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Plano Estratégico

PROPÓSITO,
MISSÃO, VISÃO
E VALORES
PROPÓSITO
Conectar pessoas para promover
justiça financeira e prosperidade.

MISSÃO
Promover soluções e experiências inovadoras
e sustentáveis por meio de cooperação.

VISÃO
Ser referência em cooperativismo, promovendo
o desenvolvimento econômico e social das pessoas
e comunidade.

VALORES
• Respeito e Valorização das Pessoas;
• Cooperativismo e Sustentabilidade;
• Ética e Integridade;
• Excelência e Eficiência;
• Liderança Inspiradora;
• Inovação e Simplicidade.
Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Nossa História

RESUMO HISTÓRICO SICOOB CREDIAUC
Em 08 de novembro de 1984 iniciou-se a trajetória de sucesso do Sicoob Crediauc. Sua história começou em Concórdia/SC por
meio da iniciativa de 33 sócios fundadores, tendo como um de seus
principais objetivos, proporcionar aos cooperados, acesso a linhas
de crédito para custeio e investimento em suas atividades rurais.
Durante 22 anos, de 1984 até 08 de novembro de 2006, o Sicoob Crediauc atuou somente no segmento rural, até que submeteu a apreciação do Banco Central do Brasil – Bacen, projeto para transformação em
cooperativa de livre admissão de associados, passando a operar neste novo regime, após aprovação em Assembleia Geral Extraordinária.
Atualmente o Sicoob Crediauc está presente em 14 municípios estabelecidos na região do Alto Uruguai Catarinense e em quatro municípios
gaúchos.
A estrutura é composta por 23 agências, sendo 22 físicas e uma
100% digital, mais a Unidade Administrativa localizada no município
sede, Concórdia/SC. O Conselho de Administração do Sicoob Crediauc
é composto por nove membros, com gestão quadrienal e o Conselho Fiscal composto por seis integrantes, com mandato de dois anos.
Atualmente, o Sicoob Crediauc conta com mais de 54 mil cooperados, 298 colaboradores e mais de R$ 1,3 bilhão em ativos. É considerada a 3ª maior Cooperativa de Crédito do sistema Sicoob em SC
e a 16ª no Brasil. No ranking nacional incluindo todas as Cooperativas do segmento crédito, o Sicoob Crediauc figura na 58ª posição.
O Sicoob Crediauc mantém sua crença nos princípios e valores
do cooperativismo como a forma mais democrática e justa de desenvolvimento de uma sociedade, de um povo e de um país.
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Mensagem do Presidente

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Paulo Renato Camillo | Presidente Sicoob Crediauc
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Mensagem do Presidente

Prezados Cooperados!
O surgimento repentino da Covid-19, problema que afetou não somente a saúde, mas também a moral do ser humano em proporções globais, trouxe consigo muitas dúvidas, incertezas e a necessidade de muita
reflexão, sobretudo, de como seria a vida com essa nova configuração.
Nesse momento em que ainda buscamos compreender os traumas
causados pelo vírus e suas consequências, entendemos ser a prudência a
palavra de ordem para nortear o planejamento das estratégias e decisões
a serem tomadas de agora em diante. Continuaremos vislumbrando um
futuro grandioso, estreitando ainda mais os relacionamentos, mantendo
ativos nossos serviços e produtos, qualificando nossos colaboradores, intermediando soluções que atendam as expectativas e necessidades do nosso
público, sempre pensando no bem-estar maior do cooperado.
Apesar dos impactos negativos oriundos da pandemia, é preciso
manter a esperança em dias melhores e fazer com que a roda do progresso
gire novamente por meio do trabalho colaborativo, o qual será um aliado
fundamental no ressurgimento daquilo que entendemos ser o ideal.
Em que pese a situação denotar natural preocupação, a hora é de recomeçar, de retomar, de erguer a cabeça e “virar o jogo”. Nesse sentido, vamos precisar mais do que nunca da união de esforços para encontrar uma
saída honrosa que nos coloque novamente nos trilhos da prosperidade. O
cooperativismo, que traz no seu DNA a força motriz e o poder de transformação, terá, sem dúvida, uma grande parcela de contribuição no reestabelecimento da ordem e na reestruturação, tão necessárias nesse momento.
Do legado deixado pela pandemia fica, acima de tudo, o aprendizado! Principalmente de que, se reinventar será para todos uma tarefa urgente e inadiável; lidar com um novo cenário que até então desconhecíamos
nos fará mais sábios e, que enfrentar os novos desafios nos tornará mais
fortes e resilientes.
Enfim, que o episódio COVID-19, nos sirva de lição e nos convide a
entendermos a fragilidade da existência humana como um processo evolutivo, transcendente, onde todos estão conectados, onde todos somos aprendizes, onde somos parte do todo, independentemente de ideologias, cor,
raça ou posição social. Talvez a Cooperação nunca tenha tido tanto sentido
e significado como atualmente. Saibamos utilizar seus princípios e valores
para seguirmos adiante, unidos, firmes e fortes.
Sicoob Crediauc,
somos feitos de valores!
Boa leitura!
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Governança

GOVERNANÇA,
CONSELHOS
E DIRETORIA

GOVERNANÇA

CONSELHEIROS

Paulo Renato Camillo
Presidente

Ademar Masaaki Mori

Neudi Miranda
Vice-Presidente

Renan Ianei Patzlaff

Igor Dal Bello
Secretário

Nelson Port Junior

Jacir Carlos Zanatta
Marizete Petter Maltauro
Roselei Marlisane Aigner
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Em pé da esquerda para a direita:
Nelson Port Jr, Ademar Mori, Roselei
Aigner,
Marizete Maltauro, Jacir Zanatta e
Renan Patzlaff.
Sentados da esquerda para a direita:
Neudi Miranda, Paulo Camillo e Igor
Dal Bello.
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Governança

DIRETORIA
EXECUTIVA
2019-2023
Jacson Rosa
Diretor de Negócios
Marcia Rauber Borges
Vieira
Diretora Administrativa
Giovanir Dendena
Diretor de Operações
Da esquerda para a direita: Jacson
Rosa, Márcia Rauber Borges Vieira
e Giovanir Dendena

CONSELHO FISCAL
2020-2022

A administração da Cooperativa é fiscalizada por um Conselho Fiscal constituído
por três membros efetivos e três suplentes.

MEMBROS EFETIVOS

Cleomari Cristina Albiero
(Concórdia/SC)

Antônio Bento Machado

Dilvo Capelari

(Presidente Castelo Branco/SC)

(Lindóia do Sul/SC)

Michele Finger

Andrigo Mileski

MEMBROS SUPLENTES

Paulo Franke
(Ipira/SC)

(Piratuba/SC)

(Erechim/RS)
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Atuação

São 18 cidades:
14 em SC e 04 no RS.
Ao todo são 23 agências
contando com a Digital.

ATUAÇÃO DA
COOPERATIVA
22 Agências de
atendimento físico
Uma agência 100% Digital
+ de 54 mil cooperados

FUTURAS UNIDADES
(2021)

Getúlio Vargas (RS)
Sananduva (RS)
Cachoeira do Sul (RS)
Agudo (RS)
Sala de Negócios, Santa Maria (RS )
Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Aniversário

SICOOB CREDIAUC COMEMORA
ANIVERSÁRIO DE 36 ANOS
No dia 8 de novembro, o Sicoob Crediauc completou 36 anos de fundação. Devido
às restrições impostas por conta da Covid-19,
os atos alusivos à data se restringiram a uma
sessão de fotos individuais envolvendo os colaboradores, direção e os cooperados que visitaram as agências no dia 9 de novembro, uma
vez que dia 8 caiu num domingo. A comemoração contou com o tradicional corte do bolo e
um coquetel que foi servido internamente aos
funcionários.

Na ocasião, o presidente Paulo Renato Camillo, fez questão de lembrar dos sócios
fundadores da Cooperativa, os quais, segundo
ele, foram fundamentais para a contemplação
desse momento. “Queremos enaltecer todos
aqueles que ajudaram a fundar a Cooperativa
e trabalhar pelo seu fortalecimento. Graças ao
protagonismo e idealismo desse pessoal somado a força e determinação dos que vieram depois, podemos festejar os nossos 36 anos com
muito orgulho”, avaliou Camillo.

