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para a comunidade que as gerou, desenvolvendo a 
própria região.

Este é o momento ideal para crescermos e nos 
fortalecer e, fazer com que o cooperativismo se torne 
mais conhecido e uma referência em solidez e gerador 
de riquezas.

Celso Ramos Regis
Presidente
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       Vivemos um momento de instabilidade econômica e 
por isso se unir é fundamental. As pessoas que estão 
organizadas em forma de cooperativa estão mais 
asseguradas, pois ficam protegidas pela cooperativa que 
está mais exposta ao mercado.

Vimos em demais países que nos momentos de 
dificuldade é que as cooperativas se fortalecem e 
crescem, pois possuem um modelo de gestão voltado 
à proteção mais tradicional, tendo menor exposição a 
riscos. É também nestes momentos a grande 
oportunidade de expansão. Durante a crise de 2008, 
os bancos tiveram sérios problemas e as cooperativas 
de crédito cresceram, o modelo cooperativista se 
mostra mais seguro. Hoje no Brasil vemos o mesmo 
fenômeno.

O cooperativismo sempre foi e sempre será a 
solução em momentos de crise em qualquer país, pois 
é um caminho sustentável. Um modelo econômico que 
não visa só o resultado, mas sim também o social, as 
pessoas, enfim, a sociedade cooperativa é uma das 
melhores formas de organização econômica das 
pessoas.

As cooperativas no Mato Grosso do Sul 
mantiveram seus investimentos e não promoveram 
demissões, pois acreditam que este momento é 
passageiro e em breve um cenário positivo chegará.

Também acreditam que se todos se uniram, os 
impactos serão bem menores e todos passaram por 
esta turbulência sem grandes danos.

Isso é facilmente comprovado pela própria 
história do cooperativismo, aliás, seu surgimento foi 
num momento de crise. As pessoas quando se unem 
pelo cooperativismo, se tornam mais engajadas e mais 
fortes, com isso todos ganham. E esse é o espírito: só é 
bom quando todos ganham!

É claro que estamos em tempos de cautela, mas 
não podemos desanimar e  de ixar  grandes 
oportunidades passarem. O cooperativismo é uma 
corrente que fortalece a atividade econômica 
envolvida, sem contar que a riqueza gerada retorna 

Chegamos a 96ª edição 
 Nosso informativo é algo tradicional em 
nossa cooperativa, já são 96 edições contando 
nossa história, acontecimentos e informando os 
cooperados. Para ressaltar a sua importância 
mudamos a forma de numerar as edições e agora 
marcaremos o número geral, sendo assim, esta 
edição é 96ª, totalizando cerca de 750 páginas de 
conteúdo, em 25 anos de publicação ininterrupta.
Este meio de comunicação nos aproxima e retrata 
o perfil da nossa cooperativa que sempre foi 
engajada e conexa ao associado.

Editorial
Juntos podemos crescer!



Dia C mais forte e unido em 2016
 O Dia C é a maior rede cooperativista de voluntariado do Brasil. A cada edição, o programa fica 
mais forte com a adesão de mais cooperativas e voluntários.
 “O Dia C é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um mundo mais justo e 
igual. São milhares de ações voluntárias em uma grande corrente do bem”, afirma o presidente da 
Sicredi União MS/TO, Celso Régis.
 As cooperativas brasileiras estão engajadas na luta por um mundo mais justo e igualitário. É 
por isso que o Dia C – o Dia de Cooperar – já atua em todos os estados brasileiros. São ações 
de educação, cultura, esporte, lazer, integração e responsabilidade social. Mais de 1.250 
cooperativas já desenvolvem projetos voluntários que visam 
melhorar as comunidades em que atuam. Só no ano 
passado, o Dia C beneficiou 2,5 milhões de pessoas.
 A grande comemoração do Dia C será no dia 2 de 
julho em todo o país, quando todos os resultados 
serão celebrados em um grande evento que 
mobilizará simultaneamente todo o Brasil. Aqui 
em Campo Grande a celebração será no 
Poliesportivo da Vila Nasser, no período da tarde e 
diversas cooperativas participarão com ações sociais.
 A Sicredi União MS/TO é uma delas e levará a Oficina de 
Pipa e a Oficina de Material Reciclável. Por ser uma ação 
voluntária, contamos com a participação de todos!!!
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DIA C - TRÊS LAGOAS/MS DIA C - PEDRO AFONSO/TO DIA C - PALMAS/TO

