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 Parece ser impossível conciliar crescimento e 
desenvolvimento social, mas para o cooperativismo isso é 
real. Isso está impregnado nos seus valores e princípios, 
pois valoriza as pessoas.

 Essa filosofia não estanca o desenvolvimento, 
muito pelo contrário, num momento de crise como 
vivemos, as cooperativas apresentaram crescimento 
muito maior que a média. O Sicredi, por exemplo, cresceu 
mais de 30% no Brasil. Na região de Goiás, Mato Grosso do 
Sul e Tocantins a evolução foi ainda mais expressiva por se 
tratar de uma área de forte expansão do Sicredi, tendo o 
resultado em 2016 aumentado em 71% em relação a 2015.

 Não diferente de anos anteriores, o Sicredi continua 
crescendo a passos largos e estamos consolidando isso. E 
cada vez mais temos o compromisso com a sociedade que 
confia em nós, pois enquanto os demais segmentos 
retraem o cooperativismo mostra extraordinário 
crescimento.

 Estamos prestes a comemorar o Dia Internacional 
do Cooperativismo, no dia 01 de julho, que este ano tem 
como tema a inclusão. O tema foi escolhido pela Comissão 
para a Promoção e Progresso das Cooperativas (COPAC), 
atualmente presidida pela ACI - Aliança Cooperativa 
Internacional. Essa comissão é formada pelo movimento 
cooperativo junto com a ONU e suas agências. Seus 
membros trabalham para promover e coordenar o 
desenvolvimento cooperativo sustentável, através da 

promoção e sensibilização sobre as cooperativas. 

 O tema abrange os princípios cooperativistas de 
adesão democrática e aberta, gestão e participação 
econômica dos membros. As cooperativas são 
organizações ideais para discussões e inclusão, pois o 
capital é o ser humano. O envolvimento do cooperativismo 
é tanto, que as ações do Dia C – Dia de Cooperar estão 
alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável propostas pela ONU. O lema desse ano é 
“Atitudes simples movem o mundo”, para conscientizar 
que cada um pode ser a mudança por um mundo melhor.

 Temos a obrigação de continuar perpetuando os 
valores do cooperativismo para construir um mundo mais 
justo e sustentável para todos sem distinção. A nossa 
Cooperativa se esforça para praticar isso em sua gestão e 
no cotidiano.

 Por isso, temos essa proximidade com a 
comunidade e nossos associados, uma relação direta e 
transparente, na qual todos têm espaço e voz. Nesta 
edição trazemos nossas atividades nos últimos meses, 
nossos próximos eventos e notícias sobre o 
cooperativismo de crédito.

Boa Leitura!

Celso Ramos Regis
Presidente

Editorial
Cooperativismo cresce e
coloca as pessoas no centro
do desenvolvimento



 Dando continuidade ao proje-
to de expansão do Sistema Sicredi e 
visando aumentar os negócios na 
região, o Gerente Regional de Desen-
volvimento da Sicredi União MS/TO, 
Alex de Souza Ferreira e o Presidente 
da Associação Comercial de Porto 
Nacional realizaram uma visita à 
Associação Comercial em Paraíso do 
Tocantins, importante cidade do 
interior do Estado, que tem um 
grande potencial e é uma extraordi-
nária oportunidade de crescimento e 
expansão para o Sicredi.
 Essas visitas são pertinentes, 
pois diversos municípios do Estado 
estão solicitando agências do Sicredi 

e a Cooperativa está analisando a 
viabilidade de cada caso, que a cada 
dia expande suas atividades no 
Tocantins e Bahia, participando de 
diversos eventos.
 Um deles é a Feira Bahia Farm 
Show, que é a maior vitrine do agro-
negócio do Norte e Nordeste do 
Brasil e hoje está entre as três maio-
res do país em volume de negócios. A 
feira ocorre anualmente em Luís 
Eduardo Magalhães/BA. No municí-
pio, ainda participa da EXPOLEM que 
ocorre junto com a feira e promove 
negócios.
 Ainda no mês de junho em 
Araguaína/TO ocorreu a Expoara, 

