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SICOOB CREDISUL DÁ INÍCIO A
GRANDE PROJETO EDUCACIONAL

FAVOO (COOP)
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Em setembro de 2021, a Sicoob
Credisul adquiriu a faculdade
AVEC, em Vilhena (RO), instituição pioneira há 30 anos
estabelecida na cidade com a
oferta dos cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis. Com a aquisição, houve a
parceria com a Coopevi (Cooperativa Educacional de Vilhena),
que atua na educação básica
(infantil, fundamental e médio)
desde 2006, e que irá administrar a nova instituição.
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Da fusão da Avec + Coopevi
nasceu a Favoo (Coop), uma
nova fase e um grande conceito
para a educação cooperativista. Em toda a grade curricular,
da educação básica à superior,
foi inserida a educação cooperativista. Esta é a quarta faculdade cooperativista do País, a
primeira da região Norte.
Para a construção da nova
identidade, a instituição se
inspirou no modelo cooperati-

Primeira
faculdade
cooperativista
da Região
Norte

Clique aqui
e conheça a
nova marca

vo das abelhas. Favoo (Coop)
também significa: Favorecendo Aprendizados Valorizando
Oportunidades.
“A aquisição da AVEC é um
passo para um grande projeto.
E este processo se dará em
algumas etapas, que passa primeiramente pela mudança da
Coopevi para esse novo imóvel,
a atuação na educação superior, e a criação de um centro
tecnológico e de formação de
mão de obra”, disse Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob
Credisul, assim que a cooperativa adquiriu a faculdade.
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Os alunos já estão estudando
no novo prédio, um comple-
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xo com espaço amplo para
biblioteca, ginásio, galpão de
atividades, brinquedoteca,
galpão maker, fazendinha,
salas de estudos, atendimento
especializado, prática jurídica
e contábil, laboratórios, jardim
interno, área de convivência
e auditórios, além de salas de
aula equipadas e modernas.
A parceria entre Sicoob Credisul e Coopevi se tornou case de
sucesso e referência nacional
como modelo de intercooperação, apresentado pela
Organização das Cooperativas
do Brasil (OCB) como exemplo nacional a ser seguido por
outras cooperativas do ramo
educacional e crédito.

AVEC + COOPEVI =

DOAÇÃO DE PROJETOS

PARA O AEROPORTO BRIGADEIRO
CAMARÃO DE VILHENA
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Em meio à pandemia da
Covid-19, os voos da única
companhia aérea atuante no
Aeroporto Brigadeiro Camarão
em Vilhena (RO) foram suspensos por problemas estruturais
na pista. A Sicoob Credisul e
proprietários dos hangares
contrataram uma empresa
para produzir os projetos de
balizamento, iluminação e de
aproximação de precisão (PAPIs), para o retorno dos voos
durante o dia e possibilitar
também voos à noite em casos
de emergência. Os projetos
custaram R$ 145 mil e a execução ficou a cargo do Governo
do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços
Públicos (DER).
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“Os voos noturnos
podem salvar vidas
em situações de
emergências, assim
como proporciona
a vinda de uma
série de atividades
importantes para
o desenvolvimento
da economia do
município”
Vilmar Saúgo,
diretor executivo
do Sicoob Credisul

PLANTAR
O FUTURO
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O projeto Plantar o Futuro nasceu com o objetivo
principal de distribuir mudas de ipê durante as
pré-assembleias da cooperativa. Como a inovação e a simplicidade fazem parte dos valores
da Sicoob Credisul, o projeto ganhou vida com
uma ideia muito simples e prática: trocando os
arranjos florais da decoração do evento de cada
cidade por mudas de ipê, que os cooperados levam para plantar. Com esta atitude, nós geramos
mais valor aos nossos cooperados e comunidade,
levando mais cor às cidades e ao campo, promovendo a essência cooperativista. Uma outra
iniciativa do projeto realizada em 2021, foi a doação de 180 floreiras para serem instaladas em
pontos das principais avenidas de Vilhena (RO).
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SOMOS TODOS
GUAPORÉ
Com a ajuda da campanha Somos Todos Guaporé
da Sicoob Credisul, voluntários retiraram quatro
toneladas de lixo abandonado nos acampamentos de pesca às margens do Rio Guaporé, em
2021. A ação desenvolvida em parceria com a
Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste
(RO) teve início no dia 29 de novembro. O grupo
formado por moradores do município percorreu
320 quilômetros das áreas que fazem divisa do
Brasil com a Bolívia realizando a coleta de lixo.
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O barco atracou de volta ao porto da cidade
no dia 3 de dezembro, quando profissionais de
comunicação se deslocaram de Vilhena (RO)
até o local para acompanhar a chegada da
embarcação carregada de resíduos. No dia 6 de
dezembro, a cooperativa realizou palestras de
conscientização para alunos das escolas Inácio
de Castro e Paulo Freire e lançou o Desafio Lixo
Zero, com o objetivo de reduzir drasticamente
o saldo de prejuízo ao meio ambiente na região
até 2023, com medidas preventivas desde já e
intensificadas no período da abertura da pesca.
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Desafio Lixo Zero
no Rio Guaporé
até 2023
Clique aqui e
assista o vídeo