Conselho Fiscal e Diretoria 
tomam posse

 No dia 06 de Junho de 2016, em conformidade com a legislação vigente 
e de acordo com a aprovação do Banco Central do Brasil, tomou posse o novo 
Conselho Fiscal da Cooperativa, eleito para o triênio 2016/2019, com a seguinte 
composição: Titulares - Alessandro Gustavo Souza Arruda, Magno da Fonseca 
Cação e Margareth Corniani Marques e Suplentes: Alfredo Carvalho do Quadro, 
Antonio Carlos Noia e Euler Ferreira Martins.

 Na mesma solenidade os Diretores Executivos e de Operações, Luis 
Guilherme Salles Trindade e Lucélia Ganzer, respectivamente, tomaram posse 
para um novo mandato entre 2016 a 2020, cujo processo também tece a 
homologação do BACEN.

CONSELHEIROS E DIRETORIA



Campanha do Agasalho

 Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela 
comunidade, sendo assim, todos os anos a Sicredi União MS/TO 
realiza a sua tradicional Campanha do Agasalho, que este ano 
arrecadou mais de 800 peças nas unidades de atendimento da 
cidade de Campo Grande.

Todos os cobertores, roupas, calçados e casacos foram 
doados e como de costume, os associados voluntários 
recolheram e organizaram todas as arrecadações. “Todos estão 
de parabéns! Sei que foi pouco para quem doou, mas com 
certeza será muito para quem for receber. E ainda melhor para 
nós, ao vermos nos olhos das pessoas muita gratidão e 
felicidade”, comemora a conselheira de administração Julia Aida. 

As doações foram entregues aos moradores da Vila Bom 
Retiro e ao Instituto Atos de Amor em Campo Grande.
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Sicredi realiza mais de 
500 ações durante a 3ª 

Semana Nacional de 
Educação Financeira

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 
3,2 milhões de associados – participou ativamente da Semana 
Nacional de Educação Financeira, que foi realizada de 16 a 22 de 
maio. Dentre as 1.087 atividades programadas na agenda oficial 
e paralela, 511 foram promovidas pelo Sicredi, entre palestras, 
oficinas e cursos – o número equivale a 47% do total. O objetivo 
destas ações era orientar os colaboradores e as comunidades 
nas quais a instituição está inserida sobre a importância de se 
fazer um planejamento da vida financeira.

A Sicredi União MS/TO também participou e realizou 
palestras, uma delas no Colégio Geração 2001 em Campo 
Grande MS, voltado ao público de 10 a 14 anos com o foco no 
consumismo jovem.

Outra ocorreu na AEMS- Faculdades Integradas de Três 
Lagoas com o foco direcionado aos acadêmicos de Ciências 
Contábeis e Administração, com o tema: “Como nos 
endividamos?” e sobre “Quanto vale uma economia sadia no dia 
a dia das pessoas?”.

A Semana Nacional de Educação Financeira - Semana 
ENEF - é uma iniciativa do CONEF- Comitê Nacional de 
Educação Financeira do Banco Central do Brasil. A ENEF reúne 
diversos setores em torno da promoção da educação financeira, 
integrada por ações gratuitas, que visam contribuir para o 
fortalecimento da cidadania e ajudar a população a tomar 
decisões financeiras autônomas e conscientes.

Portanto, a Educação Financeira é um processo que 
contribui para a formação de pessoas mais responsáveis e 
comprometidas com o futuro e está diretamente ligada ao plano 
estratégico da Sicredi União MS/TO.

AEMS - TRÊS LAGOAS/MS

COLÉGIO GERAÇÃO 2001

SOLURB

AEMS - TRÊS LAGOAS/MS

COLÉGIO GERAÇÃO 2001

SOLURB

Novas instalações da 
Unidade de Palmas

Os associados de Palmas, capital de Tocantins agora 
possuem um novo e amplo espaço localizado na Av. Joaquim 
Teotônio Segurado - Plano Diretor Sul. A inauguração contou 
com a presença do prefeito da cidade, Carlos Amastha, demais 
autoridades de Palmas, líderes e associados da coopertiva. O 
presidente Celso Ramos Regis, destacou que, como sociedade 
de pessoas, a cooperativa busca promover o crescimento 
econômico dos seus associados. “Isso significa que o associado 
é a essência do nosso negócio e do nosso trabalho, o que nos faz 
prezar sempre pela proximidade, pela sua participação nas 
decisões e oferta de soluções financeiras orientadas as suas 
necessidades”, afirmou.