que também contou com a participa-
ção da Sicredi União MS/TO. Realiza-
da desde 1967, a Exposição Agrope-
cuária do Tocantins – Expoara – mo-
vimenta milhões de reais todos os 
anos e é um importante evento do 
setor para o estado. Ela é organizada 
pelo Sindicato Rural de Araguaína e 
atualmente conta com 120 exposito-
res que trazem novidades sobre 
equipamentos e tecnologia.
 Nossa Cooperativa está a 
cada dia se consolidando no Tocan-
tins e Bahia, levando seus produtos e 
serviços aos associados, promoven-
do o desenvolvimento da economia 
desses estados.

4ª Semana Nacional de
Educação Financeira

Expansão dos Negócios
na Bahia e Tocantins

Alunos assistem a palestra
E. E. Professora Thereza Noronha de Carvalho
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Palestra de 
educação 
financeira
 Integrando as atividades 
da Semana Nacional de Fomen-
to a Educação Financeira, os 
alunos do projeto participaram 
de uma palestra de educação 
financeira na sede da Coopera-
tiva, reunindo mais de 100 
crianças. É o esporte e a educa-
ção financeira juntos pelo 
desenvolvimento do futuro 
dessas crianças.

 O Sicredi esteve presente na 
Semana Nacional de Educação 
Financeira, uma iniciativa do Comitê 
Nacional de Educação Financeira 
(CONEF), apoiada por diversos 
agentes do setor financeiro do País, 
com o intuito de promover a 
Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF). A quarta edição 
ocorreu entre os dias 8 e 14 de maio e 
teve como objetivo levar os 
fundamentos da educação financeira 
para as pessoas de forma fácil e 
direta.

 Diversas ações foram realiza-
das nesta semana, a Sicredi União 
MS/TO realizou palestras de educa-
ção financeira em várias cidades dos 
estados em que atua, beneficiando 

diversas pessoas como da Polícia 
Militar de MS, alunos do Colégio 
Adventista, do Colégio Unitres, do 
projeto de futebol da Prefeitura de 
Campo Grande e Sicredi e da Escola 
Estadual Prof. Thereza Noronha de 
Carvalho, sem contar os empreende-
dores que participaram da Semana 
do MEI do Sebrae Tocantins. As cida-
des do MS: Campo Grande, Corumbá 
e Três Lagoas foram contempladas, 
como as do TO: Dianópolis e Palmas.

 A disseminação da educação 
financeira é um papel social, pois 
uma sociedade só pode se desenvol-
ver de forma sustentável quando 
seus cidadãos sabem gerir a própria 
finança e o Sicredi trabalha para pro-
mover isso.

Escola Pública de Futebol
Alunos assistem a palestra no Sicredi



grande momento da Cooperativa, pois os 
associados podem decidir sobre os rumos 
do negócio e obter informações sobre a 
gestão do nosso empreendimento coo-
perativo”, declarou o Presidente Celso 
Régis.

 Os Delegados se reuniram na 
Assembleia Geral, que aconteceu na 
sede da Cooperativa em Campo 
Grande. Na oportunidade o Superin-
tendente de Sistemas da Confedera-
ção Sicredi, que é especialista em 
inclusão digital, Fernando Castro, fez 
diversos destaques sobre essa nova 
tendência e como o mercado e prin-
cipalmente as cooperativas de 
crédito precisam estar atualizadas 
para atender as novas necessida-
des da sociedade.

Assembleia de Núcleo
Agência Afonso Pena

Mais de 3 mil
associados participam
das assembleias
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 O empreendimento cooperati-
vo é um modelo diferenciado para os 
associados, que valoriza a participa-
ção para definir os rumos do negócio. 
Esse ano, a Sicredi União MS/TO, rea-
lizou suas assembleias de 22 de 
fevereiro e 19 de abril, culminando 
com a AGO – Assembleia Geral Ordi-
nária, que aconteceu no dia 29 de 
abril.

