atendendo uma necessidade externa, cerca de 480 pessoas, entre Associados e
Comunidade em geral, participaram de nossos 15 Workshops em Educação Financeira. Esses
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encontros foram promovidos para diversos
públicos e segmentos, tais como: Sindicatos
Rurais e de Trabalhadores Rurais, Associações
Comerciais, Universidades, Secretarias de
Educação e Empresas Privadas.
Para 2019, a previsão é fortalecer esse
programa
na
região,
enfatizando
a
sustentabilidade da vida ﬁnanceira da
Comunidade
como
inﬂuência
no
desenvolvimento da Cooperativa.

Mulheres do STR de Não-Me-Toque participaram de oﬁcina.

Semana ENEF

Teatro qual vai ser

A Educação Financeira foi enfatizada na 5ª
Semana Nacional de Educação Financeira
(ENEF), que aconteceu em todo o território
nacional de 14 a 20 de maio de 2018. A ação é
uma iniciativa do Comitê Nacional de Educação
Financeira (CONEF) para promover a Estratégia
Nacional de Educação Financeira.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sicredi e o
Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet,
promoveram a peça teatral “Qual vai ser?”.
Voltada para os jovens, a apresentação falou
sobre Educação Financeira, misturando a
linguagem da comédia com o stand-up por
meio da interação dos atores com a plateia.
Aqui na região, recebemos o teatro em abril de
2018, no Centro Cultural de Victor Grae .
Participaram cerca de 200 alunos das redes
municipais de Não-Me-Toque e de Victor Grae ,
pertencentes aos anos ﬁnais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.

O Sicredi, assim como nas edições anteriores,
aderiu à ENEF desenvolvendo diversos eventos
em suas Cooperativas. Nós da Sicredi
Cooperação RS/SC oferecemos Palestras e
Workshops, com o envolvimento de 200
pessoas.

Também falamos do assunto para a
Secretaria de Educação de Carazinho.
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R$ 136 Milhões em Negócios na Expodireto Cotrijal 2018
Representamos o Sistema Sicredi na Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio
internacional. Focada em tecnologia e negócios, o evento contribui de forma decisiva para o
desenvolvimento do setor. Em 2018, a Expodireto chegou em sua 19ª edição e o Sicredi mais
uma vez esteve presente, realizando grandes parcerias com os Associados e oferecendo as
melhores opções de Crédito para fazer o Agronegócio crescer.
Desta vez, alcançamos a nível sistêmico mais de R$ 136,2 milhões em ﬁnanciamentos
solicitados pelos Associados, ﬁcando dentro das expectativas projetadas. Ao todo, foram 970
protocolos, com ticket médio de R$ 140.400 por pedido. As linhas mais procuradas foram: o
Pronaf com 70% do total de pedidos e o Moderfrota, que atingiu 15% dos protocolos. As demais
linhas somaram 15% das solicitações totais de interesse dos Associados. Nosso Associado
compareceu à feira e realizou seus investimentos em máquinas, implementos, fertilizantes e
derivados, contando com a orientação de sua Cooperativa.
“Encerramos a Expodireto Cotrijal 2018 com o sentimento de dever cumprido e a certeza de ter
proporcionado uma experiência positiva aos Associados”, ponderou José Celeste de Negri,
presidente da Sicredi Cooperação. Para ele, o atendimento diferenciado oferecido é um
indicador importante para o Sicredi ter mantido sua média de negócios na feira. “Atuamos com
foco na geração de crescimento aos Associados, garantindo recursos e orientando sobre as
melhores formas de investimentos para seu perﬁl. Desta forma, conseguimos naturalmente
gerar desenvolvimento nas Comunidades, pois todo o dinheiro investido ou aplicado ﬁca nas
Localidades”, ressaltou.

Presença em Feiras e Eventos Locais
Nossa Cooperativa também participou, através das Agências Locais, de Feiras e Eventos que
ocorreram nos municípios da área de atuação.
Em Almirante Tamandaré do Sul, estivemos
presentes no 10º Gaitaço, de 13 a 15 de abril. Em
Coqueiros do Sul, a equipe participou do 33º
Festival do Imigrante, no mês de julho.
Além disso, a Cooperativa se fez presente em
inúmeros eventos das Comunidades Urbanas e
Rurais; e de Entidades e Instituições Parceiras.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
(Em milhares de Reais)
Coopera va de Crédito, Poupança e Inves mento Alto Jacuí RS - Sicredi Alto Jacuí RS
CNPJ/MF nº 87.779.625/0001-81
ATIVO

31/12/2018

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Tesouro Nacional–Recursos Crédito Rural
Correspondentes no país
Centralização Financeira - Coopera vas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Créditos por Avais e Fianças Honrados
Rendas a Receber
Créditos Especíﬁcos
Diversos
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas

31/12/2017

368.480

338.603

(NOTA 04)

4.386

3.321

(NOT A 04)

168.461
17
103
168.341

156.736
2
334
68
156.332

180.496
186.224
(5.728)

167.887
173.457
(5.570)

12.483
56
883
406
11.720
(582)

10.597
245
802
382
9.800
(632)

2.654
2.595
59

-

89.993

54.991

(NOTA 06)

(NOTA 06)

(NOTA 06 e 07)
(NOTA 06)
(NOTA 08)

NÃO CIRCULANTE

62
62

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interﬁnanceiros

(NOTA 05)

22.150
22.150

4.423
4.423

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

(NOTA 06)

47.398
50.784
(3.386)

32.349
35.640
(3.291)

OUTROS CRÉDITOS
Diversos

(NOTA 06 e 07)

OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas

2
2

1
1

(NOTA 08)

28
28

62
62

INVESTIMENTOS
Outros Inves mentos

(NOTA 09)

12.569
12.569

11.762
11.762

IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciação acumulada)

(NOTA 10)

4.931
142
8.796
(4.007)

4.063
142
7.050
(3.129)

INTANGÍVEL
Outros A vos Intangíveis
(Amor zação acumulada)

(NOTA 10)

2.915
5.774
(2.859)

2.331
4.596
(2.265)

TOTAL DO ATIVO

458.473

393.594

PASSIVO

31/12/2018

CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos à Prazo

(NOTA 11)

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquídar
Repasses Interﬁnanceiros

(NOTA 12)

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
Emprés mos País - Outras Ins tuições
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadação de Tributos
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

(NOTA 13)

(NOTA 14)

NÃO CIRCULANTE

31/12/2017

175.838

156.528

63.606
46.720
16.886

43.981
34.683
9.298

91.535
21
91.514

91.838
2
91.836

872
872

664
664

-

4.030
4.030

19.825
56
2.002
695
17.072

16.015
38
1.654
649
13.674

168.004

137.925

DEPÓSITOS
Depósitos interﬁnanceiros
Depósitos a Prazo

(NOTA 11)

166.445
4.756
161.689

136.643
136.643

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repas

(NOTA 12)

1.559
1.559

1.282
1.282

114.631

99.141

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
De Domiciliados no País
(Capi tal a Realizar)
RESERVAS DE S OBRAS
SOBRAS OU PE RDAS ACUMULADAS

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(NOTA 16)

37.361
37.416
(55)

33.276
33.292
(16)

74.787

62.803

2.483

3.062

458.473

393.594

As notas explica vas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
(Em milhares de Reais)
Coopera va de Crédito, Poupança e Inves mento Alto Jacuí RS - Sicredi Alto Jacuí RS
CNPJ/MF nº 87.779.625/0001-81

Descrição das contas

01/07/2018 a 31/12/2018
(Não auditado)
Ato Não
Ato Coopera vo
Coopera vo

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado Títulos e Valores Mobiliários
Resultado das Aplicações Compulsórias

20.369
20.081
287
1

-

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Emprés mos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(8.279)
(4.589)
(2.256)
(1.434)

(19)
(19)
-

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

12.090

(19)

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Outros Dispêndios e Despesas Administra vas
(Nota 19)
Dispêndios e Despesas Tributárias
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
(Nota 20)
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais
(Nota 21)

(4.461)
2.336
1.991
(7.095)
(5.224)
(18)
7.453
(3.904)

1.813
3.921
(835)
(953)
(194)
225
(351)

7.629

1.794

(7)

(1)

7.622

1.793

-

211
130
81

7.622

2.004

-

-

7.622

2.004

DESTINAÇÕES
Juros sobre o Capital Próprio
Fates - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo
Outras Des nações

-

-

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

-

-

RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

Total

ES DE SOBRAS OU PERDAS
milhares de Reais)

nves mento Alto Jacuí RS - Sicredi Alto Jacuí RS
º 87.779.625/0001-81
01/01/2018 a 31/12/2018
Total

Ato Não
Coopera vo

Ato Coopera vo

01/01/2017 a 31/12/2017
Total

Ato Não
Coopera vo

Ato Coopera vo

Total

20.369
20.081
287
1

39.248
38.809
427
12

2
2
-

39.250
38.811
427
12

37.374
37.083
289
2

1
1
-

37.375
37.084
289
2

(8.298)
(4.608)
(2.256)
(1.434)

(16.786)
(8.940)
(5.071)
(2.775)

(37)
(37)
-

(16.823)
(8.977)
(5.071)
(2.775)

(20.084)
(11.878)
(5.611)
(2.595)

(618)
(26)
(592)
-

(20.702)
(11.904)
(6.203)
(2.595)

12.071

22.462

(35)

22.427

17.290

(617)