Paulo Renato Camillo - Presidente Sicoob Crediauc

GRANDES AÇÕES DA

COOPERATIVA
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua, o Sicoob Crediauc
associa a sua imagem a projetos que
tenham como finalidade, gerar benefícios que estejam alinhados com a
sua política estratégica e com a Missão, Visão e Valores da Cooperativa.
Além do propósito de conectar
pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, o Sicoob
Crediauc busca ser referência no
segmento onde atua, promovendo o desenvolvimento econômico e
social das pessoas ao seu entorno.
Nesse sentido, várias entidades contam hoje com o apoio financeiro em
forma de patrocínio para a manutenção de suas atividades. O incentivo
está diretamente ligado a setores
como a Cultura, o Esporte e o Turismo.
Entidades como o Águas do Oeste
Catarinense - Convention & Visitors
Bureau; Associação Concordiense de
Futsal Feminino (ACOFF); Esporte Clube Canarinho (ECC); Associação Concordiense de Basquetebol (ACOB);
Associação de Pais e Amigos do Vo-
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leibol (APAV); Associação de Portadores de Deficiência Física Águias de
Concórdia (Paradesporto), Associação Concordiense de Futsal (ACF), Escolinha “Mega Craque” (Polo da Chapecoense em Campinas do Sul/RS),
projeto Futsal Moleque (foto), entre
outros, encontram na instituição o
amparo para fortalecer e dar sustentabilidade as ações desenvolvidas.
O presidente do Sicoob Crediauc,
Paulo Renato Camillo, disse que o
trabalho realizado pelas entidades é
digno de reconhecimento. “É gratificante poder contribuir para que esses
projetos tenham continuidade. A dedicação e abnegação desse pessoal
justifica a nossa parceria”, completa.
Camillo ressalta que o respeito e a
valorização do ser humano fazem
parte dos valores elencados e cultivados pela instituição. “A cooperação é um marco da nossa cultura,
dos nossos princípios e o que for bom
para a comunidade nós iremos sempre apoiar”, concluiu, Camillo.
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Social

Patrocínio Projeto Futsal Moleque
(Concórdia/SC)
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Social

PROGRAMA COOPERJOVEM
O Sicoob Crediauc, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), participa do Programa Cooperjovem. O programa reforça o 5º e o 7º princípios
do cooperativismo, respectivamente: Educação,
Formação e Informação e o Interesse pela Comunidade, valorizando desta maneira a formação/
capacitação continuada, beneficiando professores e alunos da rede pública de ensino.
O programa que é coordenado pelo Sicoob Crediauc iniciou em 2020 em parceria com
o Núcleo Educacional Municipal Nova Estrela, localizado no interior do município de Arabutã/SC.
O Cooperjovem atende cerca de 130 alunos do
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Maternal - Educação Infantil até o 5º ano - Ensino
Fundamental, anos Iniciais (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano)
e tem por objetivo a inserção de uma proposta
educacional baseada na relação ensino aprendizagem, construída a partir de princípios, valores
e da prática da cooperação que embasa a doutrina cooperativista. O quadro docente é formado
por oito professores efetivos, cinco pedagogos e
três professores de áreas específicas.
Por conta da pandemia, as ações programadas para o ano letivo 2020 ficaram comprometidas, porém, serão retomadas tão logo as
atividades presenciais voltem a normalidade no
ambiente escolar.
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Social

Entrega dos
alimentos ao setor
social da Prefeitura
de Concórdia

SICOOB SOLIDÁRIO
A campanha “Sicoob Solidário” realizada
na segunda quinzena do mês de maio de 2020,
arrecadou mais de três toneladas de alimentos
não perecíveis. A ação voltada a cooperar com
as famílias em estado de vulnerabilidade impactadas pela pandemia, contou com o engajamento dos colaboradores, direção da cooperativa e dos cooperados estabelecidos na área de

abrangência do Sicoob Crediauc.
Além de alimentos, algumas agências
também arrecadaram produtos de higiene e
limpeza, luvas e máscaras. Todo o material arrecadado foi encaminhado para as entidades
ﬁlantrópicas e pessoas necessitadas estabelecidas em cada localidade onde o Sicoob Crediauc
está inserido.

14 |

Social

RECURSOS PARA ENTIDADES
Praticando o 7º princípio do Cooperativismo, ou seja, o “Interesse pela Comunidade”, o Sicoob Crediauc, por meio
do Conselho de Administração, realizou no
1º semestre de 2020 o repasse de recursos
ﬁnanceiros para entidades ligadas ao setor
de Saúde, estabelecidas na região da Associação dos Municípios do Alto Uruguai
Catarinense (Amauc).
Os hospitais São Roque, de Seara, São
Pedro, de Itá, São Francisco de Concórdia e
Dra. Izolde Dalmora, de Lindóia do Sul, receberam valores para a compra de insumos,

materiais e equipamentos para auxiliar no
combate à pandemia do coronavírus. Além
das referidas instituições, a Embrapa Suínos
e Aves de Concórdia também recebeu recursos da Cooperativa para a realização de testes e diagnósticos da Covid-19.
O presidente do Sicoob Crediauc,
Paulo Renato Camillo, disse que “estar atento aos problemas e necessidades das comunidades com o propósito de minimizar seus
efeitos é também uma forma de cooperar”.

Repasse de recursos
ao hospital de Itá - SC

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Seguridade

SEGUROS SICOOB, MAIS DE
4 MILHÕES EM INDENIZAÇÕES
Uma das garantias de fazer um seguro com o Sicoob Crediauc é a credibilidade
que a marca carrega. Em 2019 o valor pago
aos segurados chegou a R$ 3.058.254,78,
com 332 solicitações de ressarcimento. Já
em 2020, foram abertos cerca de 490 processos indenizatórios entre todas as modalidades de seguros existentes no portfólio da
Cooperativa, o que gerou um montante de
R$ 4.063.115,36 em indenizações.
Comparando os dois períodos, percebe-se um crescimento de cerca de 33% nos

prêmios líquidos pagos ao segurado Sicoob,
elevando o volume nos valores das indenizações pagas de um ano para o outro em 1
milhão de reais.
Coberturas flexíveis e serviços realmente úteis, o Seguro Sicoob é perfeito
para você que conhece bem o valor do seu
patrimônio. Para contar com a solidez e a
proteção da maior instituição financeira
cooperativa do Brasil, procure uma agência
do Sicoob Crediauc mais próxima e contrate
seu seguro.
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Projetos

SICOOB CREDIAUC
PROMOVE HOMENAGENS
NO DIA INTERNACIONAL
DAS MULHERES
Visando comemorar o Dia Internacional das Mulheres em grande estilo, o Sicoob Crediauc realizou
evento alusivo à data. Um público
superior a 80 mulheres, entre colaboradoras e convidadas, marcou presença em Concórdia (SC), no dia 7 de
março, na ACERCC - Sede Campestre
da Copérdia/Crediauc.
Com o intuito de enaltecer a
importância do gênero feminino que
responde por 64% da força de trabalho existente na instituição, o Conse-

Projeto
Mulher em
Rede, Dia
Internacional
das mulheres
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lho de Administração e Diretoria Executiva ofereceram as participantes um dia
dedicado exclusivamente a ELAS. Na programação, um substancial café da manhã,
palestras, distribuição de brindes, além de
um delicioso almoço de confraternização.
A atividade está inserida no projeto “Mulher em Rede” que foi criado com o
objetivo de integrar e estreitar relacionamentos; desenvolver habilidades pessoais
e profissionais com todas as colaboradoras e atuar com a finalidade de consolidar
a imagem da mulher na participação ativa da cooperativa e da sociedade. O projeto está diretamente ligado com a OQS
- Organização do Quadro Social da instituição e é coordenado pela colaborada,
Renata Soares Bauermann.
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Projetos

DEVOLUÇÃO PARCIAL
DA COTA CAPITAL
Cooperados do Sicoob Crediauc que
completam 65 anos de idade e 15 anos
como associados tem o direito de resgatar
80% do saldo corrigido da cota capital que é
o valor investido na abertura da conta, mais
as integralizações e subscrições voluntárias realizadas ao longo do período. O saque
permite o resgate imediato de 50% do valor disponível e os outros 30%, nos três anos
subsequentes, ou seja, 10% a cada ano. O
percentual restante permanece na Coope-