 As assembleias foram um 
grande sucesso, tendo 4% de cresci-
mento, reunindo mais de 3100 asso-
ciados em 19 encontros. As agências 
do Tocantins tiveram público recor-
de, superando as metas estabeleci-
das.

 “Esses encontros são o 

Menção do Papa
 Esse ano, as ações do Dia de Cooperar estão em consonância com os ODS – Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse projeto tem alcançado o mundo inteiro, pois o 
Sistema Ocemg recebeu um comunicado de reconhecimento do Vaticano em relação ao Dia C.

 O Papa Francisco transmitiu via carta assinada pelo Assessor para os Assuntos Gerais do 
Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia, votos "em prece ao Céu, pelo bem-estar pessoal e familiar de 
todos os membros da referida Organização e pelo bom êxito no desempenho das suas atividades, 
a fim de cooperarem sempre com o espírito fraterno para o maior bem de todos os homens".

Banco Central 
visita a sede da 
Cooperativa
 Um grupo de Supervisores e Técnicos do Banco 
Central em visita a Mato Grosso do Sul, conheceu a sede da 
Cooperativa. O Vice-Presidente, Ivan Pires e a Diretora de 
Operações, Lucélia Ganzer recepcionaram os visitantes e 
realizaram uma reunião de trabalho. Na oportunidade 
foram repassadas diversas informações sobre a história, 
os negócios e a gestão da Cooperativa, com destaque na 
expansão, programas sociais e educação financeira.

Visita do Banco Central
na sede da Cooperativa



gramados, de qualidade, e com 
craques do futebol”, avaliou.

Escola Pública de Futebol
da Prefeitura de Campo
Grande tem apoio do
Sicredi
 A prefeitura de Campo Grande 
em parceria com o Sicredi, lançou o 
programa Escola Pública de Futebol. 
Esse projeto será executado pela 
Funesp - Fundação Municipal de 
Esporte e ocorrerá nos parques e 
praças da Capital, tendo como meta 
atender cerca de mil crianças de 
ambos os sexos, de 10 a 14 anos.

 “Ajudar ao próximo e dar 
condições e funções que daria aos 
próprios filhos, essa é nossa missão 
aqui na terra”, disse Marquinhos Trad, 
prefeito de Campo Grande, que 
também destacou a importância do 
esporte na formação das crianças. O 
Diretor-Presidente da Funesp, 
Rodrigo Terra, ressaltou a 
importância da parceria com o 
Sicredi, que doou coletes, bolas e 
infladores. “Com essa parceria, 
temos todas as condições de muito 
sucesso, ainda mais que os jovens 
serão bem atendidos em campos 

Campanha do Agasalho 
mobiliza Cooperativa
 O frio está começando e as pessoas mais 
necessitadas começam a precisar de agasalhos 
e cobertores. Por isso, a Sicredi União MS/TO 
apoiou uma Campanha do Agasalho promovida 
pela Rádio Mega 94.
 Todas as agências do Sicredi em Campo 
Grande foram pontos de arrecadação até o dia 
31 de maio. “A nossa união ajuda quem precisa 
nesse frio, o cooperativismo prega isso”, 
explica Celso Régis, Presidente da Cooperati-
va.
 Essa campanha faz parte das diver-
sas ações sociais promovidas pela Coope-
rativa que desenvolve um trabalho consis-
tente e duradouro com a sociedade, pois o 
cooperativismo tem como um de seus 
princípios o interesse pela comunidade. 

