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FAZER JUNTOS

O

ano de 2021 marca a chegada da nossa Sicredi Cooperação RS/SC
há quatro décadas de atividades. Nesse período, a evolução tecnológica transformou o mundo, mas ajustar a rota para novos horizontes sem perder o vínculo com as origens sempre foi uma premissa da
caminhada da Sicredi Cooperação RS/SC.

Nossos 27 Fundadores foram visionários e plantaram a semente do Cooperativismo de Crédito na nossa região. Hoje temos orgulho em acompanhar os frutos gerados por esse trabalho sério e comprometido. Queremos que nossos Associados e Comunidades conheçam essa história e
celebrem esse momento junto conosco. Para isso, recorremos à memória
daqueles que acreditaram na força do Cooperativismo e que foram os
precursores dessa história.
Como Cooperativa, somos uma sociedade de Pessoas, as quais são o grande Patrimônio da Sicredi Cooperação RS/SC, sempre imbuídos do Espírito
Cooperativista, desenvolvemos de forma equilibrada o quadrado perfeito,
composto por Cooperativa, Associado, Colaborador e Comunidade. Desde
nossa origem, sempre estivemos vinculados ao desenvolvimento local e
à melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Somos uma Cooperativa atenta às necessidades de nossos Associados e
buscamos estar, cada vez mais próximos, levando os benefícios de uma
Cooperativa de Crédito para todos. Nesse sentido, estamos expandindo
nossa atuação ao estado de Santa Catarina, integrados com o compromisso do Sistema Sicredi pela construção de uma sociedade mais próspera.
Honramos o passado e trabalhamos no presente para que, juntos, possamos construir um futuro repleto de conquistas e realizações para a nossa
Sicredi Cooperação RS/SC, pois acreditamos que Gente que Coopera, Cuida, Ganha e Cresce!
E GENTE QUE COOPERA, CRESCE!

Gervásio Jorge Diel
Presidente da Sicredi
Cooperação RS/SC

SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC

40 ANOS

3

COOPERATIVISMO

Cooperativismo
C

riado na Europa no século XIX, o Cooperativismo
é um instrumento de organização econômica de uma
sociedade. Por meio dele, todos
trabalham e cooperam visando
ao bem coletivo e o crescimento
mútuo da sociedade e das Instituições.
OS PRINCÍPIOS UNIVERSAIS
DO COOPERATIVISMO SÃO:
1• Adesão voluntária e livre;
2• Gestão democrática;
3• Participação econômica dos
membros;
4• Autonomia e independência;
5• Educação, formação e informação;
6• Intercooperação;
7• Interesse pela Comunidade.

Dentre os diversos tipos de Cooperativas, existe a categoria que
nos enquadramos: as Cooperativas de Crédito!
Na América Latina, o Cooperativismo de Crédito surgiu em
1902 com a criação da Cooperativa Caixa de Economias e Empréstimos Amstad, fundada pelo
Padre suíço Theodor Amstad, na
cidade de Nova Petrópolis/RS, e
foi exemplo para a criação de outras Cooperativas de Crédito no
Estado alguns anos depois.
O Padre Amstad também contribuiu para a fundação, em 1929,
da Caixa Rural União Popular de
Tamandaré, no atual município
de Almirante Tamandaré do Sul,
berço do Cooperativismo regional.
Nosso modelo de negócio é
centenário e ao mesmo tempo

atual, pois é baseado na Cooperação entre as pessoas e no interesse pela Comunidade, gerando
uma cadeia de valor que beneficia o Associado, a Cooperativa
e a região. As Cooperativas de
Crédito disponibilizam aos seus
Associados o mesmo portfólio
de produtos e serviços financeiros que os bancos tradicionais.
Vão desde conta corrente e cartões até investimentos, seguros,
consórcios, máquinas e cartão,
poupança e conta 100% digital,
entre outros. Mas, no Cooperativismo de Crédito o Associado é o
verdadeiro dono do negócio. Eles
participam de todas as decisões
da sua Cooperativa e têm poder
de voto. É uma sociedade de
pessoas e não de capital, como
ocorre no sistema financeiro tradicional.

Alana Ertel Ribeiro / Colaboradora desde 2013
“Tenho muito orgulho de trabalhar aqui no Sicredi porque é uma
Empresa que se preocupa com as pessoas, com seus Associados
e, principalmente, com a Sociedade em que está inserida.”
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A NOSSA SICREDI
COOPERAÇÃO RS/SC
Operamos em Sistema, mas temos autonomia administrativa e
financeira para atuar localmente, gerando valor e atuando de
acordo com as características e
necessidades das Comunidades
onde estamos presentes.
Nosso objetivo é promover o desenvolvimento socioeconômico
das Comunidades em que atuamos por meio de soluções financeiras que atendam às necessidades de nossos mais de 27 mil
Associados.
Temos orgulho em podermos
chegar aonde muitos bancos tradicionais não chegam e auxiliar
Pessoas Físicas, Agronegócios e
Empresas de pequeno, médio e
grande porte a realizarem seus
objetivos. De um jeito simples e
próximo, como fizemos desde o
início, captamos e emprestamos

recursos entre os Associados
para que o dinheiro permaneça
nas Comunidades, e todos tenhamos resultados positivos.
Ao longo desses 40 anos, pudemos acompanhar o desenvolvimento de diversas propriedades,
empresas e Comunidades ao
passo que também crescíamos
com o apoio dos Associados. O
que mais marca nossa história,
sem dúvidas, são as relações
humanizadas, as conexões com
as pessoas e o respeito, transparência, cuidado e admiração
mútua que sempre tivemos.
RESULTADOS POSITIVOS
Em 2021, a Revista Forbes divulgou o ranking das melhores Instituições Financeiras do Brasil.
Nessa lista, ocupamos o 7º lugar,
atrás apenas de Bancos Digitais.
A pesquisa levou em conta a opinião de 43 mil respondentes, de

28 países diferentes e avaliou as
instituições com base na satisfação geral e recomendação, além
de atributos como confiança,
termos e condições, atendimento ao cliente, serviços digitais e
consultoria financeira.
Esses são resultados e reconhecimentos que só conseguimos
ter devido à grande parceria que
temos com nossos Associados
e por sempre acreditarmos e
defendermos o Sistema Cooperativo.
Por mais que estejamos em um
franco processo de expansão
e caminhando para um mundo
cada vez mais tecnológico, temos a certeza de que jamais perderemos essa nossa Essência
Cooperativista. Afinal, sempre
seremos feitos de pessoas para
pessoas, e o sucesso dos nossos
Associados é também o nosso
sucesso.

Monumento em homenagem ao Padre Theodor Amstad
localizado em Nova Petrópolis/RS

Alexandre Danieli / Colaborador desde 2011
“O que mais me orgulha no Sicredi é a forma como entendemos
para atender, sermos próximos e estarmos juntos aos
Associados e da nossa Comunidade.”
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SEMPRE PRÓXIMOS
DOS ASSOCIADOS
Nosso compromisso com as
regiões onde estamos presentes vai além dos serviços financeiros, incluindo incentivo - por
meio de programas e iniciativas
- à educação de forma geral e
financeira, à diversidade, ao protagonismo jovem, entre outros
temas.
Para fortalecer essa relação e
estarmos ainda mais próximos
das Comunidades, desenvolvemos os programas Crescer e
Pertencer. O Programa Crescer
tem o objetivo de qualificar os
Associados e Coordenadores
de Núcleo para participarem da
gestão e desenvolvimento da
nossa Cooperativa. Além disso,
o programa incentiva o crescimento pessoal para o exercício
das atividades na Cooperativa
e na sua atividade profissional.
Por meio do Programa Crescer,
os Associados têm a oportunidade de acessar informações
relativas ao tipo societário, suas
características, bem como assimilar o papel de proprietário de
um empreendimento coletivo.

Já o Programa Pertencer tem o
objetivo de aprimorar o processo de participação dos Associados. Para isso, desenvolvemos,
nos 28 Núcleos Cooperativos,
reuniões, assembleias de Núcleo, assembleia geral e diversos
outros encontros com as Comunidades. É por meio dos Núcleos
Cooperativos que os Associados
debatem e deliberam sobre os
assuntos da nossa Cooperativa.
Esses são espaços que dedicamos para ouvir o que nossos
Associados precisam, pesam e
desejam para o nosso futuro,
afinal, esse é um direito de cada
um que faz parte de um Sistema
Cooperativo.
Juntos crescemos e nos desenvolvemos. O Cooperativismo faz
parte do DNA de todos que fazem parte do Sicredi, estarmos
próximos, criarmos vínculos fortes e sempre priorizar as pessoas é o que nos diferencia. Isso é o
que nos permitiu escrever essa
história de desafios e sucesso
até aqui e é o que garantirá a
continuidade da nossa Cooperativa.

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, com excelência operacional e de gestão, voltada para
o desenvolvimento econômico e
social.
VALORES:
• Preservação irrestrita
da natureza Cooperativa
do negócio.
• Respeito à individualidade
do Associado.
• Valorização e desenvolvimento
das pessoas.
• Preservação da Instituição
como sistema.
• Respeito às normas
oficiais e internas.
• Eficácia e transparência
na gestão.

Aline Pires Koppe / Colaboradora desde 2008
“O que me orgulha é podermos estar juntos aos Associados para
realizarem seus sonhos. Esse espírito de ajudar, Cooperar, me
deixa muito feliz e grata em fazer parte do Sicredi.”
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Somos feitos de passado,
presente e futuro. Celebramos,
em 2021, os 40 anos de história
da Sicredi Cooperação RS/SC,
um trabalho iniciado nos anos
80 e que muito ajudou a construir a força do Sicredi como
um sistema Cooperativo sólido.
Desde sua fundação, a Cooperativa fomenta o desenvolvimento
local e a melhoria da qualidade
de vida de seus Associados e de
toda a Sociedade. Neste sentido,
a transformação positiva das
regiões onde está presente é o
resultado de quatro décadas de
um esforço coletivo em prol de
objetivos comuns.
Como primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil,
estimulamos, ao longo de nossa
atuação próxima dos Associados, a essência do Cooperativismo. Hoje, no País, são mais de 5
milhões de pessoas que acreditam no Sicredi e na Cooperação
como o melhor caminho do
crescimento sustentável. Atualmente, em mais de 200 municípios brasileiros, somos a única
Instituição Financeira presente,
resultado do trabalho constante
das Cooperativas.

