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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;
- Normas Oﬁciais e Internas;
- Eﬁcácia e Transparência na Gestão;
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Uma Cooperativa
em crescimento
Olá, nós somos a Sicredi Cooperação RS/SC, uma Instituição
Financeira Cooperativa com 40 anos de história. Nossa
trajetória é marcada pela realização de ações em prol do
desenvolvimento dos Associados, Comunidades e
municípios das regiões dos estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina onde atuamos.

Nossa Cooperativa
em números

Como integrantes do Sistema Sicredi, somos movidos pelo
propósito de Construir Juntos uma Sociedade Mais
Próspera e fazemos isso trabalhando de um jeito simples,
próximo e ativo, levando soluções ﬁnanceiras inteligentes e
sustentáveis para nossos Associados.

Resultado Líquido de

Nossa Cooperativa vive um momento de crescimento em
negócios e expansão geográﬁca. Hoje já contamos com a
conﬁança de mais de 28 mil Associados e temos presença
física em 13 municípios gaúchos e catarinenses. Nosso
atendimento é feito por meio de 16 Agências e uma Superintendência Regional, que garantem um relacionamento
próximo para Você, para sua Empresa e para seu
Agronegócio.

Associados

Em 2021 inauguramos três novas agências de atendimento,
localizadas nos municípios catarinenses de Ibirama,
Witmarsum e Otacílio Costa. Nesse processo, também
reinauguramos a agência de Tio Hugo/RS, uma das primeiras
da nossa Cooperativa, e projetamos manter esse ritmo em
2022. Ao todo, nosso projeto de expansão prevê presença em
22 municípios catarinenses e há possibilidade de estendermos
nossa presença para o estado de Minas Gerais.

R$ 28,9 Milhões
28 Mil

16 Agências
e 1 Superintendência
Regional
em 13 Municípios

R$ 1,65 Bilhão
em Recursos Totais
Administrados

R$ 175 Milhões
em Patrimônio Líquido

R$ 725 Milhões
em Depósitos Totais
Inauguração Ibirama/ SC

Inauguração Witmarsum/ SC

R$ 769 Milhões
em Crédito

Inauguração Otacílio Costa/ SC
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Os Pilares Estratégicos que norteiam nossa Cooperativa são o desenvolvimento de forma equilibrada do
quadrado perfeito, composto pela Cooperativa, Associado, Colaborador e Comunidade. Desse modo,
sustentamos nossos resultados valorizando esse conjunto.
Atualmente contamos com um quadro de profissionais comprometidos com o Cooperativismo. Nossos
Colaboradores recebem constantemente oportunidades de treinamentos e aperfeiçoamento, bem como
possibilidade de progressão de carreira. Esses investimentos retornam à Sociedade em forma de
atendimento especializado e qualificado nas agências, pessoas engajadas em nível pessoal e profissional,
consumo no comércio local e desenvolvimento regional.
Além disso, nos mantemos presentes junto à Comunidade participando e apoiando projetos, Entidades,
Eventos Sociais, Parcerias e Convênios, fomentando ainda mais o Cooperativismo, contribuindo para o
desenvolvimento local e gerando mais negócios. Assim criamos laços de confiança que nos permitem,
continuamente, crescerJuntos.
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Transformação Participativa
O cenário ainda marcado pela pandemia da Covid-19
nos impulsionou a buscarmos soluções inovadoras
para nos mantermos próximos e atuantes juntos aos
nossos Associados e Comunidades. Nesse sentido, o
ano de 2021 foi marcado por uma iniciativa inédita na
história da Sicredi Cooperação RS/SC: a realização
das Assembleias de Núcleo e da Assembleia Geral
Ordinária em ambiente digital, com transmissão ao
vivo aos Associados.
As Assembleias de Núcleo foram realizadas de 04 a 10
de fevereiro, conforme o seguinte cronograma: em
04/02 para as agências dos municípios de Presidente
Getúlio/SC, Pouso Redondo/SC e Taió/SC; no dia
05/02 para as agências dos municípios de Coqueiros
do Sul/RS e Victor Graeff/RS; no dia 08/02 para as
agências dos municípios de Santo Antônio do
Planalto/RS e Tio Hugo/RS; no dia 09/02 para as
agências dos municípios de Almirante Tamandaré do
Sul/RS e Carazinho/RS; e no dia 10/02 para as
agências do município de Não-Me-Toque/RS.
As gravações ﬁcaram disponíveis para acesso
por 24h, para possibilitar que os Associados
participassem e votassem no horário de sua
disponibilidade. O formato digital foi elogiado pelo
Presidente Gervásio Jorge Diel, que destacou que a
Assembleia é uma das oportunidades para o
Associado exercer a sua principal função na
Cooperativa: o de Dono do Negócio. “Apresentamos
um formato de Assembleia adaptado à nova realidade
e assim oportunizamos que nossos Associados
acompanhassem os resultados e votassem nas
pautas com tranquilidade e segurança. Assim,
construímos, juntos, mais prosperidade para nossa
região”, explica.
N a o p o r t u n i d a d e , f o r a m a p re s e n t a d o s a o s
Associados os números da Cooperativa, juntamente
com o Planejamento de Ações para o ano de 2021.
Houve Prestação de Contas e Destinações das Sobras;
Eleição e Fixação do valor das cédulas de presença do
Conselho Fiscal; Atualização da Política de
Conformidade e da Norma de Auditoria Interna, entre
o u t ro s t e m a s re l a c i o n a d o s a o t r a b a l h o d a
Cooperativa.