HOSPITAL
COOPERAR
As obras de construção do Hospital Cooperar em
Vilhena (RO), entraram em fase de acabamento
em 2021. A unidade terá 9,5 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 27 mil
metros quadrados, que foi doado pelo empresário Fábio Antônio de Faria. A inauguração do
hospital deve acontecer ainda em 2022.
A construção é custeada com recursos provenientes do fundo social das agências do Cone Sul
de Rondônia e do Norte do Mato Grosso, ou seja,
10% das sobras anuais destinadas à projetos
sociais que atendam ao 7º Princípio do Cooperativismo, o Interesse pela Comunidade. O recurso
é engrossado também por contribuições mensais
de R$ 30, descontadas na conta do cooperado
doador e de empresas associadas à cooperativa.
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A Associação Cooperar é responsável pela
gestão da obra e do dinheiro arrecadado para a
construção do prédio. Por meio da parceria intercooperativa, a Unimed vai equipar e gerenciar
o hospital, que também pretende destinar leitos
pelo SUS em uma futura parceria.
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O objetivo do Hospital Cooperar
é melhorar os serviços de saúde
da região, principalmente em
casos de maior complexidade

associacaocooperar.com.br
Clique e saiba mais sobre a prestação
de contas, orientações de como doar
e o passo-a-passo da construção.

NOSSA GENTE
SEM FOME
Em 2021, a pandemia deixou muitas famílias em
situação de vulnerabilidade social e o agravamento da fome tornou-se uma realidade. Pensando em ajudar quem mais necessita de atenção,
nasceu a campanha Nossa Gente Sem Fome
realizada pela Associação Cooperar e a Sicoob
Credisul, nos meses de maio, junho e julho. O
movimento arrecadou doações de valores feitas
através de PIX e transferências bancárias. A cada
R$ 1 doado o Sicoob Credisul doou mais R$1. As
doações somaram R$ 157,7 mil, com o aporte
do mesmo valor depositado pela cooperativa, a
campanha arrecadou o total de R$ 315,4 mil.

Foram entregues
58 toneladas
de alimentos
para mais de
19 mil pessoas
Clique aqui e
assista o vídeo
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Com o valor total das doações foram adquiridas
3.896 cestas básicas, repassadas a 99 organizações filantrópicas nas 32 cidades de Rondônia,
Mato Grosso, Acre e Amazonas, onde a cooperativa possui agências. Essas instituições destinaram os alimentos para famílias em situação de
vulnerabilidade social. O total arrecadado por
região foi de: Porto Velho e localidades 1.644;
Cone Sul 855; Rio Branco (AC) 125; e Mato Grosso
1.272 cestas básicas.
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Total de cestas básicas
arrecadadas por região
Porto Velho e localidades

1.644

Cone Sul de Rondônia

855

Rio Branco (AC)

125

Mato Grosso

1.272

EXPRESSÃO
MAMAINDÊ
O projeto Expressão Mamaindê teve início em
2018, com uma atividade de pintura na comunidade indígena Mamaindê, localizada na Terra
Indígena Vale do Guaporé, no Mato Grosso. As
telas pintadas por homens, mulheres e jovens da
aldeia foram expostas durante o Sicoob Sabor Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, naquele ano. A exposição foi muito bem recebida
pelo público, atingindo o objeto de aproximação
com a cultura indígena local. Várias obras foram
vendidas e os valores revertidos para ação em
educação na aldeia.
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Com o sucesso alcançado, o projeto Expressão
Mamaindê ganhou um novo rumo em 2019, com
a proposta de criação de ecobags, sandálias, e
almofadas, a fim de valorizar a cultura Mamaindê, bem como de gerar renda à comunidade,
promover os valores da sustentabilidade e incentivar a educação de crianças e adolescentes.
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Artesanatos e produtos
produzidos pelos indígenas
Mamaindê estão expostos e
disponíveis para a compra
no Centro de Treinamento e
Cultura Sicoob Credisul,
em Vilhena (RO).