A certeza de seu papel na
construção de uma Sociedade
mais próspera trouxe a Sicredi
Cooperação RS/SC até este
momento em que celebra seus
40 anos. Junto a ela, se somam
outras Cooperativas que levam
nossos valores a mais de 1.500
municípios brasileiros, pois
entendemos o Cooperativismo
de crédito como um dos mecanismos mais eficazes para
promover acesso aos serviços
financeiros às pessoas.
O passado e o presente nos
preparam para os desafios
futuros e, enquanto pioneiros
no segmento de Cooperativismo
de Crédito no Brasil, esperamos
fortalecer, ainda mais, o Sicredi
e seguir levando nossa essência às cinco regiões do Brasil.
Para que tenhamos êxito nesse
objetivo, seguiremos contando
com o protagonismo da Sicredi
Cooperação RS/SC, uma Cooperativa comprometida com o
ciclo virtuoso do Cooperativismo, gerando prosperidade para
os Associados e a Sociedade.
Parabéns, Sicredi
Cooperação RS/SC!

Fernando Dall’Agnese
Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste

Anatieli Langaro Zardo / Colaboradora desde 2015
“Como Colaboradora e Associada, o que mais me encanta em
fazer parte do Sicredi é a proximidade que temos com as pessoas
e a relação de confiança que temos com os Associados.”
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Uma história de

pioneirismo
N

a década de 1980, o Cooperativista Mário Kruel Guimarães teve a iniciativa de
implementar um Sistema de Crédito Rural Cooperativo no Brasil,
com o objetivo de poder apoiar e
amparar os proprietários rurais
para que eles pudessem crescer
e desenvolver suas propriedades. O trabalho de Guimarães foi
iniciado pelo Rio Grande do Sul,
onde foi fundada a Cooperativa
Central de Crédito Rural do Rio
Grande do Sul (COCECRER) – atual Sistema Sicredi – que amparava todas as Cooperativas de Crédito que surgiam no Estado.

Homenagem a Mário Kruel Guimarães
localizado no Centro Administrativo do
Sicredi, em Porto Alegre/RS

Reunião de fundação da Credijal

Seguindo essa crescente, em 22
de junho de 1981 foi fundada, em
Não-Me-Toque, a Credijal. Resultado do desejo de 27 visionários,
que sentiram e perceberam a necessidade de trazer para a região
do Alto Jacuí o Cooperativismo de
Crédito Rural. A Cooperativa iniciou com recursos dos próprios
Fundadores e com uma equipe de
apenas cinco funcionários.
A princípio, atendíamos apenas
as cidades de Não-Me-Toque e
Victor Graeff. Batendo de porta
em porta, nossos Fundadores e
Colaboradores da época conquistaram a confiança dos proprietários rurais e, nos primeiros anos
de Cooperativa, já tínhamos em
torno de mil Associados. Nesse tempo, nem imaginávamos o
quanto a Cooperativa iria crescer,
tão pouco o número de Associados que viríamos a ter.

Começar uma Cooperativa de
Crédito do zero em uma região
sem tradição nessa área, com
certeza, foi um desafio. Inúmeras foram as dificuldades, inclusive, de recursos, mas nada
disso impediu que seguíssemos
acreditando na força e na potência do Cooperativismo. Em 1986
começamos a atender também
a cidade de Tio Hugo e em 1988
inauguramos nossa sede no centro de Não-Me-Toque.
Com o tempo, fomos avançando
e escrevendo cada linha desta
história, com sabedoria e firmeza, para que nenhum passo fosse
em falso e pudéssemos seguir
apoiando nossos Associados.

Fernanda Rheinheimer / Colaboradora desde 2013
“Somos uma Cooperativa preocupada com o Associado, que tem
a empatia de se posicionar junto a ele para melhor atendê-lo.
Tenho muito orgulho do quanto estamos crescendo.”
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DESAFIOS NOS FORTALECEM
Um dos grandes desafios que
marcou o início da nossa história foi a dificuldade de compensação dos cheques. Passar essa
credibilidade e segurança tanto
para os Associados quanto para
o comércio é fundamental para
qualquer Instituição Financeira. Inicialmente, realizávamos
a compensação por meio de
contas que tínhamos em outros
bancos, mas a partir de 1987 o
BNCC (Banco Nacional de Crédito
Cooperativo) é quem fazia esse
processo para a Credijal.
Em nossa Cooperativa, tudo era
muito precário. Nossa sede era
em uma sala cedida pela Cotri-

jal, nossos Colaboradores faziam tudo manualmente desde
as atualizações do sistema, relatórios, consulta de saldo, até
talões de cheque. As informações eram transmitidas por fax,
e as movimentações realizadas
durante o dia de trabalho nas
Agências eram digitalizadas no
único computador que tínhamos,
e que ficava na sede em Não-Me-Toque. Além disso, questões
legais impediam que oferecêssemos alguns serviços e facilidades, o que tornava o trabalho
na Credijal ainda mais oneroso
e demandava muita dedicação e
comprometimento.
A princípio, tínhamos apenas

Primeiros cheques emitidos pela Credijal. importante meio de pagamento da época

três produtos disponíveis: capital, depósito à vista e empréstimo. Para o momento, já significava um grande auxílio para
nossos Associados, isso porque
os grandes bancos da época não
prestavam esse tipo de ajuda
para os pequenos produtores.
Além disso, também realizávamos o financiamento de móveis,
eletrodomésticos,
consultas
médicas e tudo o que envolvia
esse serviço chamado de “Manutenção Familiar do Produtor”,
uma estratégia para podermos
atender mais pessoas com os
recursos que tínhamos.
Nos anos 1990, as diversas
mudanças econômicas que
marcaram a história do Brasil
impactaram a nossa trajetória.
Nessa época, houve a extinção
do BNCC, que era com quem tínhamos vinculado a maioria de
nossos serviços, como a Caderneta de Poupança Verde. Esse
fato quase decretou o fim da
nossa Cooperativa, e para superarmos esse período, foi necessário estarmos ainda mais próximos de nossos Associados.

UM NOVO MOMENTO
A cumplicidade e a relação mútua de respeito e confiança fazem parte de quem somos e nos
permitem crescer. Para estarmos mais alinhados com o sistema Cooperativista e para garantir mais recursos e soluções
financeiras aos Associados, em
1992, adotamos a marca Sicredi
e passamos a nos chamar Sicredi Alto Jacuí. Nessa nova fase,
novos desafios e conquistas
marcaram nossa história.
Atendimento próximo da Comunidade desde o princípio

Francieli Böhm / Colaboradora desde 2007
“O que mais me orgulha no Sicredi é a sua trajetória. Apesar das
dificuldades no início, hoje me orgulha ver o quanto ela cresceu,
se desenvolveu, expandiu e se consolidou no mercado.”
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Já com cerca de 2 mil Associados, percebemos que era possível fazer mais. Em 01/02/1996
a Credicoopera foi incorporada
a nossa Cooperativa com suas
Unidades de Carazinho, Coqueiros do Sul e Santo Antônio do
Planalto. Um passo importante
para ampliarmos a abrangência
da nossa Cooperativa na região
e ajudar um número ainda maior
de produtores rurais.
Sempre trabalhando com seriedade e dedicação, nossa equipe
estava ainda mais empenhada a
atender as necessidades dos Associados. Solidificando a nossa
relação de confiança, próxima e
familiar com as pessoas, implementamos nossos programas
sociais nas Comunidades e seguimos com o nosso propósito
de mostrar mais a importância
do Cooperativismo.
Em 2001, mais um passo importante em nosso desenvolvimento: a inauguração da Agência de
Almirante Tamandaré do Sul.
Essas expansões sempre fortaleceram nossa Cooperativa,
pois com isso temos condições
de oferecer ainda mais serviços
e produtos para atender nossos
Associados. Sem falar que esse
processo também consolida a
marca Sicredi nas Comunidades
como sinônimo de confiança.
UM PASSO A DIANTE
2004 foi o ano de um dos marcos mais importantes da história
da nossa Cooperativa: a Livre
Admissão. A partir deste momento, nossas sete agências de
atendimento puderam passar a
atender pessoas físicas e jurídi-

cas, e não mais apenas produtores rurais. Essa “virada de chave” alavancou nosso negócio e
mais que dobrou nosso número
de Associados.
Esse momento ímpar nos aproximou ainda mais da Comunidade e nos fez descobrir um
grande potencial de crescimento
com estes novos Associados.
Além disso, aumentamos nosso
leque de opções de produtos e
serviços, firmamos nossa presença no dia a dia das cidades

e mantivermos a perenidade da
nossa Cooperativa. Ao longo da
primeira década dos anos 2000,
seguimos desenvolvendo nosso
trabalho junto às Comunidades.
Captando e distribuindo recursos entre os Associados, criando
uma rede de apoio que estimula
a prosperidade de todos os envolvidos, desenvolvendo nossos projetos sociais e buscando
sempre atender as necessidades
das pessoas, afinal, esta é a nossa razão de ser Cooperativa.

Processo Assemblear: Associados são os protagonistas nas decisões

EXPANDINDO HORIZONTES
2018 foi marcado pela aprovação do nosso Projeto de Expansão para Santa Catarina. A ideia
de levar o Cooperativismo de
Crédito para ainda mais pessoas
e o grande potencial de desenvolvimento das regiões do Alto
Vale do Itajaí Norte, Serra e Planalto Catarinense foi o que nos
motivou a almejar a abertura de
Agências em cidades da região.
Em 2019, inauguramos os pontos de atendimento em Presidente Getúlio e Pouso Redondo.
Por conta disso, nesse mesmo
ano, adotamos o nome de Sicredi
Cooperação RC/SC e, a partir daí,

