
Na manhã desta segunda, 31, foi inaugurada a nova agência 

SICREDI em Rosário do Sul. 

Com 21 colaboradores e 8.224(oito mil duzentos e vinte e quatro) 

associados, a SICREDI Rosário do Sul, que foi a primeira a ser 

inaugurada com a nova identidade visual da Cooperativa de 

Crédito, está agora funcionando no prédio histórico do antigo Hotel 

15, na esquina das ruas Marechal Floriano e Voluntários da Pátria. 

A agência local possui patrimônio líquido de R$ 28.646.000,00(vinte 

e oito milhões seiscentos e quarenta e seis mil reais), com carta de 

crédito de R$ 71.521.000,00( setenta e um milhões quinhentos e 

vite e um mil reais) administrando um total de recursos somente 

aqui em Rosário na ordem de R$ 183.000,000,00( cento e oitenta e 

três milhões de reais), o que evidencia a importância da Sicredi na 

economia local. A unidade faz parte do Sicredi Pampa Gaúcho que 

integra hoje 11 municípios da região atendendo a um total de 

64.598 (sessenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito) 

associados com um patrimônio líquido que gira em torno de R$ 

297.349.000,00( duzentos e noventa e sete milhões trezentos e 

quarenta e nove mil reais) com uma carteira de crédito de R$ 

731.000.000,00 ( setecentos e trinta e um milhões de reais), 

possuindo recursos totais administrados na ordem de R$ 1,6 bilhão 

de reais. O resultado obtido em 2016 que é distribuído entre os 

associados foi de R$ 53,9 milhões. A Prefeita Zilase Rossignollo 

prestigiou o ato e em sua manifestação ressaltou a importância do 

SICREDI na região e na cidade para o desenvolvimento econômico, 

agradecendo a diretoria por acreditar em Rosário e investir na nova 

agência. O Presidente do Sicredi Pampa Gaúcho, José Antonio 

Menezes, destacou o trabalho da Cooperativa junto às 

comunidades em que atua e enfatizou a ação dos fundadores da 

Coorperativa no município que pela iniciativa possibilitaram chegar 

nesse estágio de investimento em Rosário do Sul. O Vice-Prefeito 

Rafael Pinto também esteve presente. 



 

 