A atuação da instituição financeira cooperativa, alinhada às 
especificidades econômica, social e cultural de cada região onde 
está presente, tem sido fundamental para o crescimento do 
Sicredi, destacou Gervail Junior, Gerente Regional da 
cooperativa.

ENTREGA DOS AGASALHOS

NOVA UNIDADE DE PALMAS/TO
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Poupar e Viajar é tudo de bom! 
Ainda dá tempo de participar

 A cooperativa mobiliza as suas 14 unidades de 
atendimento nos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e na 
cidade de Luis Eduardo Magalhães na Bahia, totalizando 11 
municípios. Ao longo do ano, associados Pessoa Física ou Jurídica 
que realizarem aplicações em poupança, depósitos a prazo e 
integralização de Capital Social concorrerão às viagens nacionais e 
internacionais. Ao todo serão 5 sorteios em que o Sicredi distribuirá 
29 prêmios, 21 viagens para destinos nacionais e 8 para destinos 
internacionais.
 Para acumular mais cupons os associados devem atender 
alguns critérios nas movimentações contempladas na ação. O 
cadastro na promoção é feito a partir da apresentação do 
comprovante de operação a um colaborador Sicredi na sua 
unidade de atendimento. O associado deve ainda responder 
corretamente à pergunta "Qual instituição financeira te leva para 
conhecer o mundo?".
 Os cupons são cumulativos e válidos para todos os sorteios, que estarão reunidos nas unidades de 
atendimento e também na Central, em Goiânia. Teremos sorteio tanto pela Central como pela cooperativa. Ainda 
dá tempo de participar! O regulamento completo está disponível na unidade de atendimento. 
 O primeiro sorteio feito pela Central ocorreu no dia 15 de abril, as primeiras viagens foram sorteadas para 
Alessandro Chiogna (viagem com acompanhante para um destino nacional), associado da Sicredi Sudoeste GO, 
unidade de atendimento de Rio Verde (GO), e para Felipe Fuliotto Peres (viagem internacional com 
acompanhante), associado da Sicredi Centro-Sul, unidade de Amambaí (MS).

Líderes se reúnem no Senic em julho
No dia 30 de julho, ocorre o 14º Seminário de Nivelamento de Informações 

dos Núcleos Cooperativos – Senic. O evento é destinado às lideranças da 
cooperativa, que envolvem equipes coordenadoras de núcleo, gerentes de 
unidade, conselheiros de administração e fiscal e dirigentes da Cooperativa.

Nesta edição serão apresentadas as atividades e a prestação de contas 
do 1º semestre, além do Planejamento Estratégico. O vento será no auditório 
da sede da cooperativa na Avenida Afonso Pena. 

É uma grande oportunidade de aproximação da cooperativa com o 
associados, onde todos têm conhecimento das ações e podem tirar dúvidas 
sobre as atividades da Sicredi União MS/TO.

MARIO PERSONA

  Na AGO - Assembleia Geral Ordinária 
do FGCoop- Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito, realizada 
dia 29 de maio, foi eleito o novo 
Conselho de Administração com 
mandato até a assembleia de 2019.
 O presidente da Sicredi 
União MS/TO, Celso Ramos Regis, 

foi eleito Conselheiro Suplente e 
tomou posse no dia 31 de maio. "É 
muito importante fazermos parte 
de órgãos que prezam pelo 
cooperativismo de crédito e nós 
temos a obrigação de contribuir 
para o crescimento do setor no 
Brasil", declarou Regis.