Expansão para Santa Catarina

Gabriela Goetz Ribeiro / Colaboradora desde 1994
“Tenho muito orgulho em fazer parte do Sicredi e da equipe que
temos, pois fazemos a diferença na Comunidade e na vida dos
Associados, trabalhando com simplicidade e empatia.”
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nosso projeto de expansão segue em franco desenvolvimento.
Ao todo, o projeto prevê a abertura de Agências em 22 cidades
de Santa Catarina.
Esse passo está sendo determinante para o crescimento e
fortalecimento da nossa Cooperativa. Talvez, em nossos primórdios, não fosse possível sequer imaginar algo de tamanha
magnitude, mas hoje, essa só é
a nossa realidade por conta do
empenho e dedicação de todos
os que fazem o Sicredi ser esta
Instituição Financeira forte e
consistente.
NOVOS TEMPOS,
NOVOS DESAFIOS
Em 2020, o mundo foi assolado
por um acontecimento imprevisível: a pandemia de COVID-19.
Além das incertezas e da necessidade de uma rápida reorganização, mantivemos nosso foco
em atender as comunidades
onde atuamos.
Disponibilizamos novas linhas de
crédito com taxas diferenciadas
e investimos mais de 150 mil reais para auxiliar os hospitais e
Secretarias da Saúde no combate à pandemia. Ainda, adotamos
novas ferramentas de atendimento e as soluções digitais passaram a fazer parte do cotidiano,
afinal, nossa Cooperativa é feita
de pessoas para pessoas, por
isso, nem neste momento difícil, deixamos de estar próximos
mesmo a distância.
Em meio a esse período ampliamos nossa área de atuação em
Santa Catarina, inaugurando a
Agência na cidade de Taió. Sem-

pre oferecendo produtos e serviços que busquem atender as
necessidades dos Associados,
nessa crise mundial também foi
necessário, em alguns momentos, abdicarmos dos resultados
financeiros para melhor apoiar e
manter ativo todos aqueles que
confiam em nosso trabalho.
Essa relação mútua de respeito
e confiança é que permitiu que o
laço entre a Cooperativa e as Comunidades se estreitasse. Assim
como em toda nossa história,
crescemos na pandemia por estarmos ao lado dos Associados,
e é assim que estaremos no momento de retomada.
O ano de 2021 chegou e com ele
nosso aniversário de 40 anos foi
comemorado. Para celebrar a
data, ainda em meio à pandemia,

reunimos Ex-Presidentes, Fundadores e atuais Diretores para
contarem suas experiências nos
diferentes momentos da história, além de abordarem os benefícios do Cooperativismo para as
Comunidades. O evento foi realizado em formato de Live no Clube União em Não-Me-Toque/RS.
Nesse ano, também mantivemos
nosso comprometimento com
a expansão das nossas atividades em Santa Catarina, por isso,
inauguramos as agências dos
municípios de Ibirama, Witmarsum e Otacílio Costa. Além disso,
o município gaúcho de Tio Hugo
teve sua agência reinaugurada,
proporcionando um novo espaço, amplo e moderno, de atendimento aos Associados.

Live realizada em 22 de junho de 2021 em comemoração aos 40 anos da Cooperativa

Nova agência em Tio Hugo/RS. Mais espaço e conforto
para o atendimento dos Associados

Gentil Buratti Neto / Colaborador desde 2016
“O que me orgulha no Sicredi é a forma humanizada com que
tratamos as pessoas e o nosso negócio. Isso que me motiva a
sempre fazer o meu melhor na Empresa.”
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O FUTURO
Durante essas quatro décadas
muita coisa mudou, mas a nossa
essência Cooperativista segue
sendo a mesma. Acompanhar a
evolução deste mundo globalizado é necessário para a perenidade de nossa Instituição, afinal,
precisamos nos adaptar a cada
nova necessidade dos Associados e oferecer as melhores soluções. Tudo isso, sem deixar de
lado a proximidade e a humanidade que fazem parte do nosso
DNA.
Vislumbrar o futuro talvez seja
algo até audacioso neste mo-

mento. Há 40 anos era inimaginável tudo o que já construímos
até aqui, por isso seguimos firmes em nosso propósito e assegurando que cada novo passo
seja dado com firmeza e segurança. Acreditamos que temos
muito ainda para crescer e muito
mais pessoas para ajudar e Cooperar com seus sonhos.
Nosso objetivo maior é seguirmos oferecendo as melhores
soluções financeiras, contribuir
para a melhoria da qualidade de
vida dos Associados e das Comunidades, colocar em prática a

cultura de fazer e crescer juntos
e criar uma rede de apoio que
mantém o Cooperativismo vivo e
gera bons negócios.
Completarmos 40 anos em um
momento tão delicado da nossa sociedade nos faz perceber
o quão atemporal e importante
é o Cooperativismo. Cada página dessa história é o que tornou
nossas raízes tão fortes. Se hoje
temos condições de imaginar um
futuro grandioso, é porque seguimos o legado de pessoas que
acreditaram na força e na potência do Cooperativismo.

Inauguração da agência de Ibirama/SC

Inauguração da agência de Taió/SC

Inauguração da agência de Witmarsum/SC

Inauguração da agência de Otacílio Costa/SC

Hugo Favarin / Colaborador desde 2020
“Uma das coisas que me orgulha em fazer parte do Sicredi é poder
entregar aos nossos Associados um atendimento que vai além do
tradicional e poder fazer a diferença na vida deles.”
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Galeria dos
Presidentes

Irmfried Otto Ingbert
Harry Schmiedt
Gestão de 22/06/1981
a 26/07/1985

Paulo Castelar Alflen
Gestão de 1º/02/1996
a 28/05/2000

Dirceu Olair Hoffstaedter
Gestão de 27/07/1985
a 15/01/1987

Willibrordus Henricus
Van Lieshout
Gestão de 16/01/1987
a 31/01/1996
Gestão de 29/05/2000
a 12/03/2002

José Celeste De Negri
Gestão de 13/03/2002
a 07/03/2019

Gervásio Jorge Diel
Gestão Atual

João Carlos Kestring / Colaborador desde 2020
“O comprometimento das pessoas que nela trabalham sem
nunca esquecerem das raízes da Cooperativa é o que mais me
orgulha em fazer parte da Sicredi.”
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Início da Cooperativa / Primeira década

1981
22 de junho
Fundação da
Cooperativa de
Crédito Rural Alto
Jacuí Ltda.
CREDIJAL

Agências: 01
Associados: 27
Recursos administrados:
13.518,00
Patrimônio líquido:
13.518,00

17 de fevereiro
Início dos trabalhos da
CREDIJAL em uma sala cedida
pela Cotrijal em NMT

1982
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1984
Instalação da
Credijal em
Victor Graeff

Instalação da Credijal
em Tio Hugo

1986

HISTÓRIA

Agências: 03
Associados: 1925
Recursos administrados:
813. 874,00
Patrimônio líquido:
654.535,00

1991

1988

Realização
do primeiro
seminário sobre
Cooperativismo
de Crédito Rural

Adquirido o prédio da
sede em Não-Me-Toque
e o primeiro computador.
Formação dos Núcleos de
Coordenadores da Credijal

Firmado convênio
com BNCC para
compensação dos
cheques

Fechado o BNCC e
firmado convênio de
compensação com o
Banco do Brasil

1990

1987
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Segunda e terceira
décadas da Cooperativa

1997

1992

Implantação do Programa A
União Faz a Vida na Cooperativa.
Iniciado em Victor Graeff
Criação da Unidade de
Processamento

Unificação da sigla
Sicredi para todas
as Cooperativas de
Crédito do RS

Incorporação da Cooperativa de
Crédito Rural Carazinho Chapada
Ltda com as Unidades de
Atendimento de Carazinho, Coqueiros
do Sul e Santo Antônio do Planalto

1996
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Inauguração da Unidade de
Atendimento de Almirante
Tamandaré do Sul

2001
Agências: 07
Associados: 4534
Recursos administrados:
22.989.012,00
Patrimônio líquido:
3.161.154,00

HISTÓRIA

2007
Padronização
Organizacional do
Sistema Sicredi.

A cooperativa recebe do Banco
Central do Brasil a autorização para
“Livre Admissão”, ou seja, para atuar
com qualquer pessoa física ou jurídica,
passando a denominar-se Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de
Associados Alto Jacuí.

Agências: 08
Associados: 13.780
Recursos administrados:
113.577.510,00
Patrimônio líquido:
27.339.835,00

2010
Inauguração
da unidade de
atendimento
Carazinho Sul.

Processo de Certificação das
Unidades de Atendimento e
implantação do Programa de Revisão
de Padronização Organizacional

2008

2004
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Quarta década da Cooperativa

2016
Revitalização da marca
Sicredi e criação de nova
identidade visual do
Sistema Sicredi
Inauguração das agências
Carazinho Centro e
Não-Me-Toque Oeste

Implantação do
Programa A União Faz
a Vida em Almirante
Tamandaré do Sul

2017
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2018
Aprovação
do projeto de
expansão para
Santa Catarina

HISTÓRIA

Agências: 16
Associados: 27.507
Recursos administrados:
1.602.220.614 bilhões
Patrimônio líquido:
169.107.724 milhões

2021
2019
Inauguração das agências
de Presidente Getúlio/SC
e Pouso Redondo/SC

Cooperativa realiza
Assembleias em ambiente
digital pela primeira vez
1ª edição do Fundo Social
aberto a inscrições da
comunidade
Inauguração das agências de
Ibirama/SC, Witmarsum/SC e
Otacílio Costa/SC

Inauguração da
agência de Taió/SC
Implementado o
Fundo Social.
Chegamos a marca
de 1 bilhão de ativos.

2020
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Foi um desafio bastante grande iniciar uma Cooperativa de
Crédito Rural. Nós até éramos
cobrados pela Comunidade se
realmente era seguro aplicar na
nossa Cooperativa. Hoje tenho
uma satisfação imensa em saber
que pudemos atender os anseios
dos produtores rurais e por termos cumprido com aquilo que
nos propomos, com a garantia
de que eles poderiam confiar no
nosso trabalho.
Para mim, é uma satisfação ter

sido Fundador e Presidente do
Sicredi. Na época não imaginávamos podermos ter mais que
2 mil Associados, mas hoje muitas coisas mudaram e vejo com
bons olhos esse crescimento.
Esse foi um trabalho que a gente
fez acreditando que daria certo
e na força do Cooperativismo, e
só foi sucesso mesmo. Por isso
digo aos que ainda não são Associados: se associem, porque vale
a pena!
O Sicredi é forte!"

Dirceu Olair Hoffstaedter
Fundador e Presidente na Gestão 1985 a 1987

dades, aumentamos nossa área,
nosso volume, e chegamos a um
ponto onde estamos firmes e
fortes. Mas sei que temos muito
mais para crescer ainda, e podemos ser um dos maiores bancos
do Brasil com o apoio de todos
os nossos Associados.
Quero parabenizar a atual Diretoria pelo trabalho que vem sendo feito e agradecer a todos os
colaboradores. Muito obrigado,
e sigam firmes pelo crescimento
do nosso Sicredi!"

Nosso objetivo inicial era atender
somente os produtores rurais. E
isso só deu certo por causa da
união entre os municípios, por
meio da Cooperativa de Crédito,
o que foi sinônimo de sucesso
para nós na época.
Quando nós começamos, em
1981, eu sabia que tínhamos
tudo para crescer porque tinha
como exemplo o Cooperativismo
da Holanda. Assim como eles,
nós começamos pequenos, mas
crescemos, apesar das dificul-

Willibrordus Henricus Van Lieshout
Fundador e Presidente nas Gestões 1987 a 1996 e 2000 a 2002

Juliano da Silva Duarte / Colaborador desde 2019
“Poder auxiliar no crescimento e no benefício das pessoas me
torna uma pessoa melhor a cada dia, a cada atendimento, e me
traz o orgulho de pertencimento que só tem no DNA do Sicredi.”
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Ser Presidente do Sicredi foi uma
experiência extraordinária e muito positiva!
Na época, a maioria dos Presidentes e membros da diretoria
eram agricultores, então o Sicredi Central nos proporcionava
muitos treinamentos e oportunidades, além dos eventos que a
gente participava, e isso trouxe
muitos benefícios e aprendizados, inclusive, para nossa vida
pessoal. Para mim, foi uma ex-

periência ímpar.
E hoje, se o Sicredi seguir na
crescente que está, nós teremos um sistema financeiro diferenciado no futuro. Nós vamos
evoluir muito ainda, basta ver
os números, e isso vai fazer com
que tenhamos mais recursos e
um desenvolvimento muito mais
rápido daqui em diante, mas sem
esquecer que o que realmente
importa são os Associados!"