Cooperados
de Ipumirim,
Lindóia e
Arabutã

Cooperados
de Concórdia

rativa como forma de permitir que o cooperado continue sendo sócio e se relacionando
com a instituição.
A regra referente a devolução parcial
da cota capital foi estabelecida no Estatuto
Social da Cooperativa em 2013 e, de lá para
cá, já foram devolvidos R$ 5.011.466,17,
beneficiando até aqui, 1.343 cooperados.
Até 2023, há previsão de devolver mais
R$ 549.975,38 aos que se encaixarem nos
parâmetros estabelecidos pelo estatuto.
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Prestação de Contas

REUNIÕES
REGIONALIZADAS
COM DELEGADOS

Como ocorrido em 2019,
o Conselho de Administração
do Sicoob Crediauc realizou entre os meses de novembro e dezembro, cinco encontros regionalizados envolvendo os 150
Delegados da Cooperativa. A
reedição das reuniões teve por
objetivo, apresentar detalhadamente as ações e os resultados
de cada agência no período
2020 e atualizar os representantes dos cooperados sobre
os números produzidos. Os atos

serviram ainda para esclarecer
eventuais dúvidas sobre o que
foi divulgado na ocasião.
Os encontros aconteceram em Seara (16/11), Peritiba
(18/11), Ipumirim (3/12) e em
Concórdia (07/12 e 10/12). Além
de representantes dos Conselhos de Administração e Fiscal
do Sicoob Crediauc, estiveram
presentes membros da Diretoria Executiva, gerentes de agências, gerentes regionais, entre
outros entes que integram os
quadros da instituição em nível
estratégico e de liderança.
Apesar de presenciais, os
eventos contaram com todos os
cuidados sanitários no sentido
de evitar a contaminação do
público presente e a propagação do coronavírus.

Encontro com Delegados, Ipumirim - SC

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Prestação de Contas

Cooperado
de 94 anos
participando
da AGOE
Digital 2020
(Arnildo Rodrigues Da Silva e
esposa de Alto
Bela Vista - SC)

ASSEMBLEIA DIGITAL
As Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária do Sicoob Crediauc, foram
realizadas no dia 9 de julho. O ato, que pela
primeira vez na história foi feito à distância,
aconteceu na sede da Cooperativa em Concórdia/SC. A instituição foi a primeira do
sistema Sicoob no estado a se utilizar desta
ferramenta tecnológica para tal finalidade,
tornando-se um case de sucesso junto ao Sicoob Confederação.
O surgimento do Novo Coronavírus e
as consequentes medidas de segurança que
restringiram o convívio social foi o que motivou a nova sistemática fazendo com que o
cooperado, acostumado em outros anos a
presenciar o ato assemblear, fosse submetiRepasse
deformato
recursos
ao hospital
de Itá SC
do
ao novo
tendo
que acompanhar

a apresentação pela internet via aplicativo
Sicoob Moob.
O presidente da instituição, Paulo
Renato Camillo, comemorou na ocasião o
fato de ter as contas do período aprovadas,
enalteceu a devolução aos cooperados das
sobras apuradas no exercício 2019 e aproveitou para agradecer a todos os que trabalham
em prol da Cooperativa na busca de torná-la
cada vez mais forte e sustentável.
“Tivemos um resultado muito bom e
isso é fruto da dedicação dos nossos diretores, conselheiros, delegados, colaboradores
e, especialmente, dos cooperados que utilizam a estrutura proporcionada pelo Sicoob
Crediauc e são merecidamente recompensados por isso”, comentou Camillo.
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Expansão

INAUGURAÇÃO AGÊNCIA
SANTA MARIA - RS
No dia 3 de agosto, o Sicoob Crediauc
inaugurou a sua mais nova agência em território gaúcho. Depois de Erechim, Tapejara
e Campinas do Sul, a Cooperativa chegou
a Santa Maria/RS. Conhecida como o “Coração do Rio Grande” por ser considerada
cidade polo da região central do estado
com aproximadamente 300 mil habitantes,
o município passou a contar em definitivo
com todo o portfólio de produtos e serviços
oferecidos pela instituição que possui sede
em Concórdia (SC).
O presidente do Sicoob Crediauc,
Paulo Renato Camillo, falou na ocasião das
expectativas com a inauguração da nova

agência. “É uma grande honra para todos
nós desta instituição que é a maior do segmento de crédito no Brasil chegar a um
município tão pujante. Queremos oferecer ao cooperado de Santa Maria aquilo
que temos de melhor, nossos serviços e
produtos, atendimento qualificado, democratização no crédito e justiça financeira,
características que nos acompanham há
mais 36 anos”, pontuou.
A nova agência do Sicoob Crediauc
em Santa Maria (RS) está localizada na Av.
Medianeira, Nº 1879, entroncamento com
a Av. Acampamento, antigas instalações
do Banco do Brasil.

Inauguração
Agência de
Santa Maria - RS

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Expansão

REINAUGURAÇÃO AGÊNCIA
IPUMIRIM - SC
No dia 23 de novembro, o Sicoob Crediauc promoveu a reinauguração da nova agência de Ipumirim
(SC). A instituição que já atuava no município desde
8 de novembro de 2001, agora ganha um local totalmente remodelado.
O novo espaço que conta com 12 colaboradores
e 577 metros quadrados de área construída, foi reformado e adaptado aos padrões do Sicoob, oferecendo
maior comodidade, praticidade e conforto aos mais de
3.300 associados do município que buscam pelos produtos e serviços da Cooperativa.
O prédio onde funciona a nova agência do Sicoob
Crediauc em Ipumirim - SC fica na rua Dom Pedro II, Nº
68, (em frente ao antigo endereço da instituição).

Reinauguração
agência de
Ipumirim - SC

SICOOB NO

AGRONEGÓCIO
CONVÊNIOS COM
AGROINDÚSTRIAS
Visando combinar esforços para a formalização de operações de crédito junto ao agronegócio, fornecedores e cooperados, o Sicoob efetivou três convênios importantes em 2020. As
integradoras BRF, JBS e Aurora Alimentos, firmaram um acordo com o Sicoob nacional e passaram a também fazer parte
do portfólio de empresas parceiras da instituição. Até então, o
Sicoob Crediauc e as demais cooperativas do Sistema Sicoob,
não participavam dos processos na intermediação de crédito
junto ao cooperado/integrado das referidas agroindústrias.
Agora, será possível atender ao cooperado que desejar investir em sua propriedade na condição de integrado das
empresas citadas. A assinatura dos convênios em nível Brasil abre portas para que as Cooperativas do Sicoob possam
apoiar empreendimentos de médio e grande porte, aliado ao
aumento da segurança no processo de concessão do crédito.
Com os acordos, o Sicoob Crediauc irá ampliar ainda
mais a sua atuação regional junto ao associado que é também integrado das empresas, para se consolidar como sua
principal instituição financeira quando este necessitar de recursos. Apesar desses convênios estarem limitados a BRF, JBS
e Aurora, cooperados/integrados que possuem vínculo com
outras integradoras, também estão aptos a ter acesso as mesmas linhas de crédito, porém, com peculiaridades diferentes
das que foram acordadas com as três empresas mencionadas.

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Premiação

Prêmio
destaque no
Agronegócio

DESTAQUE NO
AGRONEGÓCIO
Mais uma vez, o Sicoob Crediauc foi
destaque em volume de recursos e operações
liberadas via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, período
2019/20, no segmento do Agronegócio. A divulgação ocorreu no dia 9 de julho em evento virtual promovido pelo Bancoob, onde foi revelado
o ranking das Cooperativas com maior relevância em concessão de crédito rural entre todas
as singulares do sistema Sicoob. Em 2018/19 o
Sicoob Crediauc já havia recebido o título de 1ª
colocada em nível Brasil nos financiamentos via
BNDES e, desta vez, a instituição foi lembrada
em duas categorias:
Das 385 cooperativas que integram o sistema Sicoob no país, o Sicoob Credicuac ficou
com os prêmios de 3º lugar em nível nacional
por volume de recursos emprestados via BNDES
e 2º lugar em quantidade de operações efetivadas. Entre as 38 cooperativas do Sicoob/SC, a
Crediauc levou o 1º lugar em volume de recursos liberados.
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Agronegócio

Presidente Paulo Camillo
comemorando com a equipe da agência.