Presidente da Sicredi União MS/TO
é eleito conselheiro do FGCoop

www.poupareviajaretudodebom.com.br

CONSELHEIROS DO FGCOOP
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Cooperativismo de Crédito 
cresce 27%

 O percentual da população brasileira a fazer 
parte de uma cooperativa de crédito aumentou, desde 
2012, 27%, segundo dados divulgados pelo Banco 
Central do Brasil, durante reunião ordinária do 
Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito 
(Ceco), realizada na sede da Organização das 
Cooperativas Brasileiras, em Brasília. O evento contou 
com a  pa r t i c ipação  do  che fe -ad jun to  do 
Departamento de Monitoramento do Sistema 
Financeiro, Gustavo Martins, dos Diretores Sidnei 
Corrêa Marques, Otavio Damaso e Edson Feltrin, além 
de dirigentes de todos os sistemas cooperativos do 
SNCC-Sistema Nacional de Credito Cooperativo. Vale 
lembrar que a Coordenação do Ceco é do Presidente 
da Sicredi União MS/TO, Celso Regis.
 O Bacen apresentou os  números  que 
comprovam a evolução do Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo no Brasil, dentre eles estão o 
indicador que mostra o aumento da procura por 
serviços oferecidos pelas cooperativas de crédito. A 
pesquisa considerou os números disponíveis no banco 
de dados do Bacen até dezembro de 2015.
 O BCB divulgou que a Região Sul, por exemplo, 
se destaca com 13,5% da população da região, que já é 
associada ao Sistema Nacional  de Crédito 
Cooperativo. A pesquisa também apresenta os 
estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia como os 

Encontro de Mulheres   
de Negócio

 No dia 31 de maio, no auditório da cooperativa 
ocorreu o Encontro de Mulheres de Negócio, para 
fomentar e estreitar o relacionamento com a 
comunidade e associadas da cooperativa, levando 
para esse público temas que possam ajudar de alguma 
forma seu dia-a-dia.
 No encontro houve a palestra "Como atingir o 
sucesso e a felicidade na carreira, na família, nos 
sonhos pessoais", com Patrícia Rodrigues, que é 
professora e consultora em marketing, audiovisuais e 

líderes de crescimento em sua carteira de associados, 
que representam, atualmente: 6,2% e 4,8%, 
respectivamente.
 Além disso, Gustavo Martins também divulgou 
que o percentual de depósitos em cooperativas de 
crédito representa, hoje, 3,49% do Sistema Financeiro 
Nacional .  Destacou que existem hoje 1 .097 
cooperativas de credito, com 4.470 postos de 
atendimento, 8,3 milhões de cooperados (que vivem 
em 5.144 municípios, ou seja, 91,8% do total nacional), 
sendo que as cooperativas de crédito possuem 
unidades em 2.453 municípios (44% das cidades 
brasileiras).

Coordenação do CECO
Nesta mesma reunião, Celso Régis, presidente da Sicredi 
União MS/TO, que também é presidente da Confebras-
Confederação Brasileira das Cooperativas de Credito e vice-
presidente da Central Sicredi Brasil Central, passou a 
coordenação do Ceco para Leo Trombka, presidente da 
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicreds 
(Unicred do Brasil). Régis coordenou o conselho por dois anos 
e  d e s t a c a  q u e  e s s e  c re s c i m e n t o  é  re fl exo  d a 
profissionalização e de boas práticas da gestão realizadas 
pelas cooperativas de crédito. "Ao longo dos anos o 
cooperativismo de crédito vem se consolidando e mostrando 
sua força à sociedade, esse crescimento é perceptível e 
consequência do amadurecimento do setor, que vem 
agregado valor e contribuindo com o fortalecimento da 
economia brasileira", declarou.

EaD. A palestra visou refletir sobre questões 
pert inentes a mulher contemporânea como 
casamento, filhos, trabalho e sonhos, propor 
mudanças práticas que promoverão a motivação 
pessoal e profissional,  despertar a autoestima e o 
prazer de viver para novas conquistas. Foram 
abordados diversos temas, tais como? a escolha 
consciente; o equilíbrio a partir do desequilíbrio; 
empoderamento pessoal; planejamento; definindo 
seus objetivos de vida; administrando o tempo, boas 
práticas para organizar tarefas diárias com o uso da 
tecnologia; estratégias de marketing pessoal; carreira, 
família ou sonhos pessoais? Onde está a felicidade?
 A entrada foi franca e os convites foram 
distribuídos pelas unidades de atendimento da 
cooperativa de Campo Grande.