Presidente e Vice-Presidente conduzem as Assembleias Digitais

Equipe atendendo a interação dos Associados on-line

Durante as Assembleias, também foram
apresentados dados dos Programas Sociais
desenvolvidos pelo Sicredi, como o Programa Crescer,
o Programa Pertencer e o Programa A União Faz a Vida
(PUFV), além do Programa Cooperação na Ponta do
Lápis e o Programa de Cooperativas Escolares.
A Sicredi Cooperação RS/SC ﬁnalizou o processo
assemblear 2021 no dia 26 de fevereiro com a
Assembleia Geral Ordinária de Delegados, destinada
à participação dos Coordenadores de Núcleos da
Cooperativa.
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Gente que Coopera e Confia

NPS da Sicredi Cooperação RS/SC também é destaque
Utilizando a mesma metodologia, a Sicredi Cooperação RS/SC também tem sua atuação aferida mensalmente
pelos seus Associados, que vêm reconhecendo o trabalho da Cooperativa em oferecer um relacionamento
cada vez mais próximo.
Nossa Cooperativa encerrou o ano de 2021 com um índice de 74,9% na satisfação com o atendimento. Os
fatores “atendimento na agência” e “atendimento do gerente” foram os mais bem avaliados pelos Associados,
o que demonstra a proximidade e o interesse do Colaborador com a necessidade do Associado.
Para o Diretor Executivo da Sicredi Cooperação RS/SC, Nélio Heller, o excelente índice é o resultado de um
trabalho que vem sendo construído com muito cuidado e carinho pela Cooperativa. “Sempre reforçamos que
nosso melhor resultado é ver o retorno da opinião do Associado na NPS, que é o que demonstra que estamos
crescendo não apenas em números, mas também em qualidade e relevância para os nossos Associados”,
destaca Heller.

Palavras mais citadas na pesquisa
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Quatro décadas de história
Completamos 40 anos de atividades em 22 de junho de 2021. São quatro décadas de um trabalho que foi
idealizado por 27 Pioneiros que trouxeram o Cooperativismo de Crédito para a região do Alto Jacuí, fundando a
Cooperativa Credijal.
Nesses 40 anos, a atual Sicredi Cooperação RS/SC, cresceu, se fortaleceu e hoje é uma Cooperativa sustentável e próspera. Nossos 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
e, por isso, ﬁcamos felizes por termos nossos Associados e Comunidades conhecendo essa história e celebrando esse momento junto conosco.
Conheça um pouco das ações que realizamos para celebrar a data.