Paulo Castelar Alfen
Conselheiro, Diretor Adm. e Presidente nas Gestão 1996 a 2000

Meu sonho sempre foi trabalhar
em uma Instituição Financeira.
Passei por todos os setores da
empresa e tive muitos aprendizados. Hoje, tudo que tenho na
vida profissional e pessoal devo
ao Sicredi e as pessoas com
quem convivi na Cooperativa.
Para o futuro, imagino o Sicredi
sendo a principal Instituição Financeira do país. A Cooperativa é
feita de pessoas para pessoas, e

com humildade e dedicação, temos de seguir o trabalho iniciado
pelos fundadores, sempre pensando em atender as necessidades dos mais de 27 mil Associados que acreditam e confiam na
nossa empresa.
Para mim, é fantástico fazer parte dessa história, porque tenho
uma vida dentro da Cooperativa,
por isso que o sucesso do Sicredi
é o meu sucesso também!"

José Celeste de Negri
Presidente nas Gestões 2002 a 2018 e
Vice-Presidente na Gestão 2019 - atual

Julio Beffart Marquetti / Colaborador desde 2019
“O que me orgulha no Sicredi é o jeito que a
Cooperativa trabalha junto aos Associados,
Colaboradores e Comunidade em geral.”
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O Sicredi é a nossa casa, nossa
Instituição, nossa família, e fico
muito feliz com o sucesso da
Cooperativa hoje.
Vejo com muita alegria e orgulho a marca Sicredi. Ela foi
construída para integrar todo
o Cooperativismo de Crédito do
Rio Grande do Sul, e com muita
grandeza se transformou nessa
marca forte que traz confiança
e progresso para as Comunidades e para economia do Estado.
Fazendo parte da Cooperativa,
adquiri muito conhecimento, o
que me oportunizou ser Pre-

sidente da Cotrijal, cargo que
ocupo até os dias de hoje. Sou
muito grato em fazer parte dessa história e por ter contribuído
para o desenvolvimento da Cooperativa.
Tenho certeza de que o Sicredi
continuará crescendo e fortalecendo diversas empresas. A expansão foi uma iniciativa louvável, necessária e oportuna, que
seguirá fazendo parte do futuro
da empresa, mas sem perder a
essência de ser feito por
pessoas para pessoas."

Nei Cesar Mânica
Fundador e Diretor de Crédito 1981/1990

O Sicredi é uma Cooperativa que
cresce cada dia mais. As pessoas precisam do apoio de uma
Instituição Financeira forte e que
as possibilitem atingir seus objetivos e também crescer.
Para mim, é um orgulho e uma
alegria ver que aquela semente
que plantamos, cresceu e hoje
está rendendo frutos. Eu nem

imaginava que o Sicredi poderia
se tornar o que é atualmente, e
que segue ajudando e favorecendo inúmeras pessoas e propriedades.
Parabéns à Sicredi Cooperação
RS/SC Sicredi pelos 40 anos e
por tudo que já construiu até
aqui. Que os próximos anos sejam de ainda mais sucesso!'

Waldemar Wiedtheuper
Fundador e Ex-conselheiro de Administração

Junior Cristian Beffart / Colaborador desde 2014
“Me identifico muito com o modelo e os propósitos do
Cooperativismo. Isso me inspira, me orgulha muito e coloca nossa
Instituição em um patamar diferente das demais no país.”
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Como Fundador e Associado
digo, com muita satisfação, que
o Sicredi sempre esteve disposto a ajudar os agricultores e possibilitou o crescimento de inúmeras propriedades rurais.
A semente que plantamos foi
pequena, mas hoje já vemos a
proporção que tomou. Acredito
que daqui para frente o Sicredi só irá expandir mais, porque
sempre tivemos excelentes ad-

ministradores e pessoas engajadas e que possuem Espírito Cooperativista.
Trabalhando com cuidado e proximidade com as pessoas e as
Comunidades, a nossa Sicredi
Cooperação RS/SC irá ainda mais
longe. Sempre se ouve falar da
empresa de forma positiva, por
isso tenho orgulho em também
fazer parte dessa história.'

Johannes Arnoldus Maria Van Riel
Fundador

Quando fundamos a Credijal, não
imaginávamos que se tornaria
uma das principais Instituições
Financeiras do país em tão pouco tempo. Ir na contramão dos
demais é o que explica toda essa
expansão e desenvolvimento.
Olhar para trás e ver que aquilo
que a gente acreditou e se dedicou resultou no que é hoje faz
tudo valer a pena. A ideia de uma
Cooperativa de Crédito é genial,
tanto que atualmente temos
inúmeras similares ao Sicredi, e
fazendo parte dessa história, podemos perceber que esse é realmente o caso de maior sucesso

dentre as Cooperativas.
Espero que jamais deixem para
trás o Espírito Cooperativista e
nem que se perca essa relação
de proximidade com o Associado. Que seja sempre levado em
consideração as pessoas e que
a Sicredi Cooperação RS/SC seja
a mão amiga, o porto seguro de
todos.
Tenho muito orgulho em ter ajudado a escrever essa história. No
patamar em que está, o Sicredi
só tende a crescer mais e acredito, firmemente, que se tornará
uma das maiores e mais fortes
Instituições Financeiras do Brasil.'

Luiz Roberto Gobbi
Fundador e Diretor Administrativo 1981/1984

Katia Lamm / Colaboradora desde 2012
“O que me orgulha é a força que o nome Sicredi traz, devido toda
sua história e Cooperativismo, o que demonstra a importância e
cuidado que a Cooperativa tem com as pessoas.”
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Ao longo desses anos que venho
acompanhando mais de perto
nossa Cooperativa tenho presenciado um crescimento muito
significativo. Nós tivemos um
grande avanço em relação aos
aspectos financeiros, de abrangência e do bem-estar dos Colaboradores.
Fico muito feliz quando vejo as
pessoas falarem do Sicredi. Tenho a sensação de dever cumprido por aquilo que estamos
fazendo estar no caminho certo,
e por saber que a gente ainda
pode ajudar a Cooperativa ir ain-

da mais longe.'
Para mim, é um orgulho e uma
satisfação fazer parte dessa história de 40 anos do Sicredi. Porque ela se trata de uma empresa séria, sólida, próspera, com
objetivos bem definidos, que
traz produtos e soluções financeiras que irão agregar renda e
qualidade de vida aos nossos
Associados, aos Colaboradores
e Comunidades em que estamos
inseridos. Eu tenho certeza de
que iremos muito longe ainda
porque juntos nós somos fortes,
e Gente que Coopera Cresce!

Marlise Cecília Klein Haubert
Conselheira de Administração desde 2011

A Sicredi é uma família. Para mim,
foi um orgulho poder fazer parte
da Diretoria e conviver com toda
equipe. Foram anos muito felizes
onde aprendi bastante, e todos da
empresa tinham o mesmo objetivo: bem atender os Associados e
o progresso do Sicredi.
É muito gratificante ver toda
essa evolução da Cooperativa.
Hoje ela está consagrada, com
muito potencial, crescendo no
dia a dia e ampliando os postos
de atendimento. Para mim, é um
orgulho por ter contribuído com
essa história que hoje está tendo
continuidade.

Para o futuro, imagino que o Sicredi só vai crescer ainda mais.
Os Associados darão respaldo
para isso, porque são bem amparados, têm suas necessidades
atendidas e acreditam na Cooperativa. Afinal, trabalhar com o Sicredi é trabalhar para si mesmo.
Acredito que, por ser uma Entidade séria, honesta e que faz
tudo para o bem do Associado,
irá atrair um público ainda maior
a cada ano. Todo mundo sempre
sai ganhando, porque Associado
também é dono do negócio.
Para mim, o Cooperativismo é o
caminho!'

João Nelson Barbosa
Conselheiro de Administração de 1987 a 1999

Katia Sandri / Colaboradora desde 2010
“O que me orgulha em fazer parte do Sicredi é o reconhecimento
que temos da Comunidade, o respeito que se tem pela marca Sicredi
e o foco, carinho e o acolhimento que se é dado as pessoas.”
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Quando me tornei Associado tinha a visão de que o Sicredi era
somente ligado ao setor agrícola. Com o passar do tempo,
a Cooperativa evoluiu muito,
principalmente as operações comerciais, e hoje é uma Instituição
Financeira que trabalha com Pessoas Físicas e Jurídicas das mais
diversas atividades econômicas.
Vejo que o futuro está sendo
construído, com um fortalecimento muito grande e com consciência. Os nossos números e indicadores demostram que talvez
não andamos tão rápido quando
outras Instituições Financeiras,

mas cada passo que damos é
muito firme e sólido. O nosso
crescimento está acontecendo,
estamos abrindo novas agências
e nos fortalecendo, e isso é muito positivo.
Agradeço aos Fundadores e parabenizo a todos da Cooperativa
por esse trabalho que é exercido
com muito afinco e perseverança. Eu acredito que os Fundadores não imaginariam até onde a
gente chegou, tão pouco nós hoje
conseguimos imaginar aonde a
gente pode chegar, mas eu vejo
que estamos nessa trajetória de
crescimento com muita solidez.'

Ítalo Rodrigo Kirchheim / Conselheiro Fiscal desde 2018

O início foi uma época difícil para
a Cooperativa. Mas com persistência e dedicação, tivemos
como resultado o crescimento
e a posição que ocupamos hoje.
Com a expansão para Santa Catarina, o Sicredi encontrou novos
mercados, novas opções, e eu
me sinto realizado vendo isso e
imaginando que, em 1981, não
tínhamos nem uma sala para
iniciarmos os trabalhos. Nessa
época, tudo era mais difícil e hoje
as coisas evoluíram de tal forma
que você não depende mais de
espaço físico para crescer, e os
Associados fazem operações fi-

nanceiras em casa pelo celular.
Agradeço a Organização e a Diretoria da época por terem me
oportunizado fazer parte dessa
história. Os desafios que enfrentei no Sicredi me fizeram crescer
profissionalmente e tudo isso foi
muito importante na minha vida.
40 anos já é um pequeno período
de amostra daquilo que a Sicredi Cooperação RS/SC fez e ainda
pode fazer no futuro. Desejo que
todos os objetivos se realizem
e que contemplem, com muito
sucesso, tudo aquilo que ainda
se almeja e que o Sicredi tanto
merece.'