ENCONTRO DE MULHERES DE NEGÓCIOS



União do Futuro e seus 
resultados

 Para continuar crescendo e expandindo sua 
atuação, a cooperativa investe na formação 
profissional de seus colaboradores. Por isso, 
estruturou um programa de desenvolvimento de 
novos gestores, denominado “União do Futuro – 
Lapidando Talentos”, que tem o objetivo principal de 
formar sucessores dos principais postos de trabalho 
nas Unidades de Atendimento. Esse programa é para 
dar suporte as novas demandas com a recente 
expansão da área de atuação da cooperativa nos 
Estados de Tocantins e Bahia além de Mato Grosso do 
Sul.

 É muito importante formar novas lideranças que 
estejam engajadas com o negócio cooperativo. A 
Assessora de Gestão de Pessoas da cooperativa, Thaís 
Castro diz que o programa já tem frutos. “Alguns 
colaboradores participantes já assumiram cargos de 
gestão e estão colocando em prática o que o 
programa oferece de suporte a conhecimento técnico 
e de desenvolvimento pessoal, além dos demais 
participantes que já demonstram um amadurecimento 
profissional”, explica.
 O programa se constituiu num fórum de 
educação continuada, no qual o desenvolvimento 
profissional é o conteúdo principal e outros temas 
foram abordados como, desenvolvimento pessoal, 
marketing e oratória, liderança, entre outros. Ao todo 
foram seis módulos teóricos e práticos ministrados aos 
participantes, visando qualificá-los com a cultura e 
qualidade que caracterizam a Cooperativa. Esta 
verdadeira academia funcionou de novembro de 2015 
a abril de 2016.
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COLABORADORES COM SEUS CERTIFICADOS

Rede Global de Mulheres 
Líderes

 Em paralelo a realização do Fórum Nacional de 
Presidentes e Diretores Executivos do Sicredi, 
realizado em Porto Alegre-RS, também ocorreu o 
primeiro encontro da Rede Global de Mulheres Líderes 
do Woccu (Conselho Mundial de Cooperativas de 
Crédito), que marca a inauguração do “Sister Society 
Brasil”. A iniciativa, que conta com o patrocínio do 
Sicredi, busca empoderar as mulheres no segmento 
cooperativo e proporcionar uma rede internacional 
que permita o engajamento para seu desenvolvimento 
profissional e pessoal.
 A líder de Núcleo da Sicredi União MS/TO, Ingrid 
Muller Costa participa desse grupo e é a única 
representante do MS. "Essa iniciativa é muito 
importante, pois norteia a participação das mulheres 
na governança das cooperativas e na sociedade em 
geral. A mulher por natureza já é cooperativa e precisa 
participar mais e mostrar para o mundo o seu 
potencial", declarou Ingrid.
 Desde a sua criação em 2009, a Rede atingiu 
mais de 700 mulheres de 53 países em todo o mundo. 
Sister Society são membros da Rede Global de 
Mulheres Líderes que atuam como representantes do 
Conselho Mundial e servem como administradores-
chave e porta-vozes de seu grupo em âmbito local e 
internacionalmente.
O propósito do primeiro encontro, realizado na capital 
gaúcha, foi promover a integração entre as 
participantes, que representam diferentes Centrais e 
Cooperativas do Sicredi, além de entender a missão e 
visão, global e local, da Rede Global de Mulheres 
Líderes.
 O próximo encontro ocorrerá em Belfast, na 
Irlanda, no mês de julho/2016, durante a Conferência 
Mundial das Cooperativas de Credito, promovida pelo 
Woccu.

1º Encontro da Rede Global de
Mulheres Líderes do Woccu

TURMA DO UNIÃO DO FUTURO



identidade visual, para promover a consistência entre a 
experiência e a comunicação. Para isso, ao longo de 2016, 
serão desenvolvidas importantes iniciativas, como 
identidade verbal, design ambiental, arquitetura da marca, 
jornada do associado, cidadania corporativa, proposta de 
valor por segmentos, governança da marca, bem como a 
campanha interna, os workshops de engajamento e a 
nova campanha de posicionamento externa. Até que o 
ciclo de gestão de mudança seja concluído, a marca atual 
e a nova irão conviver por um período.
 Segundo Edson Nassar, CEO do Banco Cooperativo 
Sicredi, “A nova marca e todo o trabalho de comunicação 
ao longo dos próximos meses darão suporte ao 
crescimento do Sicredi, que em 2015 registrou resultado 
recorde de R$ 1,4 bilhão, pois vai potencializar a imagem 
da instituição, destacando os benefícios das cooperativas 
financeiras não só aos associados, mas também às 
comunidades nas quais cada Cooperativa está inserida. 
Nosso foco sempre será a presença nacional, com atuação 
regional”. 
 Veja abaixo a nova marca. Agora o cata-vento tem 7 
pás, cada um representa um dos princípios do 
cooperativismo e a cor escolhida foi o verde.
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Sicredi apresenta nova 
marca