CANTATA DE
NATAL
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Em dezembro, o Centro de
Treinamento e Cultura Sicoob
Credisul, em Vilhena (RO),
ganhou uma linda decoração
repleta de luzes e virou palco
de um grande espetáculo, a
Cantata de Natal da Sicoob
Credisul. O evento realizado no
dia 17, contou com apresentações musicais do Quarteto de
Cordas Orquestra Sinfônica de
Vilhena, Antônio Reis Júnior,
Coral Manancial e Coral Sicoob
Credisul. As prestações aconteceram na escadaria do Centro
de Treinamento e Cultura
Sicoob Credisul, abertas para
toda a comunidade.
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A atração mais esperada da
noite foi a Chegada do Papai
Noel, que desceu o prédio de
rapel em meio a neve e gritos
da criançada. A ação aconteceu com o apoio do Corpo de
Bombeiros de Vilhena. Nos
dias seguintes, a Casa do Papai
Noel ficou aberta à visitação
gratuita no prédio, e foram
realizadas oficinas de biscoito
e cartão de Natal, e contação
de histórias para crianças.

DIA C

COOPERAR CORRE
EM NOSSAS VEIAS
A Sicoob Credisul, em parceria com os hemocentros de cidades do Acre, Rondônia e Mato Grosso
e o apoio da Sipag, realizou durante toda a semana do Dia C – Dia Internacional do Cooperativismo a segunda edição da campanha Cooperar
Corre em Nossas Veias, de incentivo à doação
de sangue.
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As doações somaram o total de 978 bolsas de
sangue. Levando em consideração que uma
bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas,
cerca de 3,9 mil pessoas foram beneficiadas
pela ação. No Dia C, sábado 3 de julho, os hemocentros abriram excepcionalmente para a
campanha e, somente neste dia, foram coletadas
o total de 202 bolsas.
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978 bolsas de
sangue doadas
que beneficiaram
3,9 mil pessoas

Clique aqui e
assista o vídeo

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Em 2021, a cooperativa participou da 8ª Semana
Enef (Semana Nacional de Educação Financeira), de 8 a 14 de novembro. A edição teve como
tema Planejamento, poupança e crédito: o PLA-POU-CRÉ e a saúde financeira.
A educação financeira é uma ferramenta fundamental para a organização e planejamento financeiro. Sabendo da importância deste assunto, a
Sicoob Credisul dispõe de uma equipe de educadores financeiros, que realizam palestras gratuitas para crianças, adolescentes e adultos. Todos
os anos, durante a Semana Enef, a cooperativa alcança várias pessoas com o circuito de palestras
em escolas nas cidades de sua abrangência, em
Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Acre.
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Escolas ou empresas que desejarem receber
palestras gratuitas sobre educação financeira
podem agendar pelo telefone (69) 3316-6153.
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SICOOB
SAÚDE
Em 2021, o 6º Sicoob Saúde bateu recorde com a participação
de 6 mil ciclistas. Na capital
Cuiabá (MT), o evento contou com a parceria do Sicoob
Central Rondon e reuniu mais
de 300 inscritos. Na capital
Porto Velho (RO) o passeio foi
realizado pela primeira vez e
teve uma grande adesão com
a inscrição de mais de 400 pessoas. Vilhena (RO) foi a cidade
com maior número e inscritos,
mais de 700.
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O passeio ciclístico da Sicoob
Credisul pelo Dia Mundial do
Coração acontece desde 2015
simultaneamente em todas as
cidades onde a Sicoob Credisul
possui pontos de atendimentos.
O grande objetivo é incentivar
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a prática de exercícios físicos,
e conscientizar a população a
respeito dos problemas cardiovasculares.
De acordo com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia, cerca
de 14 milhões de brasileiros
têm alguma doença cardiovascular e, pelo menos, 400 mil
morrem por ano em decorrência dessas enfermidades. Isso
corresponde a 30% de todas as
mortes no Brasil, números que
podem estar sendo agravados
pela pandemia da Covid-19.
A prática de atividades físicas
regulares e a redução do estresse, associadas ao controle
do colesterol elevado e a uma
alimentação saudável, tendem
a reduzir em 80% esses óbitos.