ANIVERSÁRIO
AGÊNCIA AGRO

No dia 2 de
setembro a
agência AGRO
de Concórdia
completou o seu
1º aniversário!
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No período de um ano, a agência contabilizou números expressivos no comparativo com 2019, como, por exemplo, o aumento
de 30,14% na carteira de crédito rural; acréscimo de 100,23% na captação de recursos; crescimento também no número de cooperados
que passou de 7.073 para 7.302 (+ 3,24%) e o
valor de crédito rural liberado no último ano
safra, que foi de R$ 25.237.093,00, levando em
consideração as 500 operações efetivadas.
O comparativo demonstra a eficácia
da agência AGRO e comprova que a ideia
defendida no plano de gestão do atual Conselho de Administração, se mostrou extremamente assertiva.
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MAIS DE R$ 100 MILHÕES
EM FINANCIAMENTO
AGRÍCOLA
O setor de Agronegócios do Sicoob
Crediauc comemorou a inédita conquista
no fechamento do Plano Safra 2019/20
ocorrido em 30 de junho, alcançando cifra superior a R$ 100 milhões em ﬁnanciamentos na área agrícola, um marco histórico para a cooperativa.
O resultado representou 40,48% a
mais que os R$ 72 milhões contabilizados
no período anterior (2018/19). Foram mais
de 2.100 operações de crédito no perío-

Agronegócio

do com prevalência para atender pequenos e
médios produtores estabelecidos na área de
abrangência da cooperativa.
Os números são também expressivos
se considerarmos o primeiro semestre da safra 2020/21. De julho a dezembro de 2020, a
Cooperativa emprestou mais de R$ 90 milhões
aos agricultores em sua base de cooperados,
ou seja, em apenas seis meses, o resultado que
é parcial, quase se equipara aos valores concedidos durante todo o ano safra anterior.
Se o ritmo for mantido, um novo recorde será estabelecido pela instituição na concessão de crédito agrícola. Uma prova inequívoca que o AGRO continua sendo estratégico
para o desenvolvimento da região, do estado
e do país.

Giliardi Prodarutti - Gerente de Agronegócio

26 |

Ambiental

CONFORMIDADE
SOCIOAMBIENTAL
Sicoob Crediauc patrocina consultoria a produtores
de Erva-Mate.
Trabalho é oferecido pelo Sebrae e atende 30 produtores
da região de Concórdia/SC
A produção de erva-mate na região de Concórdia/SC
tem se mostrado uma boa alternativa econômica, social e
ambiental, no entanto, a grande maioria dos produtores ainda trabalha utilizando técnicas
obsoletas que acabam interferindo na produtividade e, consequentemente, na rentabilidade de seus negócios.
O empresário Gilnei
Gheno, proprietário de uma
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ervateira da região do entorno do Parque Fritz Plaumann,
localizado em Sede Brum, interior de Concórdia/SC, iniciou
ainda em 2013 um movimento
entre os produtores locais no
sentido de organizar a cadeia
produtiva para garantir a disponibilidade de erva-mate no
abastecimento do mercado
consumidor,
especialmente
atendendo a grande demanda das indústrias de bebidas
e chás que buscavam naquela
região, potenciais fornecedores.
Diante do problema
posto surgiu a ideia de se contratar uma consultoria especializada, capaz de diagnosticar
os gargalos existentes na atividade e corrigi-los para buscar
a autossuficiência e regular
a política da oferta e procura
existentes. Surgiu então o pro-

jeto “Implantação de Arranjo
Sustentável para a Produção
de Erva-Mate”, idealizado pela
ECOPEF - Equipe Cogestora do
Parque Fritz Plaumann, apoiado por diversas outras entidades e operacionalizado pelo
Sebrae/SC.
O projeto que engloba
cerca de 10 comunidades e 30
produtores rurais localizados
nas adjacências da reserva ambiental prevê dobrar a disponibilidade de erva-mate processada/mês que hoje chega a um
milhão de quilos nesse núcleo
específico de produtores. Para
atingir o objetivo, a expectativa é a de plantar nas respectivas propriedades rurais aproximadamente mais um milhão
de novas mudas, o que irá cobrir uma área equivalente a
400 hectares. Além dos 30 produtores que participam atual-

Ervateira Gheno - Sede Brum,
Concórdia / SC
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mente, outros 150 aguardam a
oportunidade de engajamento
em uma possível segunda fase
do projeto.
O Sicoob Crediauc participa na condição de patrocinador exclusivo da consultoria,
cuja finalidade é qualificar a
produção primária da erva-mate com um sistema de controle de custos fundamentado
na implantação de boas práticas em todo o processo de produção.
O trabalho do Sebrae
será de médio e longo prazo
e consiste em contemplar o
diagnóstico das propriedades
rurais; definir a escolha do
terreno e a implantação dos
ervais; aperfeiçoar o processo
agrícola; controlar ervas daninhas, pragas e doenças e avaliar os resultados das análises
de solo e foliar.

Para o presidente do
Sicoob Crediauc, Paulo Renato Camillo, estar envolvido no
projeto é motivo de satisfação
e, ao mesmo tempo, uma forma
de contribuir para a atividade
na qual estão inseridos muitos
cooperados. “O diagnóstico feito pelo Sebrae e patrocinado
pela Cooperativa dará aos produtores, muitos deles nossos
associados, a possibilidade de
melhor entender o seu negócio
e vislumbrar resultados mais
satisfatórios. O fortalecimento
da agricultura familiar é outro
fator importante para o desenvolvimento da região, valorizando a cultura da erva-mate
e oportunizando ao agricultor
condições de renda mais favoráveis e, consequentemente,
garantindo a sua permanência
no campo”, avalia.

Gilnei Gheno sócio proprietário da Ervateira Gheno

Ambiental

Camillo ressalta que a política
de conformidade ambiental
do Sicoob Crediauc está muito
alinhada com iniciativas como
a que propõe o projeto. “Estimular práticas sustentáveis
no presente para garantir um
futuro sólido e de qualidade é
uma de nossas premissas. Agir
corretamente em questões
econômicas, ambientais e sociais é uma responsabilidade
que o cooperativismo, sobretudo, o Sicoob Crediauc, trata
como prioridade” conclui.
O empresário e articulador do projeto, Gilnei Gheno, disse que não via outra
instituição que não fosse o Sicoob Crediauc como parceira
da ideia; “Somos cooperados
desde 1987 e sempre quando
precisamos da Cooperativa ela
esteve conosco. Com o envolvimento do Sicoob Crediauc
vamos conseguir aumentar a
produção, gerar maior renda
aos produtores participantes e
fixar as famílias nas propriedades”, afirmou Gilnei.
Ao todo, a consultoria do
Sebrae que iniciou efetivamente em 2019, terá carga horária
de 540 horas de serviços prestados, sendo 18 horas de campo
por produtor com nove visitas
por propriedade. A estimativa
é que o referido estudo seja finalizado em meados de 2021,
quando a empresa irá apresentar todos os dados, os quais se
tornarão a base do plano de
ação estratégico a ser colocado em prática na sequência.

NOSSOS

PROFISSIONAIS
Todas as práticas
de gestão de pessoas
estão pautadas nos pilares
da cultura organizacional
do Sicoob: excelência
operacional, excelência
no atendimento
e propósito.

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Gestão de Pessoas

NOSSA

GENTE
Nesse espaço queremos enaltecer os 298 colaboradores que, diariamente, “vestem a camisa” do
Sicoob Crediauc e com muita devoção e profissionalismo, nos ajudam a fazer da nossa Cooperativa
uma das maiores instituições financeiras de crédito do estado e, uma das mais bem conceituadas
do país. Pessoas comprometidas que se utilizam dos ideais do cooperativismo para servir os cooperados com a dignidade e o respeito que merecem. Conheça a NOSSA GENTE, a família Sicoob
Crediauc!