Programa 
União Faz A 
Vida é 
iniciado na 
Cooperativa

 A principal iniciativa de Res-
ponsabilidade Social do Sicredi 
chegou a nossa Cooperativa. Há 
poucos meses, a Sicredi União 
MS/TO assinou o contrato do Pro-
grama União Faz a Vida com o 
Colégio Status, em Campo Grande. 
O programa tem o objetivo de pro-
mover a cooperação e a cidadania, 
por meio de práticas de educação 
cooperativa, contribuindo com a 
educação integral de crianças e ado-
lescentes. Por meio de uma metodo-
logia de projetos, os estudantes 
deixam o papel de receptores de 
conhecimento e tornam-se protago-
nistas do processo de aprendizagem.

 Em 2016, o Programa esteve pre-
sente em 249 cidades de seis estados 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso), 
contava com 17.807 educadores em 1.368 
escolas e atingiu 215.752mil crianças e 
adolescentes.

 “Estamos ansiosos com o início do pro-
grama em nossa Cooperativa, essa é a 
primeira escola e temos muita expectativa 
com a execução do União Faz a Vida”, decla-
ra o Presidente, Celso Régis.

 O diretor e proprietário da escola, Lúcio 
Rodrigues Neto afirma que o colégio está 
recebendo o programa de braços abertos. 
“Nossa expectativa é a melhor possível, pois é 
um programa de sucesso em outros estados e 
é de grande importância para a comunidade 
escolar”, declara.
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Crianças treinam nos
campos de Campo Grande/MS
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Pintura da Arara Azul
Restaurada

Programação da XI Semana
do Cooperativismo

 O artista plástico Cleir Ávila 
restaurou uma pintura extremamen-
te icônica de Campo Grande: a arara 
azul que emoldura o edifício do hotel 
Bristol Exceler Plaza, no centro da 
Capital, em frente à Igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. A obra 
existe desde o ano de 1995, e foi rea-
lizada por Cleir a pedido dos proprie-
tários do Exceler Plaza. Permaneceu 
durante anos como parte da paisa-
gem campo-grandense, e agora 
ganha cores renovadas com apoio do 
hotel e também do Sicredi. 
  “É um prazer para mim ser 

 Este ano, a XI Semana do Coo-
perativismo tem uma programação 
extensa que abrange tanto a Capital 
como o interior. O Sistema OCB/MS 
realiza essa semana em comemora-
ção ao Dia Internacional do Coopera-
tivismo e a Sicredi União MS/TO 
estará presente.

 A semana começa com a aber-
tura no dia 23 de junho, em Doura-
dos, no Clube Indaiá, com a presença 
de autoridades cooperativistas e 
políticas. Nessa noite haverá o lan-
çamento do Programa Estadual de 
Desenvolvimento do Cooperativismo 
no MS, pelo Governo do Estado e a 
palestra do renomado Roberto 
Rodrigues.

 O final de semana segue com 
o mais famoso torneio de integração 
cooperativista do Estado, com 18 

modalidades, e a Sicredi União 
MS/TO estará competindo em todas 
com mais de 110 atletas inscritos. 
“Nossa Cooperativa é uma referência 
no Ticoop, tradicional em diversas 
modalidades. É uma forma de inte-
grar associados, colaboradores e 
familiares”, declara o Presidente da 
Cooperativa, Celso Régis.

 Já em Campo Grande, no dia 
28 de junho as 10h no Plenário da 
Assembleia Legislativa do MS, acon-
tecerá uma homenagem ao “Dia 
Internacional do Cooperativismo”, e 
no dia 30 às 19h, no Anfiteatro Dom 
Bosco, ocorrerá uma palestra com o 
historiador Leandro Karnal. O ingres-
so será a doação de uma lata de leite 
em pó.

 No dia 01 de julho, Dia Interna-
cional do Cooperativismo, acontece o 

Dia C – Dia de Cooperar, que terá 
celebrações em diversas cidades do 
interior e na Capital. A Cooperativa 
estará presente no parque Tarsila do 
Amaral na Capital, com as ações da 
escola de futebol, oficina de pipa e 
brinquedos, contação de história. 
Todas as ações serão desenvolvidas 
em parceria com a Sicredi Campo 
Grande. 