Felipe Alberto Schneider / Conselheiro Fiscal em 1997 e 1998

Kauã Rien Michelini / Colaborador desde 2019
“O que me orgulha no Sicredi já está enraizado em nós: o
Cooperativismo. O Associado já nos vê com confiança, e esse espírito
de estar sempre disposto a ajudar tem me tornado melhor.”
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O Sicredi demanda a lembrança de 3 palavras fundamentais:
parceria, pertencimento e relacionamento.
Quando falo em parceria, é porque percebo que ela é parceira
do Associado e da Comunidade,
por realizar ações sempre em
benefício das pessoas e pela
preocupação que tem com cada
um. Para mim, parceria é uma
palavra que representa muito a
Cooperativa.
O Associado do Sicredi realmente se encontra pertencendo à
Instituição. Ele participa das decisões, dos comitês, dos conselhos e ajuda na estruturação administrativa de diversas formas,
e com isso nós, Associados, nos
sentimos efetivamente “donos
do negócio”.
Percebo também, a diferença
do atendimento e do trabalho
do Sicredi em relação às outras
Instituições Financeiras. Em um
mundo digital onde os relacionamentos são cada vez menos in-

tensos, o Sicredi conhece a gente
pelo nome, não pelo número da
conta. Aqui a gente percebe o
valor que o Sicredi dá para o seu
Associado, e isso é muito importante para mim.
40 anos por si só falam muito.
Muitas gerações já se passaram
e muitas pessoas já se doaram
para a Instituição, por isso só
tenho a parabenizar o Sicredi e
todas as pessoas que fazem da
Cooperativa uma Instituição de
sucesso.
Se eu pudesse olhar para frente,
desejaria apenas que o Sicredi continue exatamente assim:
evoluindo e melhorando sempre, sendo parceira do seu Associado, criando um senso de
pertencimento e se relacionando muito bem com as pessoas.
Tudo isso, aliado a uma eficiência
administrativa, financeira e tendo transparência, não tem como
dar errado. Tenho plena certeza
de que mais 40, 80 anos serão
comemorados no futuro!"

Cassiano Sheibe Vailatti
Coordenador de Núcleo desde 2020

Luana Haubert / Colaboradora desde 2014
“Sou feliz em ter a oportunidade de conhecer pessoas. Poder participar das conquistas, realizações e estar próximo dos Associados nos
momentos difíceis e ver a felicidade desses que confiam na gente.”
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Poder ter acompanhado desde
a implementação e ver onde o
nosso Sicredi já chegou é muito gratificante. Sem dúvidas, é
uma honra poder fazer parte
dessa história, que é muito bonita, porque a Cooperativa é uma
extensão da família da gente e
se fosse preciso, faríamos tudo
de novo. A gente trabalha com o
Sicredi desde o começo, e sabemos o quanto os inícios são difíceis. Ter pessoas que acreditam
em você é fundamental nesse
processo, e o Sicredi sempre
apoiou os Associados, a Comunidade e as Empresas. Por isso
sou muito grato, enquanto Associado, pelo apoio que tive e

pela oportunidade de fazer parte
do Conselho, porque tive muitos
aprendizados que com certeza
levarei para a vida toda.
Para quem chega na Instituição
agora, o importante é conhecer
essa história e tudo o que passamos. Seguir com o legado e
manter o espirito de proximidade, sequência e pertencimento
é fundamental, e penso que é a
maneira mais correta de se seguir trabalhando para construir
os próximos anos dessa história.
Não precisa ser um vidente para
perceber que o Sicredi estará
em um patamar inimaginável daqui alguns anos. Mantendo essa
sequência, a tendência é de um

crescimento muito grande, e não
consigo imaginar algo diferente.
A Sicredi Cooperação RS/SC só
irá para frente daqui em diante,
porque tem pessoas que trabalham diariamente para o sucesso da empresa e em benefício
dos Associados.
Parabéns a toda Família Sicredi!"

Airton Francisco Lange / Conselheiro Fiscal em 1996 e 1997

Sou um fã do Sistema Cooperativo. Para mim, ele é uma grande solução porque se diferencia
muito das demais Instituições
Financeiras,
proporcionando
aos seus Associados créditos
mais fácies, juros menores e
produtos e serviços com preços
mais acessíveis. Ter acompanhado a expansão me dá muita
satisfação em saber que o Sistema Cooperativo começou devagar, mas hoje já está presente

em todo o Brasil.
Sempre acreditei no Cooperativismo, então para mim não é
uma surpresa todo esse crescimento. Até porque é uma caminhada que vai seguir, o Sicredi irá
se expandir cada vez mais, não
somente em nossa região. Para
mim, é uma satisfação muito
grande fazer parte da Cooperativa. Parabenizo a Sicredi Cooperação RS/SC pelos 40 anos de bons
serviços prestados a todos."

Tailor José Agostini / Assessor Jurídico União Sicredi
Carazinho/Chapada em 1996

Luciano Barleze Barrios / Colaborador desde 2016
“O que me inspira é a realização de sonhos, e assim como
os nossos são realizados pelo Sicredi, nós realizamos os do
Associado, das Empresas e das Comunidades.”

SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC

40 ANOS

27

DEPOIMENTOS

Iniciei minha carreira na Sicredi
como estagiário e, em 2005, fui
contratado como Auxiliar Administrativo da unidade de processamento em Carazinho. A partir
daí, ocupei os cargos de Assistente de Atendimento, Gerente
de Negócios, Gerente nas Agências de Tio Hugo, Carazinho Sul,
Não-Me-Toque e Carazinho e em
2017, assumi como Gerente Regional de Desenvolvimento.
Minha atuação compreende a
execução da estratégia da Cooperativa junto às Agências de
Atendimento, observando o direcionamento das ações e negócios que podemos realizar. Trabalho diretamente ligado com a
Diretoria Executiva, onde avaliamos os resultados, projetamos
as metas e definimos as estratégias. Minha função também é
muito direcionada ao desenvolvimento de novas lideranças, a
autonomia dos gestores e à rea-

lização de um trabalho conjunto.
Tenho orgulho de acompanhar
de perto o quanto a Cooperativa
faz a diferença na vida dos Associados e o quanto contribui para
o desenvolvimento das nossas
Comunidades. A Sicredi Cooperação RS/SC é uma Instituição
que é próxima e que realmente
se preocupa com a economia local, com a educação financeira e
com a prosperidade de toda região.
Nossa Cooperativa é uma Instituição muito sólida e sustentável,
por isso, está chegando aos seus
40 anos com excelentes resultados e em pleno crescimento.
Para o futuro, acredito em uma
Instituição cada vez mais próxima das pessoas, mais conectada
com as inovações digitais e com
a economia local, mais simples
em suas operações e mais presente nas Comunidades."

Fábio Antônio Pedroso
Gerente Regional de Desenvolvimento

Luiza Pimentel da Costa / Colaboradora desde 2018
“O que muito me orgulha é a essência Cooperativista, a ideia de
ajudar as Comunidades e as pessoas que estão inseridas nelas para
que todos cresçam. Isso é, para mim, a parte mais importante.”
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Minha trajetória na Sicredi Cooperação RS/SC iniciou em 2003,
como estagiária, na agência em
Não-Me-Toque/RS. Após tive
muitas experiências em diferentes funções como Caixa, Auxiliar
e Assistente Administrativa, Tesoureira, Assistente e Gerente
de Negócios, Assessora de Programa de Qualidade, Gerente Administrativa Financeira, Gerente
de Agência e, atualmente, como
Gerente de Operações Administrativas. São 18 orgulhosos anos
como colaboradora do Sicredi.
Hoje, meu trabalho é com foco
em gerenciar Pessoas, Indicadores e Processos. Com objetivo
em manter a sustentabilidade
do nosso negócio, visando segurança, agilidade, a melhor experiência de atendimento para
o nosso Associado e desenvolvendo pessoas. Para mim, é um
orgulho quando percebo que o
trabalho que realizo diariamente
está refletindo nos Associados
por meio de suas necessidades

sendo atendidas de forma segura, ágil e satisfatória e dos
Colaboradores por meio do seu
desenvolvimento e crescimento
profissional.
Pelo modelo de negócio e atuação que o Sistema Sicredi tem,
tenho certeza de que temos vida
longa e muito ainda a crescer e a
contribuir nas comunidades. Ao
mesmo tempo que respeitamos
os 40 anos de história, também
nos dedicamos em muitas frentes para que ela permaneça fazendo sentido para a vida dos
nossos Associados no futuro.
Trabalhamos para que a Cooperativa se mantenha atualizada
com as transformações tecnológicas, com sustentabilidade
econômica, social e ambiental,
com desenvolvimento de pessoas e com oferta de produtos
e serviços que atendam as inovações que permeiam a vida de
todos aqueles que contam com a
Sicredi Cooperação para realizar
seus sonhos."

Aline Grunitzki
Gerente de Operações Administrativas

Maiara Cristina Scheit / Colaboradora desde 2017
“O trabalho em equipe me orgulha bastante. O Sicredi é diferente
justamente por isso, vivenciamos o verdadeiro sentido da palavra
Cooperação, coleguismo, trabalhamos como equipe.”

SICREDI COOPERAÇÃO RS/SC

40 ANOS

29

DEPOIMENTOS

A evolução que o Sicredi teve é
algo fantástico. Ver esse crescimento, a abundância de recursos
e que, apesar das dificuldades,
a nossa Credijal foi se desenvolvendo e hoje orgulha muitas
pessoas, inclusive eu que fiz parte dessa história desde o começo e que ainda sou Associado.
Essas coisas fazem com que a
gente, nesse momento em que
o Sicredi completa 40 anos,
pensar que tudo valeu a pena. A
importância do Sicredi hoje em
nosso meio se mostra naquilo
que está sendo oferecido para as
Comunidades, propriedades rurais, comércio e indústria. É um
Sistema que trabalha ao lado de

todos porque quer que os Associados cresçam e vejam O Sicredi como um braço de apoio.
Tenho muito orgulho de ter tido
a oportunidade de fazer parte
dessa história. Devo muito ao
Sicredi, principalmente quando
falamos de aprendizado e crescimento pessoal e profissional.
Por isso, acredito que o Cooperativismo é o melhor Sistema para
o crescimento e desenvolvimento das pessoas.
Parabéns Sicredi Cooperação pelos 40 anos e seja cada vez mais
a nossa Cooperativa que representa a todos nós e a nossa Comunidade."