Live de Aniversário
Em 22 de junho promovemos a Live Comemorativa
“40 anos de Desaﬁos, Conquistas e Realizações” que
reuniu alguns dos Ex-Presidentes, Fundadores e
atuais Diretores da Cooperativa para contarem suas
experiências nos diferentes momentos da história,
além de abordarem os benefícios do Cooperativismo
para as Comunidades.

Rural, Nei César Mânica.
A Live também contou com a participação do VicePresidente da Sicredi Central Sul/Sudeste, Márcio
Port e foi mediada pelo atual Presidente Gervásio
Jorge Diel. Além do resgate histórico, os participantes
abordaram a importância do Cooperativismo para a
construção de Comunidades mais prósperas.

Na ocasião, contaram suas experiências na
Cooperativa os Ex-Presidentes Dirceu Olair
Ho staedter, Willibrordus Henricus Van Lieshout,
Paulo Castelar Alﬂen, José Celeste De Negri e
representando a primeira gestão da Cooperativa do
Ex-Presidente falecido Irmfried Otto Ingbert Harry
Schmiedt, o Fundador e seu Ex-Diretor de Crédito

O evento foi realizado no Clube União em Não-MeToque/RS, respeitando os protocolos de segurança
da pandemia, e foi transmitido ao vivo pelas páginas
da Cooperativa no Facebook e YouTube. A gravação da
Live permanece disponível nas nossas redes sociais.

Momento especial reuniu lideranças
dos 40 anos da Cooperativa

Ex-Presidentes relataram suas
experiências na gestão da Cooperativa

Vice-presidente da Central Sicredi
Sul Sudeste – Márcio Port

Brinde aos 40 anos
da Sicredi Cooperação RS/SC
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Revista e Série Vozes da Nossa História
Nossa história foi contada e eternizada em dois diferentes formatos: nas páginas de uma revista especial e
pela web série “Vozes da Nossa História”. Para produzir esses conteúdos, recorremos à memória daqueles que
acreditaram na força do Cooperativismo e que foram os precursores dessa trajetória de 40 anos. Além dos
depoimentos dos Fundadores, ouvimos relatos de pessoas que já ocuparam ou ainda ocupam funções na
Cooperativa: Presidentes, Colaboradores, Diretores, Conselheiros de Administração e Fiscais, Coordenadores
de Núcleos, entre outros.
Nossa revista comemorativa está disponível
nas agências de atendimento e também
pode ser acessada diretamente pelo link
bit.ly/3FA6U7V.
Já a Série Vozes na Nossa História pode ser
acessada nas redes sociais da Cooperativa.

Homenagens
Ao longo desses 40 anos, contamos com o apoio de Pessoas
e Comunidades que foram fundamentais para o êxito da
nossa trajetória. Esse compromisso de 40 anos foi homenageado em diferentes momentos ao longo do ano.
Fundadores e Ex-Presidentes foram reconhecidos com um
troféu comemorativo, entregue pessoalmente pelo
Presidente Gervásio Jorge Diel.

Homenagem da Central Sicredi Sul/Sudeste

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 VicePresidente 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.

Homenagem 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. Receberam a homenagem o Presidente
Gervásio Jorge Diel e o Gerente da Agência Taió João Carlos
Kestring.
Em 17 de dezembro recebemos uma homenagem do
Gabinete do vereador Alécio Sella, de Carazinho/RS. A placa
foi entregue ao Presidente Gervásio Jorge Diel e ao Diretor
Executivo Nélio Heller, durante a visita do vereador à
Superintendência Regional.
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, às Câmaras de
Vereadores e à Central Sicredi Sul/Sudeste.