 As ações do Dia C - Dia de Coo-
perar também se estendem ao 
Tocantins e Bahia. Em Dianópolis e 
Palmas palestras sobre educação 
financeira. Já em Luís Eduardo Maga-
lhães a ação foi em parceria com as 
cooperativas Cooperfarms, Coopro-
este e Unibahia. No dia da celebra-
ção, nossa Cooperativa também 
estará presente nesses estados 
fortalecendo a maior rede de volun-
taria do País.

convidado para fazer essa restaura-
ção de mais uma obra, que sempre 
foi muito querida pelos hóspedes do 
hotel, pelas pessoas da cidade que 
vêem a beleza que eu vejo no Panta-
nal, no Cerrado e também aqui em 
Campo Grande”, afirma o artista.
 “Preservar a cultura local é de 
extrema importância por reforçar a 
identidade da comunidade e por isso 
o Governo Estadual reconhece inicia-
tiva do Sicredi”, afirmou Athayde 
Nery, Secretário do Estado de Cultura 
e Turismo, Empreendedorismo e 
Inovação.

Dia C 2016
Crianças fazem corrida de cavalo de pau



Líderes da cooperativa
estruturaram planos de melhorias
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Chegamos a 100ª Edição
 A Sicredi União MS/TO é uma das poucas cooperativas do Brasil que 
possui um canal de comunicação com seus associados desde a sua fundação. 
São 29 anos de história de um Informativo que evoluiu junto com a Cooperativa 
e hoje chega a sua 100ª edição! Na Sede da Cooperativa existe um compendio 
histórico que guarda todos os números deste importante documento que em 
breve será disponibilizado no site da Cooperativa.

Capacitação para líderes
e colaboradores da
Cooperativa
 Uma preocupação da Coope-
rativa é a capacitação e atualização 
profissional de seus líderes e colabo-
radores. O calendário da Cooperativa 
possui diversos eventos que con-
templam isso, um deles é o SENIC - 
Seminário de Nivelamento de Infor-
mações dos Núcleos Cooperativos, 
que já está em sua 15ª edição.

 Esse ano ocorrerá no dia 15 de 
julho, no Hotel Chácara do Lago e 
reunirá equipes coordenadoras dos 
Núcleos, Conselho de Administração 
e Fiscal, Gerentes de Agência e Dire-
tores da Cooperativa que participa-
rão de programação que prevê a 
prestação de contas do 1º semestre, 
workshop e oficina.

 Os colaboradores são peça 
fundamental para o pleno funciona-

mento da Cooperativa, por isso 
também há um evento específico 
para promover a união e integração 
entre eles, como também transmitir 
e reforçar os valores do Sicredi. 

 Esse encontro de colaborado-
res se chama Seminário Conexão e 
ocorre em Palmas no dia 22 de julho 
e em Campo Grande no dia 29 do 
mesmo mês. 

 É momento muito aguardado, 
pois há troca de experiências, com-
partilhamento de conhecimento, 
além de ocorrer a apresentação dos 
resultados do semestre. Uma pro-
gramação repleta de informação 
para a atualização de todos rumo ao 
fechamento de mais um ano de cres-
cimento.
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 “A mudança do papel 
socioeconômico da mulher no 
mundo contemporâneo é incon-
testável e ocupa espaços cada 
vez mais relevantes”, afirma a 
advogada e historiadora, espe-
cialista em gênero e cooperati-
vismo, Sra. Vera Lucia Oliveira 
Daller.