Agência Concórdia - SC (29 de Julho)

Agência Peritiba - SC

Agência Piratuba - SC

Agência Seara - SC (Bairro Industrial )

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Gerentes Regionais

Agência Ipumirim - SC

Agência Alto Bela Vista - SC

Agência Digital UAD

Agência Concórdia - SC (Agro)

Agência Lindóia do Sul - SC

Agência Xavantina - SC

Agência Ipira - SC

Gestão de Pessoas
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Agência Itá - SC

Agência Arabutã - SC

Agência Concórdia - SC (centro)

Agência Paial - SC

Agência Arvoredo - SC

Agência Concórdia - SC (sede)

Agência Erechim - RS

Agência Tapejara - RS

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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Agência Campinas do Sul - RS

Agência Santa Maria - RS

Agência Presidente Castelo Branco - SC

Agência Seara - SC (centro)

Setor Comercial UAD

Setor Controles Internos UAD

Setor Crédito Geral UAD

Setor de Cadastro UAD

Gestão de Pessoas
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Setor de Recuperação de Ativos UAD

Setor Gestão de Pessoas UAD

Setor de Produtos e Serviços UAD

Setor Tecnologia da Informação UAD

Setores Agronegócios e Arquivo UAD

Setor Administrativo Financeiro

Secretaria e Assessoria de Comunicação
Sicoob – Relatório Anual - 2020
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CURSOS,
TREINAMENTOS
E CAPACITAÇÕES
A direção do Sicoob Crediauc tem se empenhado em oferecer ao seu time, não
apenas cursos voltados ao desenvolvimento humano, como também diversos cursos
técnicos e capacitações visando o aprimoramento das equipes, ao longo de 2020.
Lembrando que todos os cuidados sanitários foram tomados no sentido de evitar a
propagação da Covid-19.

INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), o Sicoob Crediauc, por
meio do setor de Gestão de Pessoas,
promoveu em 2020 um treinamento
com foco no autoconhecimento. Com o
tema: “Futuro, Relações e Inteligência
Emocional”, a ação contou com a participação dos mais de 300 colaboradores
lotados nas 23 agências da instituição
localizadas nos estados de SC e RS e
na sede administrativa da Cooperativa.
A gerente de Gestão de Pessoas do Sicoob Crediauc, Kelly Meneghetti, falou
sobre a iniciativa. “Queremos o nosso
colaborador cada vez mais preparado para atender o cooperado. Quanto
maior for a sua qualificação, maior será
a satisfação daqueles que conosco se
relacionam”, comentou, Kelly. A condução dos trabalhos ficou por conta da
professora e Psicóloga, Tainara Nesi,
de Concórdia (SC).

Sicoob – Relatório Anual - 2020
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DALE CARNEGIE
Apesar de o ano ter sido atípico em função da pandemia, o Sicoob Crediauc promoveu
vários cursos de capacitação, oportunizando
crescimento profissional e pessoal aos seus
colaboradores. Uma das parcerias firmadas
envolve o Dale Carnegie, instituição internacional fundada em 1912, presente em mais de
80 países e que possui mais de nove milhões de
graduados no mundo. Em 2020, 15 funcionários
pertencentes aos quadros do Sicoob Crediauc
frequentaram o curso do Dale Carnegie em
Concórdia (SC). À medida que estes forem avançando, novas turmas serão inscritas para também realizar a referida capacitação.

TREINAMENTO
LIDERANÇAS
(HADI)
O setor de Gestão de Pessoas
está coordenando uma capacitação com foco em Governança envolvendo os membros do Conselho
de Administração, Diretoria Executiva, Gerentes Regionais, Gerentes
de PAs, entre outros colaboradores
que exercem cargos de liderança
dentro da Cooperativa. Trata-se do
treinamento HADI, Educação para
a Excelência/Formação para Liderança, desenvolvido pela empresa
Caminhare de Florianópolis (SC), e
aplicado pela consultora Paula Basso. O objetivo central é ampliar o

desempenho dos líderes por meio de uma ação de Educação estruturada em cinco pilares: Análise de Potencial,
Governança Corporativa, Gestão, Virtudes e Competências e Futuro e Tecnologia. Ao todo, estão programados
12 encontros, os quais serão realizados em Concórdia/SC.
O treinamento iniciou no dia 7/11/2020 e se estenderá até
setembro/2021.
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GESTÃO DE

PESSOAS
O compromisso do Gestão de Pessoas é conectar práticas, metodologias e
pessoas na organização. Com o intuito de proporcionar o crescimento da cooperativa, a área busca administrar o comportamento humano, fortalecendo e valorizando
as partes na disseminação da cultura organizacional por meio de capacitação e desenvolvimento contínuo.

Presidente
Paulo Camilo
em treinamento
remoto

CAPACITAÇÃO:

TOTAL INVESTIDO:
R$ 607.075,93
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• Foram realizados 278 treinamentos em 2020;
• Média de 60h de treinamento por colaborador;
• Total de horas investidas em 2020: 18.257h;
• Valor investido em treinamentos: R$ 264.000,00;
• 151 colaboradores beneficiados com Auxílio Graduação Sescoop e Crediauc 80%, (Graduação, Pós – Graduação, Especialização, MBA, Mestrado);
• Valor investido em Auxílio Educação Crediauc R$ 162.177,00
e Sescoop R$ 180.898,93, no total de R$ 343.075,93.
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BENEFÍCIOS PARA OS
COLABORADORES

Gestão de Pessoas

Os benefícios são parte fundamental
para atuação das equipes, com isso nossos
números apontam o cuidado com nossa gente:

Vale alimentação
R$ 4.250.808,00

Plano de Saúde
R$ 239.255,00
|

|
Contando com uma ampla de
rede de parceiros, o colaborador pode
cobrir suas despesas com alimentação
da forma que lhe melhor aprouver. Um
benefício que é creditado mensalmente.

Preocupados com a saúde
de nossos colaboradores, é disponibilizado um plano de saúde,
com cobertura nacional, após os
03 primeiros meses, sendo 100% da
mensalidade para o titular e 50%
para cônjuge e filhos até 21 anos.

Previdência Privada
R$ 301.076,00

Auxílio Creche
R$ 300.073,00

Gratificação por
tempo de Trabalho
R$ 76.344,00

|

|

|

Além do presente, nossa preocupação se estende
para o futuro do nosso colaborador, dessa forma, ofertamos
um percentual do valor do benefício como contrapartida.

Para colaboradores com filhos, disponibilizamos auxilio para custeio
de creche ou outras instituições similares, empregada doméstica ou babá.
Este benefício é concedido para cada filho com
idade de até 83 meses.

Os colaboradores
com mais tempo de cooperativa recebem uma gratificação pela sua dedicação
em alcançar melhores resultados para a instituição e
para os nossos associados.

Média por colaborador: R$ 17.340,00

Total investido em benefícios: R$ 5.167.556,00

40 |

Gestão de Pessoas

DIVERSIDADE:
O Siccob Crediauc
oportuniza trabalho
para todos, fortalecendo
a comunidade local e
economia da região.

Estagiários,
aprendizes
e PCDs

A força de uma
equipe está na
inclusão!