Em 2021,
o 6º Sicoob Saúde
bateu recorde com
a participação de
6 mil ciclistas

SICOOB
SABOR
A 4ª edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena foi realizada em setembro de 2021 com o tema Comida com Afeto.
O festival teve a participação de 13 estabelecimentos no roteiro gastronômico, nas categorias
restaurantes, bares, cafeterias e hamburguerias.
Mais de 2 mil pratos foram comercializados
durante 22 dias de festival, o que representou
um faturamento de mais de R$ 71 mil. Para a sua
realização, foram adquiridos produtos e serviços
de mais de 100 empresas da cidade e região.
Cerca de 500 trabalhadores impactados direta
ou indiretamente e mais de R$ 300 mil injetados
na economia.
O festival também realizou 28 eventos culturais
como oficinas e cursos, exposições artísticas,
shows musicais, jantares, roda de conversas,
cinema ao ar livre, entre outras atividades para
adultos e crianças abertas à comunidade. A estimativa é que mais de 1,5 mil pessoas participaram e movimentaram o Centro de Treinamento e
Cultura no período.

mais de

impactados
500 trabalhadores
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direta ou indiretamente
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R$

na economia
300 mil injetados

comercializados
2.232 pratos

R$

71
mil
faturamento

BALANÇO
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SOCIAL
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CULTURA

R$

387.306,04

EDUCAÇÃO

R$

865.485,64

ESPORTE

R$

110.366,19

MEIO-AMBIENTE

R$

14.159,17

NEGÓCIOS

R$

32.102,57

SAÚDE

R$

3.880.974,69

SEGURANÇA

R$

18.326,20

SOCIAL

R$

1.324.224,56

R$ 6.632.945,06
APLICADOS

COOPERADOS

65.103

Número total

46.945

25.464

2019

2020

+38,7%

2018

+84,4%

+19,9%

2017

+18,9%

21.418

17.859

2021

PONTOS DE ATENDIMENTO

Número total

43

41

2020

+4,9%

2019

+86,4%

2018

+4,8%

+5%
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2017

22

21

20

2021

ATIVOS

R$ milhões

4.51
2.88

2020

+56,6%

2019

+78,9%

2018

+29,8%

+51,2%

820,76

2017

1.61

1.24

CARTEIRA DE CRÉDITO

R$ milhões

2021

3.51

2.23
1.32
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2019

2020

+57,1%

2018

+69,3%

2017

+56,2%
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591,99

+43,1%

924,40

2021

DEPÓSITOS TOTAIS

2.33

R$ milhões

1.50

2020

+54,9%

2019

+120,5%

2018

+18,1%

+30%

445,95

2017

684,57

579,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ milhões

2021

570,38

413,71
291,99
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2019

2020

+37,9%

2018

+41,7%

2017

+37,5%

Sicoob – Relatório Anual - 2021

165,68

+28,2%

227,79

2021

CAPITAL SOCIAL

234,20

R$ milhões

186,63

2020

+25,5%

2019

+51,3%

2018

+15,6%

+13,8%

93,74

2017

123,38

106,72

SOBRAS

147,96

R$ milhões

84,33

83,77

2020

+75,5%

2019

+0,7%

+65,1%
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2018

+14,4%

73,24

44,35

2017

2021

2021

RESERVAS

217,71

R$ milhões

167,09

105,37
64,34

2020

+30,3%

2019

+58,6%

2018

+63,8%

2017

+65,1%

41,22

2021

INADIMPLÊNCIA

Percentual

2,05%
1,88%

1,18%

1,10%
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2020

-37,2%

2019

+70,9%

2018

+13,4%

2017

-52,7%
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0,97%

2021

PROVISÕES

R$ milhões

139,99
117,28

52,13
30,18

2020

+19,4%

2019

+125%

2018

+86,6%

-7,4%

2017

27,94

2021

IEP

Pontos

22

2020

30,32

-4,8%

2019

+16,9%

2018

31,86

27,26

-14%

2017

31,71

-9,7%
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35,10

2021

RESULTADO

157,25

R$ milhões

84,39

83,77

73,24

2020

+86,3%

2019

+0,7%

2018

+14,4%

2017

+65,1%

44,35

2021

PREJUÍZO

R$ milhões

130,22
96,41

2020

+35,1%

2019

+79,7%

2018

+9,8%

+21,4%
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2017

53,66

48,88

40,26

2021

DÚVIDAS SOBRE
O SICOOB?
CONTE COM
A ALICE.

Se você precisa tirar dúvidas
sobre nossos produtos e
serviços, ou apenas deseja
saber mais sobre assuntos
como cooperativismo e
educação financeira,
acesse nossos canais digitais
e fale com a Alice.
Ela é nossa assistente
virtual e está disponível
24 horas por dia, sete
dias por semana, para
conversar com você.

sicoobcredisul.com.br

/oficialsicoobcredisul
/sicoob_credisul
/sicoobcredisul
/SicoobCredisul