 

 Duas inaugurações de unidades de atendimento 
mostraram a nova identidade visual em âmbito nacional e 
regional, em São Paulo (Avenida Paulista) e no Rio Grande 
do Sul (Crissiumal).
 A estratégia principal foi reposicionar o Sicredi com 
foco na presença nacional, com atuação regional e, 
consequentemente, na categoria de instituições 
financeiras cooperativas no Brasil.
Para o público externo, a comunicação foi marcada pela 
inauguração de duas unidades de atendimento, que estão 
servindo de piloto para o projeto. Os demais 1.400 pontos 
de atendimento deverão ser repaginados no período de 
dois anos.
 O lançamento oficial da nova marca ocorrerá a 
partir de 2017, quando todos os pontos de contato com o 
associado estarão alinhados ao propósito da nova 

Primeira instituição 
financeira cooperativa 

chega à Avenida Paulista, 
com agência do Sicredi

 Presente em 11 estados, o Sicredi aposta na 
ampliação do público dos grandes centros urbanos; 
investimento na abertura de 106 unidades no País ao longo 
de 2016.
 O Sicredi inaugurou a primeira agência de uma 
instituição cooperativa na Avenida Paulista, coração 
financeiro do Brasil, por meio da Cooperativa Sicredi Vale 
do Piquiri ABCD PR/SP, investiu pesado na criação de um 
ambiente interativo de promoção do cooperativismo e dos 
benefícios de tornar-se um associado do Sicredi.
 De acordo com dados de 2014 do Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito (World Council of Credit 
Unions – Woccu), 57 mil cooperativas, presentes em 105 
países nos seis continentes, reúnem 217 milhões de 
associados. No Brasil, 8,3 milhões de pessoas escolheram 
as cooperativas de crédito como a sua instituição 
financeira, de acordo com informações da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Bacen.

NOVA AGÊNCIA NA AVENIDA PAULISTA

Associados prestigiam 
assembleia

 O Sicredi por ser uma instituição financeira 
cooperativa tem a obrigação legal de realizar sua 
assembleia, mas também preza por um modelo de 
gestão que valoriza a participação, no qual os 
associados votam e decidem os rumos do negócio. 
Nas assembleias, a decisão coletiva ocorre na prática.
 Por isso, a Sicredi União MS/TO realizou um 
período de diálogos com os associados que ocorreu 
de 16 de fevereiro de 2016 a 07 de abril 2016, 
chamadas de Assembleias de Núcleos. Nucleação é a 
forma de organização do quadro social adotada pelo 
Sicredi, onde os associados são agrupados por 
Núcleos. Os encontros foram realizados em nove 
cidades. Nesta ocasião os associados conheceram as 
ações que foram executadas no ano anterior, como 
também puderam souberam sobre os rumos a serem 
tomados em 2016, e ainda, deliberaram sobre os 
assuntos da ordem do dia da Assembleia Ordinária, 
que aconteceu no dia 16 de abril, quando os 
associados foram representados por um delegado de 
cada Nucleo.
 Este ano, o tema das assembleias foi o Diálogo, 
pois somente através dele é possível ter cooperação 
e participação coletiva. Por operar com um sistema 
de distribuição de sobras, resultados positivos 
originados nas operações financeiras ao longo do 
ano, as cooperativas de crédito contribuem para o 
fortalecimento da economia local, pois os recursos 
permanecem na região, aumentando a capacidade 
de desenvolvimento. A divisão entre os associados é 
realizada na proporção da utilização de serviços e 
produtos. Quem mais contribuiu para gerar recursos, 
recebe um retorno maior, afirma o presidente da 
Sicredi União MS/TO, Celso Ramos Regis.
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