Homenagem da Câmara de Vereadores de Taió/SC

Homenagem da Câmara de Vereadores de
Carazinho/RS
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Jantar Comemorativo
O ano de 2021 encerrou com um jantar comemorativo
realizado no dia 18 de dezembro. Foi uma noite de
muitas homenagens e gratidão. O evento foi realizado
na Bier Site, em Carazinho, respeitando as
orientações do Governo do Estado e do município,
além da comprovação de vacinação de todos os
convidados.
Na oportunidade foram homenageados nossos

Fundadores, Ex-Presidentes e Ex-Colaboradores por
sua dedicação com a Cooperativa. Os Colaboradores
que completaram 10, 15, 20, 25 e 30 anos de
Cooperativa também receberam seus troféus.
Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a
chegada do bolo de aniversário, trazido pelos
Fundadores Ari Wallauer, Luiz Francisco Dias
Rodrigues e Waldemar Wiedthpeuper.

13 Sicredi Cooperação RS/SC

Valorização do Associado
Campanha Especial de Aniversário
Denominada Promoção Coopere e Ganhe – 40 anos,
40 prêmios, a campanha anual de prêmios da Sicredi
Cooperação celebrou as quatro décadas da
Cooperativa com prêmios especiais.
A Promoção realizou dois sorteios que totalizaram a
e n t re g a d e 4 0 p rê m i o s a o s A s s o c i a d o s d a
Cooperativa que contrataram produtos ou serviços
da Cooperativa de Crédito, conforme previsto em
regulamento. A primeira apuração foi realizada em 21
de dezembro de 2020, quando cada uma das 13
agências de atendimento sorteou dois prêmios aos
Associados da Instituição Financeira Cooperativa,
totalizando 26 prêmios Sicredinvest.

Já no dia 22 de junho de 2021, a Cooperativa realizou o
segundo sorteio, em formato uniﬁcado. Foram mais
14 prêmios sorteados, entre eles um automóvel zero
quilômetro Fiat Strada, modelo Volcano. Além disso,
ao longo da realização da Promoção foram
distribuídos 6 mil brindes instantâneos na Achou
Ganhou.
O sucesso da Promoção é resultado da conﬁança dos
Associados nos produtos e serviços da Cooperativa.
Nessa edição tivemos o expressivo número de 200 mil
cautelas distribuídas, isso mostra que nossos
Associados encontraram soluções ﬁnanceiras para
suas demandas .