• Estagiários: 05
• Jovem Aprendiz: 12
• Pessoas com Deficiências: 09

HOMENAGEM POR
TEMPO DE SERVIÇO

Homenagem aos colaboradores
por tempo de serviço
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Colaboradores do Sicoob Crediauc que completam tempo de serviço
estão sendo homenageados pela instituição. A cada cinco anos eles são agraciados com a ilustre lembrança, que é
um reconhecimento do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da cooperativa. Os eventos acontecem pelo
menos uma vez por mês e são coordenados pelo setor de Gestão de Pessoas.
O objetivo é reconhecer e valorizar o
quadro de colaboradores levando em
conta a longevidade laboral de cada
um. O ato comemorativo conta com a
entrega de uma placa para cada homenageado, um café da manhã, uma “roda
de conversa” entre os participantes
e um depósito em conta com valores
proporcionais ao tempo de trabalho de
cada homenageado (5 anos/meia folha
– 10 anos/uma folha - 15 anos/uma folha e meia e assim sucessivamente).
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INDICADORES DE PESSOAS
POR GÊNERO
Feminino

64%

Masculino

36%

NOVAS CONTRATAÇÕES
Feminino

65%

Masculino

35%

CARGOS DE LIDERANÇA
Feminino

22%

Masculino

78%

FAIXA ETÁRIA
Até 20 anos

8%
21 à 35 anos
36 à 55 anos

77%
15%

BALANÇO SOCIAL
2019

2020
1. Base de Cálculo

Valores (R$)

Valores (R$)

Receita Bruta (RB)
Resultado Operacional (RO)
Folha de Pagamento Bruta (FPB)

133.051.116
46.135.135
22.065.736

129.419.699
21.657.294
19.910.122

2. Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura e Lazer
Capacitação e desenvolvimento profissional
Auxílio Infantil
Participação nos lucros / resultados / sobras
Gratificações (Funcionários)
Seguro de Vida
Bolsa Estágio
Outros (Uniformes)
Total de Investimentos
3. Indicadores Sociais Externos
Investimento em educação cooperativista
Investimento em Cultura e Lazer
Investimento em Esporte
Doações financeiras para escolas
Contribuições à sociedade
Pré Assembleias e Assembleia Geral
Total de Investimentos
4. Indicadores Ambientais
Programas e/ou projetos ambientais
Nº de multas ambientais:

Valor em R$

% FPB

% RB

Valor em R$

% FPB

% RB

4.250.808
4.113.730
301.076
239.255
126.960
162.177
6.270
264.000
300.073
885.037
76.344
12.277
104.787
102.509
10.945.304

19,26%
18,64%
1,36%
1,08%
0,58%
0,73%
0,03%
1,20%
1,36%
4,01%
0,35%
0,06%
0,47%
0,46%
49,60%

3,19%
3,09%
0,23%
0,18%
0,10%
0,12%
0,00%
0,20%
0,23%
0,67%
0,06%
0,01%
0,08%
0,08%
8,23%

3.881.063
3.584.278
269.489
254.992
206.179
230.209
6.234
577.594
253.759
1.072.635
45.090
68.451
119.436
52.703
10.622.113

19,49%
18,00%
1,35%
1,28%
1,04%
1,16%
0,03%
2,90%
1,27%
5,39%
0,23%
0,34%
0,60%
0,26%
53,35%

3,00%
2,77%
0,21%
0,20%
0,16%
0,18%
0,00%
0,45%
0,20%
0,83%
0,03%
0,05%
0,09%
0,04%
8,21%

Valor em R$

% FPB

% RB

Valor em R$

% FPB

% RB

26.416
224.139
71.901
2.000
47.414
295.531
667.401
Valor em R$
29.160
zero

0,12%
1,02%
0,33%
0,01%
0,21%
1,34%
3,02%
% FPB
0,13%

0,02%
0,17%
0,05%
0,00%
0,04%
0,22%
0,50%
% RB
0,02%

46.482
55.836
222.500
5.385
327.308
379.591
1.037.102
Valor em R$
27.936
zero

0,23%
0,28%
1,12%
0,03%
1,64%
1,91%
5,21%
% FPB
0,13%

0,04%
0,04%
0,17%
0,00%
0,25%
0,29%
0,80%
% RB
0,02%

5. Indicadores do Corpo Funcional

2020

2019

Nº de empregados ao final do período:
Nº de admissões durante o período:
Nº de empregados terceirizados:
Nº de estagiários/jovens apredinz:
Nº de empregados acima de 50 anos:
Nº de mulheres que trabalham na empresa:
% de cargos de chefia ocupados por mulheres:
Nº de pessoas portadoras de necessidades especiais
Nº de multas trabalhistas:

298
81
46
17
1
193
22%
9
0

273
78
44
20
0
180
31%
8
0

2020

2019

6. Informações Relevantes Quanto ao Exercício da Cidadania

Os projetos educacionais, culturais, esportivos, sociais e ambientais
desenvolvidos pela empresa foram definidos por:

( x )
( x )
(
)

10,04
zero
conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho
foram definidos por:

( x )
( x )
(
)

conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados + CIPA

( x )
( x )
(
)

conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados + CIPA

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à
representação interna dos trabalhadores, a empresa:

( x )
(
)
(
)

não se envolve
incentiva as normas OIT
segue as normas da OIT

( x )
(
)
(
)

incentiva as normas OIT
segue as normas da OIT

A previdência privada contempla:

( x )
( x )
( x )

conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados

( x )
( x )
( x )

conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Nº total de acidentes de trabalho

7. Outras Informações
Descrição
Número de Cooperados:
Valor da maior distribuição repassada ao cooperado (R$):
Valor da menor distribuição repassada ao cooperado(R$):
8. Valor Adicionado Total a Distribuir em R$
% Distribuição do Valor Adicionado (DVA)

Relatório elaborado com base no modelo IBASE.

Sicoob – Relatório Anual - 2020

( x )
( x )
(
)

10,6
zero
conselho de administração
diretorias e gerências
todos empregados

não se envolve

2020

2019

54.079
26.405,96
0,01

50.410
54.479,97
0,01

2020
Colaboradores
Governo
Cooperados
Comunidade

Paulo Renato Camillo
Presidente

76.897.765,16
26,1%
5,2%
65,4%
3,3%

2019
Colaboradores
Governo
Cooperados
Comunidade

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

40.993.869,58
35,7%
6,9%
47,6%
9,8%

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC
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8h às
0800
20h725
0800
0996
725 0996
www.ouvidoriasicoob.com.br
www.ouvidoriasicoob.com.br
| Deficientes
| Deficientes
auditivos
auditivos
ou de ou
fala:
de0800
fala:940
0800
0458
940|0458
Demais
| Demais
serviços
serviços
de de
atendimento:
atendimento:
www.sicoob.com.br
www.sicoob.com.br
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CARTÕES
Sicoobcard é a melhor forma de pagar suas compras. No crédito, você acumula pontos e troca por
prêmios incríveis. No aplicativo você faz toda a
gestão do seu Sicoobcard, tem o controle dos gastos
em tempo real, gera cartão virtual para comprar na
internet, define limites por categoria e muito mais.

SEGURO
Ninguém gosta de pensar no pior. É por isso que o
Sicoob oferece as melhores opções de seguro, para
você proteger o que realmente faz diferença. Tudo
isso com a garantia de ter os melhores serviços e
condições, graças à nossa parceria com as principais seguradoras do mercado.

INVESTIMENTO
Dizem que quando o dinheiro é bem investido
ele trabalha para você. A boa notícia é que no
Sicoob ele trabalha mais e melhor. Os nossos investimentos oferecem as melhores taxas, além
de ótima rentabilidade, segurança e liquidez.

SIPAG
Mais economia e mais benefícios. A Sipag é o
melhor negócio para você porque é a maquininha
das cooperativas, com uma das menores taxas
do mercado, além de não cobrar adesão. Ou seja,
menos despesas, mais vendas e mais lucro.

CRÉDITO
O Sicoob oferece crédito com o limite que você
precisa e as vantagens que você merece. E ainda
com taxas menores e mais transparência. No Sicoob
é assim!

CONSÓRCIO
Estamos ao lado dos persistentes, dos que procuram
o caminho pra chegar lá. Por isso temos sempre um
plano de consórcio que cabe no seu bolso, com as
menores taxas, maiores vantagens e mais liberdade.

MOBILE
Quanto menos tempo você perde gerenciando
suas operações financeiras, mais pode investir
na sua vida. Por isso o Sicoob oferece o SicoobNet, um sistema de internet banking que dá total
controle sobre suas finanças de um jeito rápido,
seguro e intuitivo. Além disso, o Sicoob conta
com vários aplicativos para facilitar seu dia a dia.

CONTA CORRENTE
Guardar, movimentar, ter liberdade de usar o
seu dinheiro como quiser. No débito ou saque,
no app ou no caixa eletrônico, você escolhe.

PIX
Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é uma
solução para você realizar transferências e pagamentos de forma instantânea e mais barata.
Desenvolvida para facilitar o seu dia a dia, é uma
transação focada em ser fácil, simples, intuitiva e
rápida.