Airton Mário Gorgen / Colaborador de 1982 a 1995

Eu fui muito feliz no Sicredi.
Do início para hoje vejo uma grande diferença porque era tudo
muito restrito, mas era muito valorizado o “ser Associado”. E isso
não mudou, a Sicredi Cooperação
mantém essa nossa característica principal: respeitar e valorizar
as pessoas e suas individualidades.
Quando comecei a trabalhar na
empresa não imaginava quanto
tempo iria ficar, apenas trabalhava pelo bem da Instituição e dos
Associados. Assim que ajudei a
construir essa história por mais
de 35 anos.
Para mim, o Sicredi será um
exemplo ainda por sua essência

Cooperativista, e nessa evolução
seguirá mantendo os relacionamentos humanizados e a relação de confiança, admiração e
respeito mútuo que tem com os
Associados.
Hoje quando ouço alguém falando do Sicredi sinto muito orgulho. O Sicredi contribuiu muito
com meu desenvolvimento pessoal e profissional. Para mim,
tudo sempre foi aprendizado e
hoje, olhando para trás, eu vejo
que foi muito boa essa trajetória.
Agradeço aos Associados, aos
Colegas e a Cooperativa. Ter a
oportunidade de fazer parte do
Sicredi possibilitou que eu vivesse alguns dos principais momen-

tos da minha vida, tendo sempre por base o Cooperativismo.
Agradeço muito e dedico esses
mais de 35 anos de trabalho a todos que fizeram parte da minha
trajetória dentro da empresa."

Alícia Maria Sestari / Colaboradora de 1984 a 2019

Márcio Farias de Lima / Colaborador desde 2017
“O que mais me orgulha no Sicredi é a forma como a Cooperativa
consegue que nós, Colaboradores, sejamos mais que colegas de
trabalho, sejamos amigos e companheiros.”
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Sicredi na Comunidade
O compromisso com a Comunidade está no DNA do Sicredi e nesses
últimos 40 anos a nossa Cooperativa vem investindo em programas e
ações de sustentabilidade que transformaram a realidade da região.

PROGRAMA A
UNIÃO FAZ A VIDA
Completando 26 anos de atuação em 2021, o Programa A
União Faz a Vida é o principal
programa de educação do Sicredi e objetiva construir e vivenciar
atitudes e valores de Cooperação e Cidadania.
Impactando nacionalmente em
mais de 3 milhões de crianças e
adolescentes e 150 mil educadores, o PUFV está presente na Sicredi Cooperação nos municípios
de Almirante Tamandaré do Sul,
Não-Me-Toque, Santo Antônio do
Planalto e Victor Graeff.
Como uma das Cooperativas
pioneiras de implantação do
Programa dentro do Sistema,
estamos desde o início nessa
caminhada, gerando resultados
significativos e transformando
alunos mais cooperativos e protagonistas de seu processo de
aprendizagem.

Com o apoio de uma Rede de
Compromisso entre Sicredi, Secretarias Municipais de Educação, Gestores Escolares, Educadores, Assessoria Pedagógica

e Apoiadores da Comunidade, o
PUFV reforça o nosso propósito de transformar realidades e
desenvolver Comunidades por
meio da educação e Cooperação.

Comemorações dos 20 anos do PUFV, em 2015

Encontro Regional de Coordenadores locais do Programa em 2021

Marineide Rosinski / Colaboradora desde 2019
“Encontrei no Cooperativismo o meu propósito de fazer a
diferença na vida das pessoas, o que nosso relacionamento, o
nosso atendimento pode fazer na vida de cada uma delas.”
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COOPERATIVAS ESCOLARES
Conectado aos Princípios do Cooperativismo e assegurando a
promoção do Quarto Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável,
que trata da Educação de Qualidade, o Sicredi desenvolve o Programa Cooperativas Escolares.
Mediante um modelo de conhecimento que envolve o espírito e
a prática Cooperativista, focado
na liderança e no protagonismo
juvenil, o Programa é uma verdadeira iniciação ao Cooperativismo, seus valores e princípios.
Na Sicredi Cooperação RS/SC,
atualmente as Cooperativas
Escolares estão presentes nos
municípios de Victor Graeff por
meio da Cooperativa Escolar

União e Trabalho (COOUNITRA)
na EMEF Marcílio Dias, Cooperativa Escolar Max (COOPMAX) na
EMEF Leonel de Moura Brizola,
e em processo de implantação
na EMEF Amália Kerber em Não-Me-Toque.
As Cooperativas Escolares são
uma iniciativa de caráter educativo, formada pela união voluntária de crianças ou adolescentes,
que realizam atividades sociais,
econômicas e culturais de acordo com seus objetivos comuns,
no contraturno escolar, sem fins
lucrativos. É um movimento de
muitos alunos que acreditam no
cooperativismo como uma possibilidade de transformar suas
Comunidades.

Cooperativas Escolares em viagem de estudos à Nova Petrópolis/RS

FUNDO SOCIAL
O Fundo Social é uma iniciativa
do Sicredi que destina uma parte
dos resultados das Cooperativas
para apoiar projetos de interesse
coletivo das áreas educacionais,
culturais, esportivas inclusivas,
de sustentabilidade ambiental,

de segurança, de saúde e inclusão social.
No Sicredi, o modelo de negócio
constrói uma cadeia de valor que
beneficia o Associado, a Cooperativa e a Comunidade local, e o
Fundo Social é uma prova disso.
Em 2021, a Sicredi Cooperação

Coopmax revitalizou o viveiro
municipal de Victor Graeff/RS

RS/SC realizou sua primeira edição nesse formato, destinando
cerca de R$ 300 mil em recursos e contemplando 49 projetos
de entidades Associadas que se
inscreveram no Programa.

Maristela Leal dos Reis / Colaboradora desde 1996
“Sempre senti muito orgulho do Sicredi. Olhando para trás, eu tenho
muita satisfação em ver o crescimento que a Cooperativa teve ao
longo desses anos e é gratificante ver o futuro que temos pela frente.”
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Por meio da Educação Financeira, o Sicredi busca cumprir com
sua missão como Cooperativa de
Crédito de transformar a relação das pessoas com o dinheiro
e assim contribuir com a qualidade de vida dos seus Associados
e das Comunidades onde está
inserido.
Dessa forma, em 2020, o Sicredi
lançou o seu o Programa Nacional de Educação Financeira Cooperação Na Ponta do Lápis que
visa compartilhar práticas que
podem trazer uma vida financeira sustentável para muitas pessoas.

Na Sicredi Cooperação RS/SC,
o Cooperação Na Ponta do Lápis é realizado por meio de oficinas de Educação Financeira
presenciais e on-line destinadas
para crianças, jovens e adultos
e promovidas em parceria com
Associados, escolas, entidades e
empresas.
Com uma metodologia própria,
baseada em estudos da economia comportamental, o Programa tem, por objetivo, proporcionar uma melhor compreensão
dos hábitos em relação às finanças, buscando provocar uma
tomada de consciência que traga
resultados efetivos.

Oficinas de Educação Financeira nas escolas

SUSTENTABILIDADE
Para nós, sustentabilidade é a
gestão do negócio com foco na
ampliação do nosso impacto
positivo econômico, social e ambiental, reduzindo os impactos
adversos e gerando valor para
os Associados, Colaboradores,
Comunidade e demais partes interessadas.
A estratégia de sustentabilidade
nos ajuda a cumprir com a nossa
missão, visão e valores, proven-

do direcionadores estratégicos
que contribuem e orientam na
prática o desenvolvimento sustentável do nosso negócio. Os direcionadores de sustentabilidade norteiam a nossa estratégia
de desenvolvimento sustentável
e nos auxiliam a colocar a nossa
missão em prática. São eles:
• Relacionamento e
Cooperativismo
• Soluções Responsáveis
• Desenvolvimento Local

Os direcionadores são divididos
em temas focais, que compõem
a nossa materialidade e são considerados os pontos mais relevantes para as nossas partes interessadas, possuindo impactos
no nosso negócio. São esses direcionadores que orientam a elaboração de projetos, iniciativas e
planos de ação para a evolução
da sustentabilidade no Sistema.

Monica Liane Haubert / Colaboradora desde 2007
“O que mais me orgulha é poder participar das conquistas dos
Associados, ver os sonhos deles se realizando e ao mesmo tempo
participar do desenvolvimento das nossas Comunidades.”
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Área de atuação
E

m março de 2021, o Sistema Sicredi ultrapassou
a marca de 5 milhões de
associados e tem mantido um
ritmo constante de expansão de
áreas de atuação, consolidando
a força do Cooperativismo de
Crédito e provando que se trata
de um modelo de negócio que
constrói uma cadeia de valor e
que beneficia verdadeiramente o
Associado, a Cooperativa e a Co-

munidade local.
A Sicredi Cooperação RS/SC é
uma das 108 Cooperativas do
Sistema Sicredi, que atua em
capilaridade. Nossa Cooperativa atende, atualmente, 7 cidades no Rio Grande do Sul e em
6 cidades em Santa Catarina. As
regiões que atuamos são geograficamente parecidas. Ambas
são localizadas ao norte dos
Estados e abrangem pequenas

e médias cidades. Os municípios
do Alto Jacuí, no Rio Grande do
Sul, e do Alto Vale do Itajaí Norte
e parte do Planalto e Serra, em
Santa Catarina, são compostos
de pequenas propriedades agrícolas e possuem grande parcela
da atividade econômica ligada à
pecuária, agroindústria, e ao turismo rural.
Nosso projeto de expansão segue em desenvolvimento, com o
qual iremos atender ainda mais
Comunidades em Santa Catarina.