Entrega simbólica do carro para a ﬁlha da ganhadora Ana Cristina Rieck

Presentes aos Associados
Também em celebração ao aniversário, a Cooperativa
realizou a entrega de presentes especiais a todos os seus
Associados. As lembranças foram divididas por faixa
etária, assim, Associados até 8 anos de idade receberam
um fantoche de Leão; Associados de 9 a 15 anos de idade
receberam um fone de ouvido sem ﬁo e Associados PJ e
acima de 16 anos receberam um Kit-chimarrão com a
marca dos 40 anos.
Kit-chimarrão foi um dos presentes
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Fazer Juntos para Fazer a Diferença
Ao longo desses 40 anos, contamos com o apoio de Pessoas que foram fundamentais para os êxitos da nossa
trajetória: nossos Associados. Durante o ano de 2021 tivemos a oportunidade de registrar alguns depoimentos
de Associados que contaram com a nossa Cooperativa para realizar seus sonhos.
Esse trabalho foi transformado na web série Fazer Juntos para Fazer a Diferença, que está disponível em
nossas redes sociais: no Instagram @sicredicooperacaorssc, no facebook.com/sicredicooperacaoRSSC e
no Youtube Sicredi Cooperação RS/SC.
Agradecemos aos 24 Associados que participaram do projeto, por sua disponibilidade e atenção em
compartilhar seus depoimentos:
Episódio 1 - José Romeu e Loiva Kraemer - Associados de Não-Me-Toque/RS
Episódio 2 - André Schossler e Adriana Kuhns - Associados de Carazinho/RS
Episódio 3 - Presidentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios de Victor Graeff,
Coqueiros do Sul, Não-Me-Toque e Carazinho/RS
Episódio 4 - Rudi e Rosa Schwalbert - Associados de Não-Me-Toque/RS
Episódio 5 - Fernando Biazus - Associado de Carazinho/RS
Episódio 6 - João Batista Radaelli - Associado de Não-Me-Toque/RS
Episódio 7 - Ludinei da Silva Zang - Associado de Almirante Tamandaré do Sul/RS
Episódio 8 - Gladimir e Patrícia Beffart - Associados de Coqueiros do Sul/RS
Episódio 9 - Romeo Roque e Rosane Schons - Associados de Victor Graeff/RS
Episódio 10 - Mário Antônio Zacaron - Associado de Santo Antônio do Planalto/RS
Episódio 11 - Mirco e Irma Goellner - Associados de Victor Graeff/RS
Episódio 12 - Arnoldo e Maria Steuck - Associados de Presidente Getúlio/SC
Episódio 13 - Ricardo Pinto Rodrigues - Associado de Tio Hugo/RS
Episódio 14 - Idalino Filhakoski - Associado de Presidente Getúlio/SC
Episódio 15 - Iria e Marlon Possamai - Associados de Pouso Redondo/SC
Episódio 16 - Família Degasperi - Associados de Não-Me-Toque/RS
Episódio 17 - Norton Gabriel Schaade - Associado de Pouso Redondo/SC
Episódio 18 - Fredy Hedler - Associado de Taió/SC
Episódio 19 - Fabrício Lopes de Oliveira - Associado de Carazinho/RS
Episódio 20 - Amarildo e Luiza Murara - Associados de Taió/SC
Episódio 21 - Marcos e Marisa Xavier - Associados de Carazinho/RS
Episódio 22 - Volmir Andrioli - Associado de Não-Me-Toque/RS
Episódio 23 - Renan Schmidt e Aline Bonatto - Associados de Coqueiros do Sul/RS
Episódio 24 - Delcio Wiethauper e Augusto Maciel Muller - Associados de Tio Hugo/RS
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Depoimentos
Conﬁra os depoimentos de alguns Associados que participaram da Série Fazer Juntos para
Fazer a Diferença.
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Conﬁra todos os episódios da série nas nossas redes sociais.
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Somar forças
para fazer a diferença
A história da Sicredi Cooperação RS/SC é marcada pelo
compromisso em promover oportunidades e desenvolvimento para as pessoas e Comunidades das regiões onde
atua. E, nesse sentido, em 2021 a Cooperativa destinou R$
300 mil reais para o Fundo Social. Os recursos se destinam a
a p o i a r p ro j e t o s d e i n t e re s s e co l e t i vo n a s á re a s
Educacionais, Culturais, Esportivas, de Sustentabilidade,
Segurança, Saúde e Inclusão Social realizados nas
Comunidades onde atua.
O Fundo Social é regido por regulamento próprio, que deﬁne
os critérios para inscrição das entidades e dos projetos. Os
projetos devem ter como foco o atendimento à Comunidade
e à entidade, em uma ou mais áreas de interesse do Fundo
Social. Cada entidade pode apresentar um projeto por ano.

Almirante Tamandaré do Sul/RS

O Presidente da Cooperativa, Gervásio Jorge Diel, explica que
“os recursos do Fundo são destinados para apoiar projetos
de interesse coletivo. Juntos, somamos forças em iniciativas
que fazem a diferença e transformam a realidade para
melhor”, ﬁnaliza Diel.
De acordo com a Assessora de Desenvolvimento do
Cooperativismo, Ane Müller De La Canal “Foram inscritos 57
projetos e, após a análise realizada por Coordenadores de
Núcleo e Gerentes nos Comitês das Agências, validação da
Direção e Conselho de Administração, foram selecionados
49 projetos para serem contemplados com os recursos”,
explica.