DEMONSTRATIVO

FINANCEIRO

CONTÁBIL
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QUADRO
SOCIAL
Evolução no ano

7,28%

54.079
50.410

Evolução no período

52,62%

44.349
38.929
35.434

2016

2017

2018

2019

2020

EVOLUÇÃO
ATIVOS
Evolução no ano

39,17%

R$ 1.358.966.024

Evolução no período

111,69%

R$ 976.509.363
R$ 872.332.359
R$ 762.815.938
R$ 641.967.953

2016

2017

2018

2019

2020

EVOLUÇÃO
DEPÓSITOS
Evolução no ano

41,42%

R$ 1.048.590.198

Evolução no período

127,40%

R$ 741.475.933
R$ 660.060.440
R$ 572.348.304
R$ 461.113.809

2016

2017

2018

2019

2020

Econômico
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OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
Evolução no ano

59,33%

R$ 910.168.882

Evolução no período

186,64%

R$ 571.246.183
R$ 438.311.545
R$ 317.528.925

R$ 340.475.707

2016

2017

2018

2019

2020

INADIMPLÊNCIA
INAD 90
Redução no ano

-72,91%

Redução no período

-80,81%

4,55%
2,92%

6,42%

3,80%
2,68%

0,82%

2,04%

2018

1,19%

2019

PF

PJ

0,44%
2020

MÉDIA GERAL

CAPITAL
SOCIAL
Evolução no ano

6,05%

R$ 91.806.089
R$ 86.567.646

Evolução no período

43,65%

R$ 78.850.147
R$ 72.076.725
R$ 63.911.586

2016
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2018

2019

2020
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REMUNERAÇÃO
CAPITAL SOCIAL

REMUNERAÇÃO
CAPITAL SOCIAL

Redução no ano

Redução no ano

-51,33%

-51,33%

Redução no período

Redução no período

-60,39%

-60,39%

R$4.007.399
R$3.669.208
R$ 4.007.399

R$2.926.579

R$ 3.669.208

R$ 2.926.579

13,65%

Econômico

R$2.986.500

R$ 2.986.500

VARIAÇÃO TAXA SELIC

R$1.453.549

R$ 1.453.549
7,40% 6,50%

2016

2016

2017

2017

2018

2018

5,95%

2019

2019

2,74%
2020

2020

2016

2017

2016

2018

2017

2019

2018

2020

2019

2020

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Evolução no ano

22,79%

PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

R$ 178.415.938

Evolução no período

86,75%

R$ 145.304.327
R$ 127.928.197
R$ 111.235.392

Evolução no ano

22,79%

R$178.415.938

R$ 95.538.069

R$145.304.327

Evolução no período

86,75%

R$127.928.197
R$111.235.392
R$95.538.069

2016

2017

2018

2019

2020

SOBRAS
BRUTAS
Evolução no ano

111,74%

R$ 41.260.735

Evolução no período
2016

2017

271,23%

SOBRAS
BRUTAS

2018

2019

R$ 18.260.414

R$ 18.989.330

R$ 19.486.493

2017

2018

2019

R$ 11.114.743

Evolução no ano

111,74%
Evolução no período

2020

2016

R$41.260.735
2020
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SOBRAS
LÍQUIDAS
Evolução no ano

45,64%

R$ 11.504.88
R$ 11.504.88

Evolução no período

95,78%

R$ 7.057.235
R$ 5.876.458

R$ 5.959.396

2016

2017

2018

R$ 7.899.294

2019

2020

ECONOMIA
PARA OS
COOPERADOS
Evolução no ano

24,22%

R$ 191.526.393

Evolução no período
o

76,80%

R$ 154.182.199

R$ 108.331.062

R$ 111.171.833
R$ 79.301.657

2016

2017

2018

2019

2020

FUNDOS DE
RESERVA
Evolução no ano

R$ 75.104.967

47,74%

Evolução no período
o

191,67%

R$ 50.837.387
R$ 42.020.815
R$ 33.199.270
R$ 25.750.025

2016
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Balanço Patrimonial
Exercício
1 de dezembro
Descrição

ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Disponibilidades
Centralização Financeira - Cooperativas
Aplicações
Títulos e Valores Mobiliários
Instrumentos Financeiros
Títulos e Valores Mobiliários

Correspondente no País
Operações de Crédito
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
Financiamentos
(-) Provisão para Operações de Financiamentos
Financiamentos Rurais e Agroindustriais
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais
Outros Créditos
Créditos por Avais e Fianças Honradas
Rendas a Receber
Diversos
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Instrumentos Financeiros
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
Financiamentos
(-) Provisão para Operações de Financiamentos
Financiamentos Rurais e Agroindustriais
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais
Outros Créditos
Devedores por Depósitos em Garantia
Permanente
Investimentos
Participação em Cooperativa Central de Crédito
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito
Imobilizado de Uso
Imobilizado de Uso
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado
Intangível
Ativos Intangíveis
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis
Total do Ativo

Notas

5
6
7

9

5
6
7

8

12

31/12/2020
1.358.966.024,13
837.125.231,72
540.334.256,52
13.451.073,51
512.669.054,26
14.214.128,75
45.908.949,32
45.339.033,57
569.915,75
65,00
65,00
246.172.361,81
152.332.097,33
(9.148.913,08)
49.935.344,94
(1.751.060,30)
55.443.330,35
(638.437,43)
4.243.911,37
481.330,09
3.367.573,80
394.673,74
480.754,01
(480.420,27)
465.687,70
787.703,02
(505.000,00)
182.984,68
521.840.792,41
477.133.413,89
16.168.558,92
16.090.568,23
77.990,69
456.246.294,54
241.939.977,54
(20.327.394,63)
179.878.717,02
(3.539.088,68)
58.947.819,28
(653.735,99)
4.718.560,43
4.718.560,43
44.707.378,52
27.327.977,83
22.241.417,33
5.086.560,50
17.343.214,62
25.571.591,91
(8.228.377,29)
36.186,07
72.770,52
(36.584,45)
1.358.966.024,13

Econômico

Em Reais
31/12/2019
976.509.363,41
713.214.515,23
461.108.242,72
14.765.476,27
442.796.516,34
2.868.488,19
677.761,92
42.946.704,62
42.892.624,07
54.080,55
55,32
55,32
205.148.271,87
134.018.722,62
(11.423.593,92)
(2.467.794,29)
49.745.318,35
(783.209,75)
3.228.855,70
882.204,51
2.809.663,69
406.066,77
(869.079,27)
2.252.342,45
(1.549.000,00)
79.042,55
263.294.848,18
226.805.644,03
22.766.990,25
627.449,69
199.744.723,74
115.177.812,66
83.924.735,18
(3.790.258,77)
21.177.320,99
(533.318,01)
3.666.480,35
3.666.480,35
36.489.204,15
19.577.672,86
14.831.088,13
4.746.584,73
16.911.493,45
23.399.344,03
9.894,36
976.509.363,41
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Balanço Patrimonial
Exercício
1 de dezembro
Descrição

PASSIVO
Circulante
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos Sob Aviso
Depósitos a Prazo
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário
Relações com Correspondentes
Relações Interdependências
Recursos em Trânsito de Terceiros
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Empréstimos No País - Outras Instituições
Outras Obrigações
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas
Diversas
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
Não Circulante
Depósitos
Depósitos a Prazo
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do
Outras Obrigações
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
De Domiciliados No País
-) Capital A Realizar
Reserva de Sobras
Sobras ou Perdas Acumuladas
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido

Paulo Renato Camillo
Presidente
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Notas
13

14

Em Reais
31/12/2019
831.205.036,20
795.104.915,85
698.352.860,46
118.869.329,65
17.148.381,30
562.335.149,51
28.960.839,85
28.960.839,85

15

53.651.581,66
53.640.888,47

16

2.818,00
2.818,00
6.436.439,56
6.436.439,56
25.923.799,41
11.875,07
13.977.328,49
802.604,90
6.058.494,62
5.073.496,33
78.129.103,85
3.886.795,73
3.886.795,73
28.287.059,23
28.287.059,23
44.608.480,37
44.608.480,37
1.346.768,52
1.346.768,52
178.415.938,21
91.806.088,88
91.908.215,50
(102.126,62)
75.104.967,09

1.000.914,12
145.304.327,21
86.567.646,08
86.844.058,43
(276.412,35)
50.837.386,58