16.673

(2.648)
6.257
1.991
(7.930)
(6.177)
(212)
7.678
(4.255)

(9.649)
4.577
3.940
(13.748)
(9.714)
(38)
14.392
(9.058)

3.499
7.701
(1.566)
(1.814)
(380)
273
(715)

(6.150)
12.278
3.940
(15.314)
(11.528)
(418)
14.665
(9.773)

(4.289)
4.548
3.547
(14.860)
(8.658)
(27)
17.469
(6.308)

2.810
6.309
(1.566)
(1.284)
(310)
135
(474)

(1.479)
10.857
3.547
(16.426)
(9.942)
(337)
17.604
(6.782)

9.423

12.813

3.464

16.277

13.001

2.193

15.194

(8)

(5)

(1)

(6)

37

32

69

9.415

12.808

3.463

16.271

13.038

2.225

15.263

211
130
81

-

(176)
(88)
(88)

(176)
(88)
(88)

-

(307)
(175)
(132)

(307)
(175)
(132)

9.626

12.808

3.287

16.095

13.038

1.918

14.956

-

3.287

(3.287)

-

1.918

(1.918)

-

9.626

16.095

-

16.095

14.956

-

14.956

-

(13.612)
(2.218)
(577)
(8.431)
(2.328)
(58)

-

(13.612)
(2.218)
(577)
(8.431)
(2.328)
(58)

(11.894)
(1.256)
(612)
(8.575)
(1.451)
-

-

(11.894)
(1.256)
(612)
(8.575)
(1.451)
-

-

2.483

-

2.483

3.062

-

3.062

As notas explica vas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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Equipe da agência: Adrieli Auler da Silva, Alícia Maria
Sestari, Anderson Ste er, Guilherme Augusto Lutz,
Jane Daniela Kirst, Jeferson Cé da Silva, Larissa
Valério Muller, Leandy Janaína Schwalbert, Michele
Finger Braun, Michele Winter, Paulo Júnior Gomes da
Silva, Raquel Aparecida Damo Zohler, Samoel
Maldaner, Tainá Cigolini Santos, Thales Coleraus
Alves, Tiago Augusto Bandeira e Vanessa Berghahn.

Agência Carazinho

Equipe da agência: Abel Angelo Amaral, Anatieli
Langaro Zardo, Andrea Silva dos Santos, Bárbara Iara
Windmoller, Carina Trentin Vanin, Carlos Eduardo de
Freitas, Fabiana Demari, Fernanda Oliveira da Silva,
Gabriela Goetz Ribeiro, Juliana Ribas Ferreira, Kátia
Sandri, Luciano Barleze Barrios, Sabrina da Graça
Rodrigues e Tiago Zanetti Gomes.

Agência Santo Antônio do Planalto

Equipe da agência: Alexandre Danieli, Daiane Janaína
Petry, Kátia Daiane Lamm, Marcelo Pires Brentano,
Natália Alissa Vergutz e Tatiane Tres.
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Agência Não-Me-Toque Oeste

Equipe da agência: Cleonice Nienov Walker, Elizandra
Maria Lenz, Fabrício Barboza, Franciele Jaqueline
Dillenburg Alberton, Gilberto José Schmitt e Victória
Eduarda Dillenburg Wetter.

Agência Carazinho Centro

Equipe da agência: Eliandro Fiorim, Fabiana Petersen,
Fernanda Kochhann dos Santos, Fernanda Taíse da
Silva Dalcin, Luana Haubert, Matheus Alan Ribeiro e
Ricardo Lago.

Superintendência Regional
Equipe da superintendência: Adriele Almeida
Kaufmann, Airton Martin Schuster, Alexandre Hoose,
Allan Matheus Schlemmer Prado, Amanda Maria
Langaro Pereira, Ane Müller De La Canal, Carlos
Alberto Souza de Quevedo, Cristina Adriani
Schneider, Diego Jacomelli, Edra de Miranda,
Elizandra Cabral da Silva, Eloisa Schroeder, Eloisa
Sehn, Fábio Antônio Pedroso, Francieli Bohm, Gabriel
de Oliveira Mello, Gentil Buratti Neto, Gervásio Jorge
Diel, Giovanni Silva da Rosa, José Celeste de Negri,
Karine Marcieli Knutzen Begnini, Leandro Luciano
Roehe, Luciana Linck, Luiza Pimentel da Costa,
Maiara Cristina Scheit, Maria Eduarda Puton,
Mariângela Palmeira, Maristela Leal dos Reis,
Maurício Santos de Pelegrini, Mônica Liane Haubert,
Nélio Heller, Paula Maschio Hortencio, Paulo Edemar
Schons, Ronaldo Darci Kruger, Sandro Luiz Kilpp,
Silvano Rogério Allebrandt, Tatiana Vieira e William
Zillmer.
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