Carazinho/RS

O Fundo Social é regido por regulamento próprio e todas as
informações estão disponíveis no site:
https://sicredicooperação.com.br/fundo-social/

Tio Hugo/RS

Santo Antônio do Planalto/RS

Victor Grae /RS
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Conﬁra a Lista de Projetos Contemplados
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Presidente Getúlio/SC

Taió/SC

Não-Me-Toque/RS

Coqueiros do Sul/RS
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Programas Sociais
Compromisso com o Desenvolvimento Comunitário
Nosso modelo de negócio é feito para compartilhar
desaﬁos e multiplicar resultados, promovendo o
desenvolvimento das Pessoas e das Comunidades
com as quais nos relacionamos.
Esse compromisso com o desenvolvimento é
praticado por meio de diferentes iniciativas. Conheça
um pouco mais sobre elas:

Programa A União Faz a Vida
O PUFV é o principal programa de responsabilidade
social do Sicredi e objetiva construir e vivenciar
atitudes e valores de Cooperação e cidadania. O PUFV
completou 26 anos de atuação e divulgou o estudo de
Avaliação do Retorno Social do Investimento no ano
de 2021.
O trabalho, realizado entre 2019 e 2020 pela
Fundação Sicredi em parceria com o IDIS, concluiu que
o Impacto Social do Programa é quatro vezes maior do
que o valor investido. Consolidando assim, que os
números da Cooperação e da Cidadania são muito
mais do que aparentam.
Na Sicredi Cooperação RS/SC o PUFV foi desenvolvido
nos municípios de Almirante Tamandaré do Sul, NãoMe-Toque, Santo Antônio do Planalto e Victor Graeff,
impactando direta e indiretamente 400 educadores,
2.700 alunos e 19 escolas.
S o m o s u m a d a s C o o p e r a t i va s p i o n e i r a s d e
implantação do Programa dentro do Sistema, e hoje o
programa mais antigo em atividade no Estado é
realizado no município de Victor Graeff, em nossa
área de atuação. Com esse compromisso,
continuamos gerando resultados signiﬁcativos e
transformando alunos mais Cooperativos e
protagonistas de seu processo de aprendizagem.

Cooperativas Escolares
Conectado aos princípios do Cooperativismo e
assegurando a promoção do Quarto Objetivo de

Fundação da Coopmax

Alunos da futura Cooperativa Escolar em visita ao Sicredi

Desenvolvimento Sustentável, que trata da Educação
de Qualidade, o Sicredi desenvolve o Programa
Cooperativas Escolares.
Através de 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, em 2021 as Cooperativas
Escolares impactaram em torno de 120 alunos no
município de Victor Graeff através da Cooperativa
Escolar União e Trabalho (COOUNITRA) da EMEF
Marcílio Dias, com mais de 20 anos de atuação e
sendo uma das pioneiras no Estado, e na Cooperativa
Escolar Cooperação Máxima (COOPMAX) da EMEF
Leonel de Moura Brizola, fundada no último ano.
Também se iniciou o processo de implantação de uma
Cooperativa Escolar na EMEF Amália Kerber em NãoMe-Toque, a qual será fundada em 2022.
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 Coopmax e Coounitra
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Cooperação na Ponta do Lápis
Através 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 atua.
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.
No ano de 2021, a Sicredi Cooperação desenvolveu o
Programa por meio de 20 oﬁcinas de Educação
Financeira, realizadas nos formatos presenciais e online, que contaram com a participação de mais de
1.020 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.
O tema também esteve presente na Cooperativa
durante a 8ª Semana Nacional de Educação
Financeira 2021, através ações promovidas em
parceria com Associados, Escolas, Entidades e
Empresas. A Semana ENEF é uma iniciativa do Comitê
Nacional de Educação Financeira (CONEF) para
promover a Estratégia Nacional de Educação
Financeira (ENEF).

Oﬁcina de Educação Financeira

O Cooperação na Ponta do Lápis tem uma metodologia própria baseada em estudos da economia
comportamental e tem por objetivo de proporcionar
uma melhor compreensão dos hábitos em relação às
ﬁnanças, buscando provocar uma tomada de
consciência que traga resultados efetivos.