ÁREA DE
ATUAÇÃO RS
1. NÃO-ME-TOQUE
2. VICTOR GRAEFF
3. TIO HUGO
4. CARAZINHO
5. SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO
6. COQUEIROS DO SUL
7. ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

Natali Beumer / Colaboradora desde 2021
“O que me orgulha é, primeiramente, fazer parte desta história,
poder carregar o sobrenome Sicredi. Além disso, saber que a
gente é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas.”
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ÁREA DE ATUAÇÃO SC

FUTURAMENTE, ESTAREMOS TAMBÉM EM:

1. PRESIDENTE GETÚLIO
2. POUSO REDONDO
3. TAIÓ
4. IBIRAMA
5. WITMARSUM
6. OTACÍLIO COSTA

7. AGROLÂNDIA
8. ATALANTA
9. BRAÇO DO TROMBUDO
10. DONA EMMA
11. JOSÉ BOITEUX
12. LEBON RÉGIS
13. MIRIM DOCE
14. PONTE ALTA DO NORTE

15. RIO DO CAMPO
16. RIO DO OESTE
17. SALETE
18. SANTA CECÍLIA
19. SANTA TEREZINHA
20. SÃO CRISTÓVÃO DO SUL
21. TROMBUDO CENTRAL
22. VITOR MEIRELES

Paulo Edmar Schons / Colaborador desde 1989
“O que me orgulha é ver o crescimento e a confiança que o Associado
tem no Sicredi, e a seriedade com que se trata o Cooperativismo de
Crédito. Fazer parte dessa história é gratificante.”
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Para mim, é um orgulho e uma
grande responsabilidade, mas,
sem dúvida, é uma grande satisfação estar à frente da Sicredi Cooperação RS/SC, que está
em plena expansão e desenvolvimento, ainda mais neste momento único.
Nossa Cooperativa é alicerçada em três pilares: Econômico,
Social e Ambiental. A partir disso, trabalhamos para manter o
‘quadrado perfeito’ que envolve
a sinergia entre a Cooperativa,
Associados, Colaboradores e Comunidade.
Nesses 40 anos, nós evoluímos
muito em Associados e Ativos
Administrados. Diante disto, os
órgãos reguladores e o mercado exigem uma Governança
Corporativa, alicerçada em uma
gestão profissional, com mais
monitoramento, compromissos,
exigências e responsabilidades.
Os nossos Conselhos de Administração e Fiscal são compostos por pessoas que precisam
estar cada vez mais habilitadas
para atender as exigências dos
cargos e demandas da Cooperativa.
Para o futuro do Sicredi, tenho
certeza de que vamos crescer

muito. Cumprindo com nossa missão, de agregar renda
ao Associado e à Comunidade,
acredito que a Cooperativa tem
muito a expandir, mas sempre
comprometida com os princípios
do Cooperativismo. Nós temos
potencial para fazermos muitos
negócios e trazermos mais pessoas para fazerem parte da nossa Cooperativa.
Como representante do Quadro
Social, é uma alegria chegar ao
fim de 2021, comemorando os
40 anos do Sicredi Cooperação
RS/SC, com a Cooperativa estando em pleno desenvolvimento e
de forma sustentável, com os
Indicadores de Gestão em excelência e com os Associados,
Colaboradores e Comunidades
satisfeitos. Isso, sem dúvida, é
o que gratifica a todos nós, que
acompanhamos essa bela história.
É um orgulho podermos mostrar
aos Fundadores tudo aquilo que
já fizemos pela Cooperativa e
aonde conseguimos chegar. Hoje
temos que pensar a longo prazo
e deixar plantada essa semente,
buscando novas áreas para expansão, visando à perenidade da
Sicredi Cooperação RS/SC.”

Gervásio Jorge Diel
Presidente

Raquel Wiebrantz / Colaboradora desde 2002
“Orgulha-me muito fazer parte de uma Empresa que se preocupa
com o bem-estar de seus Associados e também valoriza seus
Colaboradores, com oportunidades de crescimento profissional.”
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Iniciei na Cooperativa em 1981,
passando por todos os setores
até chegar à Presidência, onde
permaneci por 17 anos. Agora,
como Vice-Presidente, permaneço ao lado do Presidente Gervásio, contribuindo com a Cooperativa nas tomadas de decisão e na
realização de uma gestão estratégica ética e transparente.
Me sinto realizado por ter tido
toda essa trajetória e por acompanhar o pleno desenvolvimento
do Sicredi. Hoje temos a certeza
de que somos uma Cooperativa
consolidada, com uma excelente
estrutura e preparada para no-

vos e grandes desafios. Temos
tecnologia, conhecimento, pessoas capacitadas e tudo o que
é preciso para nos desenvolvermos. Nossos indicadores revelam que a gestão estratégica e
administrativa estão sincronizadas e buscam sempre o melhor
para a Empresa.
Apesar de todas as dificuldades
que já enfrentamos, hoje oferecemos produtos tão bons, ou até
melhores, que de outras Instituições Financeiras. Isso porque
nosso grande diferencial é o relacionamento com as pessoas,
o ser Cooperativa. O Sicredi não
deixou de acompanhar a tecnologia, e está sempre alerta às
novidades do mercado, mas sem
esquecer os seus valores e propósito.
O Sicredi é uma empresa que estimula a criatividade e o empreendedorismo, tanto dos Associados quando dos Colaboradores.
Isso é o que nos faz ser uma
empresa forte e sólida onde todos sempre ganham. Essa característica está conosco desde
o início do nosso trabalho e se
reflete nas decisões que tomamos relacionadas à expansão e
ao desenvolvimento.

Imagino daqui uns anos que tudo
seja ainda mais digital e com um
número menor de agências físicas. Tudo sendo feito de casa,
pelo celular. Talvez em pouco
tempo já estaremos em uma
outra realidade que irá impactar
tanto as Instituições Financeiras
quanto o Comércio e demais setores da economia. Há 40 anos
sequer imaginávamos as transformações que hoje fazem parte
do nosso dia a dia. É difícil prever
coisas, mas acredito que teremos cada vez mais mudanças
em pouco tempo.
Aos que estão chegando agora
na Cooperativa, digo: tenham
atitude e dedicação. Busquem
conhecimento, sejam corretos
e vão atrás daquilo que vocês
querem. No Sicredi, é possível
crescer a partir de seus esforços
pessoais e trilhar uma longa carreira.
Tenho muito orgulho em fazer
parte dessa história e também
por ter contribuído com a estruturação de todo o Sistema Sicredi. Somos passageiros, por isso
para mim é uma satisfação saber que fiz a minha parte nessa
trajetória.”

José Celeste de Negri
Vice-Presidente

Ronaldo Darci Krüger / Colaborador desde 2012
“O meu sonho, todo mundo sabe, era entrar no Sicredi. A minha
trajetória profissional e pessoal na Cooperativa é um orgulho para
mim, pois trabalhar num lugar que se gosta é uma realização.”
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Minha relação com o Cooperativismo começou ainda na infância, pois tenho a sorte de vir de
uma família que pratica diariamente os valores da Associação
Cooperativista. Nesse sentido,
mesmo já tendo trabalhado em
outras Instituições Financeiras,
quando cheguei na Sicredi Cooperação RS/SC foi onde me senti
realmente realizado e em casa.
Minha história começou na agência de Não-Me-Toque, onde fui
Gerente, em seguida Gerente

Regional de Desenvolvimento, e
então fui nomeado como Diretor
Executivo da Cooperativa. Me
orgulho muito em poder fazer
parte da família Sicredi e ter a
oportunidade de vivenciar essa
história, é gratificante e especial.
Todos os Colaboradores devem
se orgulhar dessa história que
começou com 27 Fundadores, e
que jamais imaginariam que hoje
chegaríamos a mais de 27 mil
Associados.
As conquistas que tive no Sicredi
são fruto de muito trabalho, dedicação, resiliência e do aprendizado com colegas, gestores e
Associados. Mas, principalmente, são o resultado da confiança
que Cooperativa tem nas suas
Pessoas e da sua postura de
promover desenvolvimento e
oportunidades para trilhar carreiras. Essa confiança é digna
de uma organização que preza
pelas Pessoas e que tem elas
como seu principal patrimônio.
Acredito que o sucesso da nossa Cooperativa é construído pela
combinação de experiência com
a juventude.

Enquanto celebramos o caminho
que trilhamos até aqui, mantemos nosso olhar e nossas nossas
ações para continuarmos construindo uma Instituição Financeira Cooperativa sustentável e sólida, e olhar para o futuro é olhar
para nosso propósito, buscando
sempre ter o Associado no
centro da estratégia, procurando atender suas necessidades,
desejos, e o ajudando a realizar
seus sonhos, como versa na
nossa Missão, Visão e Valores.
Tudo isso conectado ao mundo
de muitas transformações e inovações, com o compromisso de
podermos levar este cenário aos
nossos Associados e mantendo
a nossa essência, transparência
e responsabilidade.
Nossa trajetória até aqui foi
marcada por desafios e oportunidades, que alavancaram nosso
crescimento e a nossa capacidade de adaptação. Dessa forma,
tenho a convicção que estamos
preparados para que a Sicredi
Cooperação tenha no seu presente e futuro uma vida longa,
próxima e sustentável."

Nélio Heller
Diretor Executivo

Sabrina Rodrigues / Colaboradora desde 2013
“Tenho uma experiência muito positiva, tanto na vida profissional
como pessoal no Sicredi e meu orgulho é conseguir trabalhar com
os Associados de uma forma próxima, alcançando seus objetivos.”
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São muitos anos de carreira no
Sicredi (na Cooperativa e na Central Sicredi Sul Sudeste). Comecei
em junho de 1987 no setor de
Contabilidade, Conta Corrente,
Conferências diversas e no auxílio
na digitação cheques e slips. Com
o passar dos anos fui ocupando
outras funções, que me prepararam para, em 2015, me tornar
Diretor de Operações.
Para mim é muito gratificante fazer parte da Diretoria Executiva
neste ano, com a Cooperativa comemorando seus 40 anos. Essa
é uma história que sempre será
lembrada, assim como foram as
dos 20 e 30 anos que pude participar. Praticamente toda minha
carreira e parte da minha vida
foram dentro do Sicredi, por isso

sinto muito orgulho. O Sicredi
virou uma paixão. Vivemos momentos difíceis, crises do mercado, planos econômicos do Governo, entre eles a própria extinção
do BNCC, mas fomos aprendendo, reinventando e achando soluções para cada desafio.
No início era mais no papel e na
caneta, com a digitação e conferências. Não imaginava que o trabalho que eu fazia nos primeiros
anos poderia ser praticamente
todo informatizado, com relatórios prontos nos sistemas, assinaturas eletrônicas ou digitais e
ações podendo ser feitas até por
um robô. Estamos cada momento passando por uma evolução
muito grande e, mesmo sendo
desafiador, também é uma conquista reaprendermos, inovarmos e nos adaptarmos a todas
essas transformações.
Atualmente nosso Associado é
mais informado, quer mais agilidade e segurança. É tudo mais
rápido. O Sicredi teve que se
adaptar a isso, até pela própria
concorrência, o mercado é que na
maioria das vezes dita a velocidade das ofertas dos tipos de produtos e serviços. Evoluímos muito na tecnologia e na eficiência
do negócio. Através dos canais
de atendimento prestamos toda

a informação necessária e aproveitamos as reuniões e ações na
Comunidade para estarmos mais
próximos, não esquecendo da essência do começo da Cooperativa, que foi o Agro.
Para o futuro penso que iremos
seguir aperfeiçoando o que já
oferecemos, e crescendo na expansão de uma forma planejada
e sustentável. Teremos ainda
mais tecnologia, e com muita
criatividade e inovação vamos
melhorando nossos formatos de
atendimento, nossas estruturas
físicas nas agências e os canais
de autoatendimento, fomentando todos os setores da economia
que atendemos com nossos produtos e serviços.
Para os que estão iniciando suas
carreiras no Sicredi lembro que
é tudo uma caminhada. É preciso
as vezes ter paciência, afinal temos de ter um bom aprendizado
e uma boa experiência. Por isso,
tenham e busquem bastante conhecimento, porque com o tempo as oportunidades surgem, e
deve-se estar preparado. Assim,
trabalhamos a sucessão dentro
da Sicredi Cooperação RS/SC e
construímos nossa história para
o futuro, de uma Cooperativa forte e sustentável”

Airton Martin Schuster / Diretor de Operações

Sandro Luiz Kilpp / Colaborador desde 1991
“Orgulho-me de fazer parte desta história de sucesso, participando
do crescimento da Cooperativa que sempre contribuiu para o
desenvolvimento do Associado e dos municípios que estão inseridos.”
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GALERIA

GALERIA DE FOTOS
Ao longo desses 40 anos, contamos com o apoio de Pessoas e
Comunidades que foram fundamentais para o êxito da nossa trajetória.
Como forma de reconhecimento e agradecimento, ao longo do ano de 2021,
nosso Presidente Gervásio Jorge Diel, entregou um troféu comemorativo
em nome de todos nós, da Família Sicredi Cooperação RS/SC.

