RELEASE – 31/01/2018
Sicredi Noroeste RS anuncia Agenda de Assembleias 2018
No período de 06/02/2018 a 11/04/2017, a Sicredi Noroeste RS reunirá os associados
para prestar contas e apresentar o balanço de 2017 e o planejamento para 2018.
Nas Reuniões e Assembleias de Núcleos, os associados conhecem os resultados,
participam nas decisões na condição de donos e, juntos, definem os rumos do negócio.
O Sicredi tem por missão valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para
agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade.
Através da sua forma de atuação, proporciona um modelo diferenciado para atender a todos
que querem uma nova forma de gerir a sua vida financeira, que valorizam o relacionamento, o
crescimento sustentável e a participação nos resultados.
Em encontro com a mídia regional, no dia 31/01/2018, realizado no CTG Tropeiros do
Buricá, em Três de Maio, o presidente Glei Amaro Linhares destacou que “No Sicredi, todas as
utilizações dos produtos e serviços contribuem para o desenvolvimento da economia local, pois
os recursos permanecem na região e fortalecem as cadeias produtivas e a rede de negócios”.
O ano de 2017 foi marcado por muitas conquistas, possíveis por que os associados
realizaram seus negócios com sua instituição financeira cooperativa. O incremento na captação
de recursos oportunizou a liberação de créditos no valor de R$ 554 milhões, em 42 mil
operações. Essas ações, contribuíram para gerar R$38,9 milhões de resultado e distribuir R$11,2
milhões aos associados e comunidades em forma de remuneração ao capital, conta corrente e
cota capital. Em Patrimônio Líquido estamos colocados na 35ª posição entre as 1.041
cooperativas de crédito no país e na 18ª posição no ranking do Sistema Sicredi. Na área de ação
da Sicredi Noroeste RS, mantemos 54% dos depósitos totais e 47% das operações de crédito
concedidos. Com a reforma estatutária, em Assembleia Geral Extraordinária, foram
incrementadas as necessárias mudanças estruturais e alterada a razão social para COOPERATIVA
DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOROESTE RS”.
Nas reuniões de núcleos, serão sorteadas 12 motos, uma por município, conforme
regulamento da campanha Cooperação Premiada. Na Assembleia Geral, em 11/04/2018, será
sorteada uma Hilux, entre os associados que realizarem seus negócios com a Cooperativa.
O Sicredi fortalece seu posicionamento de ser uma Instituição Financeira Cooperativa,
comprometida com a vida financeira dos seus associados e com as regiões onde atua.
O desafio e o convite aos associados e parceiros é para prosseguirmos juntos, na geração
de resultados positivos e assegurarmos a perenidade com sustentabilidade.
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Anexo: “Agenda das Reuniões e Assembleias de Núcleos.
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