Cooperar é a Nossa Essência
Nosso trabalho é comprome do com o desenvolvimento das Pessoas e das Comunidades, por isso, incen vamos e
agregamos valor para ações de Cooperação, Educação e Desenvolvimento local. Juntos, somamos forças em
inicia vas que fazem a diferença.
Em 2021, nossos inves mentos em Projetos, Doações, Ações Comunitárias, Programas Sociais, de Educação
Financeira e de Desenvolvimento, Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, Pagamento de Juros ao Capital e
Distribuição de Resultados somaram

R$ 6.532.122,32 MI
QUE BENEFICIARAM
DIRETAMENTE NOSSOS
ASSOCIADOS E NOSSAS
COMUNIDADES.
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Quem participa Cresce Junto
Cooperativismo
O Cooperativismo é um instrumento de organização econômica da sociedade que se caracteriza como uma
forma de ajuda mútua por meio da Cooperação e da parceria. Essa organização tem como base a associação
voluntária de pessoas em torno de um objetivo comum. Entre os diversos tipos de Associação Cooperativa
estão as Cooperativas de Crédito, como a Sicredi Cooperação RS/SC e todo Sistema Sicredi, que foram criadas
para oferecer soluções ﬁnanceiras de acordo com as necessidades dos Associados. As Cooperativas reúnem
milhões de pessoas ao redor do mundo em projetos que geram renda, e oportunidade de trabalho e
promovem o desenvolvimento regional.
Esse modelo de negócio tem diversos benefícios. Olha só:

Somos mais do que um banco
Quando se fala em Cooperativa de Crédito, logo se fala também sobre Capital Social, que são os valores
investidos em uma sociedade. Ou seja, quando você se associa, deposita uma quantia em dinheiro chamada
cota-parte. Essa é a parte de cada sócio no nosso
negócio. O Capital Social da Cooperativa é a somatória
das cota-partes de cada Associado. Na Cooperativa
de Crédito, os Associados que participam e decidem
juntos os rumos do negócio e, no ﬁnal de cada ano,
temos o Balanço Financeiro dividido entre todos.
Além disso, quando você decide sair da Cooperativa,
recebe de volta o valor corrigido.

Quanto mais a gente cresce, mais Você cresce
Um dos principais diferenciais de uma Cooperativa de Crédito é a distribuição de resultados, e, sabe como ela
acontece na prática?
Ao ﬁnal do exercício, as despesas são subtraídas das
receitas obtidas pela Cooperativa. Assim temos o
resultado operacional da sociedade. Quando o valor é
positivo, uma parte é destinada aos Associados
conforme percentual deﬁnido em Assembleia. A outra
parte é destinada ao Fundo de Reservas Legais e
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. O
saldo restante ﬁca à disposição da Assembleia Geral
para outras destinações, seguindo as regras
estatutárias.
O cálculo da distribuição é feito conforme o
relacionamento do Associado com a Cooperativa. Ou
seja, quando mais o Associado utiliza produtos e
serviços da Cooperativa, mais resultados terá. Assim
se faz uma gestão transparente de verdade.
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Aqui você decide o futuro
É nas Assembleias que vemos o Cooperativismo acontecendo na prática. Nesses espaços, o Associado tem voz
ativa e participa das decisões através do voto. As Assembleias são os espaços onde os Associados conhecem
os investimentos realizados, os resultados do negócio e o planejamento dos próximos passos.

Desenvolvimento regional
No modelo Cooperativista, o desenvolvimento das Comunidades também têm um lugar de destaque os
recursos são sempre reinvestidos na comunidade. As Cooperativas trabalham captando e emprestando
recursos de associados para associados. Isso faz com que os recursos aplicados por um associado sejam
emprestados no máximo em algum município vizinho, evitando que a movimentação ﬁnanceira saia da
região. Esse ﬂuxo gera novos empregos, investimentos e, acima de tudo, melhoria na qualidade de vida da
Comunidade.