Central Sicredi Sul/Sudeste. Na foto
Marcio Port, Vice-Presidente

Fundador Irmfried Otto Ingbert
Harry Schmiedt (in memorian). Na
foto, seu filho, Marcus Schmiedt

Fundador Eurides Berwig (in
memorian). Na foto, sua filha
Marilene Berwig

Ex-Presidente José Celeste de Negri

Ex-Presidente Paulo Castelar Aflen

Fundador e Ex-Presidente
Willibrordus Henricus Van Lieshout

Fundador e Ex-Presidente
Dirceu Olair Hoffstaedter

Fundador Adelar da Cunha
(in memorian). Na foto, sua
irmã, Leyr da Cunha Noll

Fundador Ari Griesang (in memorian).
Na foto, sua esposa, Ilcy Griesang

Stéfani Lampert / Colaboradora desde 2016
“A minha história com o Sicredi é antiga, desde pequena frequentava a
Agência da minha Comunidade e, hoje trabalho nela. Realizo o mesmo
atendimento que eu vi fazer tanta diferença, na vida dos Associados.”
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Fundador Nei César Mânica

Fundador Madar Piva (in memorian).
Na foto, seu filho, Pedro Fioravante
Edmundo Piva

Fundador Eloi Berres

Fundador Luiz Francisco
Dias Rodrigues

Fundador Guido Augusto Mânica (in memorian).
Na foto, seu filho, Nei César Mânica

Fundador Luiz Roberto Gobbi

Fundador Ari Wallauer

Fundador Harry Alberto Erpen
(in memorian). Na foto, sua filha,
Andreia Erpen

Fundador Arno Hugo Augustin
(in memorian). Na foto, seu neto,
Daniel Coutinho Augustin

Fundador Franciscus Johannes
Stapelbroek (in memorian). Na
foto, Ana Stapelbroek

Fundador Werner Hugo Goellner (in memorian).
Na foto, representando a família, Paulo Finger

Tatiana Vieira / Colaboradora desde 2009
“O que me orgulha é a diferença que podemos fazer na Comunidade
onde estamos inseridas e também por meio de nossos produtos e
serviços, realizar os sonhos de nossos Associados.”
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Fundador Johannes Hubertus Assinck
(in memorian). Na foto, seu filho,
Huberto Nicolau Assinck

Fundador Benno Balduino Kohlrausch
(in memorian). Na foto, sua esposa e filha,
Thereza Kohlrausch e Dalva Schroeder

Fundador Johannes Arnoldus
Maria Van Riel

Fundador Waldemar Wiedtheuper

Fundador Elinor Kirinus (in
memorian). Na foto, seu neto,
Daniel Kirinus

Fundador José Egídio Warken

Fundador Alzidio Weiler (in memorian).
Na foto, sua filha, Melania M. Pereira

Município de Pouso Redondo/SC.
Na foto Oscar Gutz, Prefeito

Fundador Norberto Barth

Fundador Romeu Kohlrausch. Na
foto, sua neta, Kelly Roos

Fundador Dionisio Alcelcio Bauer. Na foto,
o cunhado Sérgio Vilmar Scherer

Município de Carazinho/RS. Na foto
Milton Schmitz, Prefeito

Tiago Zanetti Gomes / Colaborador desde 2018
“A essência Cooperativista é o que me orgulha, pois buscamos um
relacionamento próximo ao Associado. Um exemplo: para facilitar
seu acesso e atendimento, abrimos Agências, diferentes dos outros.”
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Município de Victor Graeff/RS. Na
foto Lairton Andre Koeche, Prefeito

Município de Taió/SC. Na foto Horst
Alexandre Purnhagen, Prefeito

Município de Santo Antônio do
Planalto/RS. Na foto Elio Gilberto Luz
de Freitas, Prefeito

Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS.
Na foto Adir Giacomini, Prefeito

Município de Ibirama/SC. Na foto Adriano Poffo, Prefeito

Município de Witmarsum/SC.
Na foto Cesar Panini, Prefeito

Município de Tio Hugo/RS.
Na foto Gilso Paz, Prefeito

Município de Coqueiros do Sul/RS.
Na foto Valoir Chapuis, Prefeito

Município de Presidente Getúlio/SC. Na foto Nelson
Virtuoso, Prefeito

Município de Não-Me-Toque/RS.
Na foto Gilson dos Santos, Prefeito

Vanessa Berghahn / Colaboradora desde 2014
“O jeito Sicredi de ser me orgulha muito por estarmos sempre
presente na vida dos Associados, participando das suas Comunidades.
É gratificante saber que fazemos parte de seu crescimento.”
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Homenagens

A

história da Sicredi Cooperação RS/SC é marcada
por uma atuação focada
em princípios que beneficiem
as Comunidades, fazendo os recursos financeiros circularem
dentro das regiões onde está
inserida. Esse compromisso de
40 anos foi homenageado em
diferentes momentos ao longo
deste ano.
Em 22 de junho, Presidente Gervásio Jorge Diel recebeu, em
nome da Sicredi Cooperação RS/
SC, um quadro da Central Sicredi Sul/Sudeste, entregue pelas
mãos do Vice-Presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio
Port.
No dia 13 de setembro, o Presidente Gervásio Jorge Diel e o
Vice-Presidente José Celeste De
Negri receberam a Moção de
Aplauso da Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque/RS.
Já em 16 de novembro foi a vez
da Câmara de Vereadores de
Taió/SC homenagear os 40 anos
da nossa Cooperativa e o 1º ano
da agência de atendimento do
município com uma Moção de
Aplauso.
Em todas as homenagens, o Presidente explanou sobre o trabalho Cooperativo realizado pela
Sicredi Cooperação RS/SC e entregou o troféu comemorativo
alusivo as quatro décadas da
Cooperativa aos municípios e à
Central Sicredi Sul/Sudeste.

Central Sicredi Sul/Sudeste

Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque/RS

Câmara de Vereadores de Taió/SC

Victória Wetter / Colaboradora desde 2017
“O ato Cooperativo está em nós. Estar sempre atuando ativamente
na vida das pessoas, dos Associados, ajudando as Prefeituras, o
desenvolvimento das nossas cidades, me orgulha muito.”
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Um futuro mais próspero
se constrói no presente

C

hegamos aos 40 anos da
Sicredi Cooperação RS/SC
muito orgulhosos da caminhada que fizemos até aqui. São
quatro décadas contando com a
confiança de cada um dos nossos Associados para realizarmos juntos os seus sonhos.
Nessas páginas, contamos um
pouco dos principais acontecimentos que nos trouxeram até
aqui, pois, para falar de futuro,
é importante primeiro olharmos
para história, passando pelo presente, e assim reconhecermos
os trabalhadores, fundadores,
e todas as pessoas que participaram da construção da Sicredi
Cooperação RS/SC em todos esses anos. Para nós é um orgulho
muito grande poder fazer parte
da história desta grande Cooperativa.
Ao mesmo tempo em que celebramos nossa trajetória, voltamos nossas ações para continuarmos construindo uma
Instituição Financeira Cooperativa sustentável e sólida. Olhar
para o futuro é olhar para o nosso propósito, ou seja, satisfazer
as necessidades e desejos dos
nossos Associados, manter a
sustentabilidade da Cooperativa,
contribuir para a motivação dos
Colaboradores e ter o reconhecimento das Comunidades onde
estamos inseridos.

A Sicredi Cooperação RS/SC
vive uma jornada de inovação e
crescimento. O desenvolvimento sustentável é uma das mais
importantes premissas da nossa
Cooperativa, e a transformação
pela qual o setor financeiro está
passando nos coloca a frente
muitos desafios, mas também
cria inúmeras oportunidades.
Nesse sentido, tenho a convicção
de que a nossa principal diferença neste mercado tão competitivo é o nosso modelo de negócio:
o Cooperativismo.
Diante de um cenário que apresenta constantemente mudanças disruptivas e inovadoras, nos
fortalecemos na nossa essência
e em nossos valores Cooperativos para sermos cada vez mais
protagonistas em busca de uma
sociedade melhor. Por isso, co-

laborar com o desenvolvimento
e a transformação social das regiões onde atuamos é uma das
nossas premissas desde a nossa
Fundação. Isso se dá por meio
de iniciativas que entregam um
relacionamento diferenciado Cooperativo, e que refletem os valores do Cooperativismo, como
solidariedade, transparência e
responsabilidade.
Nossa trajetória até aqui foi
marcada por desafios e oportunidades que alavancaram nosso
crescimento e a nossa capacidade de adaptação. Por termos vivido de perto as transformações
sociais e econômicas desse período, nos sentimos preparados
para que a Sicredi Cooperação
RS/SC tenha no seu presente e
no seu futuro uma vida longa,
próspera e sustentável.

Gervásio Jorge Diel / Presidente e
Nélio Heller / Diretor Executivo

Nossos 40 anos de história também estão contados em vídeo. Confira a
websérie “Vozes da Nossa História” nas nossas redes sociais.
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transformamos

confiança
em

história!

SICREDI

Nosso agradecimento a todos
aqueles que fazem parte dos 40 anos
da Sicredi Cooperação RS/SC

sicredicooperacaoRSSC
www.sicredicooperacao.com.br
(51) 3358-4770