1.358.966.024,13

976.509.363,41

17
18
18.1
18.2
18.3
18.4
13
14
15
18
18.3
20.1
20.2
20.3

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativ

31/12/2020
1.180.550.085,92
1.102.420.982,07
973.790.270,79
221.965.582,41
16.242.112,62
735.582.575,76
42.616.072,65
39.936.870,41

46.991.443,44
46.968.017,13
23.426,31
11.189,22
11.189,22
1.834.761,11
1.834.761,11
18.953.821,77
176.343,40
7.645.457,60
751.767,91
5.422.762,76
4.957.490,10
36.100.120,35
14.162.232,21
14.162.232,21
20.936.974,02
20.936.974,02

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC
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Demonstração das Sobras ou Perdas
ezembro
Em Reais
Descrição

Notas

2° Sem 2020

31/12/2020

2° Sem 2019

31/12/2019

54.752.150,38

109.983.603,45

58.103.701,46

111.737.389,02

48.287.736,97

93.387.178,78

43.573.641,78

80.948.924,31

790.945,88

2.116.894,53

1.567.996,58

2.714.952,73

Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. e Instr. Financeiros

7.221,39

22.497,31

30.107,85

59.823,75

Resultado das Aplicações Compulsórias

2.004,17

8.435,44

13.584,02

13.636,39

Ingresso/Receita da Intermediação Financeira
Operações de Crédito

Ingressos de Depósitos

22

Intercooperativos

5.664.241,97

14.448.597,39

12.918.371,23

28.000.051,84

(14.789.947,56)

(36.938.797,87)

(29.094.535,14)

(58.120.693,14)

Operações de Captação no Mercado

(8.177.215,62)

(20.202.063,99)

(16.288.572,45)

(33.373.589,11)

Operações de Empréstimos e Repasses

(2.089.948,44)

(3.770.982,11)

(1.455.860,97)

(2.742.786,10)

Provisão/Reversão para Operações de Créditos

(4.522.783,50)

(12.965.751,77)

(11.350.101,72)

(22.004.317,93)

23

Dispêndio da Intermediação Financeira

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais

39.962.202,82

73.044.805,58

29.009.166,32

53.616.695,88

(12.408.012,09)

(26.909.670,95)

(16.722.529,63)

(31.959.401,85)

Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço

24

4.541.615,18

7.940.923,16

3.256.269,70

5.691.466,21

Rendas (Ingressos) de Tarifas

25

1.181.226,68

2.207.420,73

1.138.866,37

2.302.835,28

Despesa (Dispêndios) de Pessoal

26

(11.716.704,35)

(22.065.736,12)

(10.495.770,07)

(19.910.122,09)

Despesas (Dispêndios) Administrativas

27

(11.244.947,82)

(22.618.285,50)

(11.674.817,07)

(22.858.634,90)

(416.258,51)

(729.612,51)

(293.699,45)

(523.957,05)

Despesas (Dispêndios) Tributárias
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais

28

8.074.628,64

12.919.168,56

3.781.812,60

8.180.562,46

Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais

29

(2.670.442,94)

(4.239.888,51)

(2.346.055,89)

(4.714.518,65)

(157.128,97)

(323.660,76)

(89.135,82)

(127.033,11)

27.554.190,73

46.135.134,63

12.286.636,69

21.657.294,03

(245.283,64)

(294.206,61)

(221.154,10)

(181.200,01)

57.415,90

58.255,63

-

29.193,92

(338.258,27)

(408.598,47)

(180.018,50)

(181.535,80)

Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas
Resultado Operacional
Outras Receitas e Despesas
Lucros em Transações com Valores e Bens
Prejuízos em Transações com Valores e Bens

30

Outras Receitas

47.059,04

62.497,58

32.707,84

65.862,62

Outras Despesas

(12.268,96)

(26.270,27)

(750,00)

(19.858,54)

Outras Despesas/Receitas de Provisões

768,65

19.908,92

(73.093,44)

(74.862,21)

27.308.907,09

45.840.928,02

12.065.482,59

21.476.094,02

Imposto de Rendas

26.841,31

(192.352,53)

(169.150,25)

(309.091,32)

Contribuição Social

9.123,76

(133.003,60)

(111.377,68)

(204.769,25)

(1.535.077,53)

(4.254.836,74)

(764.462,42)

(1.475.740,02)

25.809.794,63

41.260.735,15

11.020.492,24

19.486.493,43

-

(28.302.303,65)

-

(8.600.698,87)

Resultado Antes da Tributação e Participações

Participações nos Resultados de Empregados
Sobras/Perdas Antes das Destinações
Destinações Legais

e Estatutárias

FATES

-

(3.834.876,98)

-

309.257,43

Reserva Legal

-

(3.996.923,21)

-

(1.867.694,54)

Outras Destinações Estatutárias

-

(20.184.462,22)

-

(7.564.162,89)

Reversões de Reservas

-

(286.041,24)

-

521.901,13

25.809.794,63

12.958.431,50

11.020.492,24

10.885.794,56

(546.702,06)

(1.453.549,26)

(704.906,35)

(2.986.500,01)

25.263.092,57

11.504.882,24

10.315.585,89

7.899.294,55

Resultado Antes dos Juros ao Capital
Juros ao Capital
Sobras/Perdas Líquidas

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC
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RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados do Alto Uruguai Catarinense – Sicoob Crediauc/SC
Concórdia - SC
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados do Alto Uruguai Catarinense – Sicoob Crediauc/SC, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicoob Crediauc/SC em 31 de
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
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determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
Identificamos e avaliamos o risco de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, e conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
Obtemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da cooperativa.
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa
em relação a eventos ou circunstâncias que possam levantar dúvida significativa em relação
a capacidade de continuidade operacional da cooperativa. Se concluirmos que existe
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

São Paulo/SP, 5 de fevereiro de 2021.

Ronaldo Reimberg Lima
Contador – CRC 1SP215393/O-1
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CLEOMARI CRISTINA ALBIERO
Coordenadora

CLEOMARI CRISTINA ALBIERO
Coordenadora
MICHELE FINGER
Conselheira Suplente
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ANTONIO BENTO MACHADO DILVO CAPELARI
Secretário
Conselheiro Efetivo

ANTONIO BENTO MACHADO DILVO CAPELARI
Secretário
Conselheiro Efetivo

PAULO HENRIQUE FRANKE
Conselheiro Suplente

ANDRIGO MILESKI
Conselheiro Suplente

EM PONTOS
PARA TROCAR POR PRÊMIOS NO
SHOPPING VIRTUAL COOPERA
20 sorteios de R$
57 sorteios de R$

10 mil
5 mil

De 15/1 a 31/3/2021 ,

CONTRATE E CONCORRA.

Ter crédito na hora em que você mais precisa melhora a sua vida.
Para colocar as contas em dia, realizar um sonho ou investir no
seu negócio, conte com o Sicoob. Aqui você encontra a solução
que procura e ainda concorre a prêmios incríveis.

Central de Atendimento Sicoob - Capitais e Regiões Metropolitanas: 4000-1111
Demais localidades: 0800 642 0000 - Atendimento 24 horas | Ouvidoria: 0800 725 0996
Atendimento de seg. a sex., das 8h às 20h ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos
ou de fala: 0800 940 0458. *Operação sujeita à análise de crédito e aprovação.
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Imagens meramente ilustrativas.
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CONTROLE AS
COMPRAS DA FAMÍLIA

DO SEU JEITO

Liberação para compras
em viagem
Controle das compras
em tempo real
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MENSAGEM

FINAL
Em diversas ações, a sustentabilidade é um
valor que acompanha o modelo de gestão do Sistema Sicoob SC/RS, desde o planejamento até a tomada de decisões, fortalecendo nosso jeito de fazer negócios, nossas crenças e valores organizacionais.
Ao mesmo tempo, primamos por dar transparência ao comunicar nossos resultados, por diferentes meios, tanto para com os cooperados quanto para a sociedade, onde as cooperativas desenvolvem suas atividades.
Com isso buscamos, para além da divulgação do que
fazemos, trabalhar com princípios e valores que apontem
para a busca da justiça financeira e impactem de maneira
positiva, a vida de milhares de cooperados e suas comunidades, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

www.sicoob.com.br
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