25 Sicredi Cooperação RS/SC

Evolução
Conﬁra nosso crescimento nos últimos 3 anos.
Associados (milhares)
2019

22.327

2020

23.843

2021

28.011

25%

Depósito (milhões de R$)
2019

208,45

2020

565,34

2021

725,46

248%

Ativos (milhões de R$)
2019

975,04

2020

1.281,65

2021

1.656,55

70%

Crédito (milhões de R$)
2019

402,93

2020

568,91

2021

782,63

94%

Poupança (milhões de R$)
2019

102,74

2020

164,10

2021

172,82

68%

Patrimônio líquido (milhões de R$)
2019

131,54

2020

147,30

2021

175,06

33%
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Balanços Patrimoniais
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Demonstrações de Sobras ou Perdas
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Parecer do Conselho Fiscal

Não-Me-Toque / Rio Grande do Sul, 14 de Fevereiro de 2022.
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Cooperação RS/SC - Sicredi
Cooperação RS/SC e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de
Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria sobre as
demonstrações ﬁnanceiras, documentos estes relativos ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021.
Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório
de auditoria dos auditores independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.,
somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas demonstrações.

Atenciosamente,

Carla Van Riel
Conselheira

Diemerson Aciel Borghardt
Conselheiro

Ítalo Rodrigo Kirchheim
Conselheiro

29 Sicredi Cooperação RS/SC

Presença
digital
Para estarmos cada vez mais próximos e mostrarmos
nosso trabalho para nossos Associados e Comunidades
temos intensiﬁcado nossa presença digital. Conﬁra
onde nos encontrar nas redes sociais e acompanhe
todas as ações da nossa Cooperativa.

@sicredicooperacaorssc
/sicredicooperacaorssc
Canal Sicredi Cooperação RS/SC
Nossa transformação digital também
está no nosso atendimento e nossos
Associados ganham tempo e agilidade
com nossos canais digitais.
(51) 3358.4770
ou

Aplicativo SICREDI
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Agênciasde
de Atendimento
Atendimento
Agências
Agência Almirante Tamandaré do Sul:
Av. General Lopes de Oliveira, 120, Centro - Almirante Tamandaré do Sul/RS.
Telefone: (54) 3615-1158.

Agência Carazinho:
Av. Flores da Cunha, 1010, Centro - Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3330-1755.

Agência Carazinho Centro:
Av. Flores da Cunha, 1752, Centro - Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-7723.

Agência Carazinho Sul:
Av. Flores da Cunha, 3025, Glória - Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-5972.

Agência Coqueiros do Sul:
Av. Presidente Vargas, 347, Centro - Coqueiros do Sul/RS.
Telefone: (54) 3615-2138.

Agência Ibirama:
Rua Marquês do Herval, 43, Centro - Ibirama/SC.
Telefone: (47) 9 9143-7543.

Agência Não-Me-Toque Centro:
Av. Alto Jacuí, 528, Centro - Não-Me-Toque/RS.
Telefone: (54) 3332-1876.

Agência Não-Me-Toque Oeste:
Rua Cel. Alberto Schmitt, 887, Centro - Não-Me-Toque/RS.
Telefone: (54) 3332-4655.
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Agência Otacílio Costa:
Av. Olinkraft, 2599, Centro - Otacílio Costa/SC.
Telefone: (49) 3275-8750.

Agência Pouso Redondo:
Rua 23 de Julho, 259, Centro - Pouso Redondo/SC.
Telefone: (47) 3545-8900.

Agência Presidente Getúlio:
Rua Henrique Fuerbringer, 455, Centro - Presidente Getúlio/SC.
Telefone: (47) 3352-5650.

Agência Santo Antônio do Planalto:
Av. Jorge Müller, 1150, Centro - Santo Antônio do Planalto/RS.
Telefone: (54) 3377-1023.

Agência Taió:
Rua Nereu Ramos, 77 - Taió/SC.
Telefone: (47) 3562-8750.

Agência Tio Hugo:
Rua Rio de Janeiro, 127, Centro - Tio Hugo/RS.
Telefone: (54) 3338-9800.

Agência Victor Grae :
Rua 23 de Outubro, 474, Centro - Victor Grae /RS.
Telefone: (54) 3338-1154.

Agência Witmarsum:
Rua 7 de Setembro, 2303, Centro - Witmarsum/SC.
Telefones: (47) 3358-0479 / (47) 3358-0482

Superintendência Regional:
Av. Flores da Cunha, 3589, Borguetti - Carazinho/RS.
Telefone: (54) 3331-5110.

sicredi.com.br
sicredicooperacao.com.br