  O meio cooperativo vê 
com bons olhos e reponde a esse 
público que ocupa um papel impor-
tantíssimo na sociedade, no merca-
do e consequentemente nas coope-
rativas. Segundo dados da ONU, FAO 
e IBGE (2010), o Brasil já ocupa a 
sétima posição do ranking mundial de 
mulheres empreendedoras; dentre os 
micro e pequenos empresários brasi-
leiros, 53% são mulheres; 51% dos 
e-consumidores no território nacional 
são mulheres. As oportunidades que 
este público oferece não param por aí. 
Segundo Jim Nussle, CEO da CUNA, Asso-
ciação Nacional de Cooperativas de Cré-
dito dos EUA, “globalmente, as mulheres 
controlam US$ 12 trilhões de gastos 
discricionários de consumo”, perfazendo, 
portanto, uma importantíssima massa 
consumidora, que demanda serviços finan-
ceiros atendam seus interesses.

 É com esta motivação que a nossa Coo-
perativa aderiu ao convite feito pelo Sistema 
Sicredi para indicar uma associada a integrar 
a equipe nacional, Sister Society Brasil, capí-
tulo local do Global Women’s Leadership 
Network Program-GWLN, lançado no mês de 
março de 2016, em Porto Alegre, no Centro 
Administrativo do Sicredi.

  De lá para cá a resposta da Cooperativa 
as iniciativas e ações voltadas ao público femi-
nino tem sido positivas e, entre elas, felizmente 
anunciamos o lançamento desta Coluna, a 
Coluna Mulher, que é um espaço de divulgação e 
comunicação para os associados que abordará 
questões de relevância vinculadas ao universo 
feminino em nossa Cooperativa.

  Mulheres Líderes da Cooperativa têm 
se reunido pelo menos uma vez ao mês, de acordo 
com a disponibilidade e necessidade, e juntas têm a 
oportunidade de conversar sobre temas relativos: à 

liderança feminina; à presença feminina 
cada vez mais marcante da mulher no 
mercado; a compartilhar o seu dia a dia, 
conquistas e desafios; bem como analisar 
e contribuir com ações que venham a mo-
tivar a que mais mulheres participem e se 
sintam sempre partícipes na Cooperativa. 

 “Como representante local da 
Rede Global de Mulheres Líderes, nosso 
escopo de trabalho é encorajar as mulhe-
res associadas a ocupar postos de lide-
rança e tomada de decisão na Cooperati-
va, fazendo jus ao lema de igualdade em 
nosso meio, através do empoderamento 
feminino e conscientização masculina. 
Este processo acaba por conformar natu-
ralmente um círculo virtuoso de partici-
pação, engajamento e cooperação. Na 
comunidade em que estamos inseridas, o 
efeito multiplicador é o mesmo. Assim 
como os homens, as mulheres merecem 
espaço e a complementaridade é a chave 
que buscamos para impulsionar as 
nossas relações”, diz Ingrid Muller Costa, 
suplente do Núcleo Prosperidade, da 
Agência UFMS. Ainda, “em julho próximo 
participarei da Conferência Mundial de 
Cooperativas de Crédito, WCCU, em Viena, 
que terá uma agenda própria, o Fórum da 
GWLN, e a intenção é compartilhar as 
conquistas alcançadas, e os desafios a 
serem superados doravante, e neste 
intento poder melhor colaborar com a 
construção de uma política sólida de 
igualdade de gênero, em nossa Coopera-
tiva e Sistema. O envolvimento masculino 
neste processo é nuclear, e afortunada-
mente ele tem se mostrado presente em 
todos os momentos, o que nos dá a con-
fiança de bons resultados futuros.” 

 “Nossa Cooperativa tem sido 
pioneira no apoio a projetos que buscam 
ampliar a participação de toda a socieda-
de no empreendimento cooperativo, 
inspirados especialmente na inclusão das 
mulheres, dos jovens e na realização de 
projetos sociais. Baseado nesses precei-
tos, o Conselho de Administração da Coo-
perativa constituiu os Comitês da Mulher, 
dos Jovens e de Atividades Sociais, valori-
zando a participação desses públicos na 
estrutura organizacional da Cooperativa”, 
enfatizou o Presidente Celso Regis.

Coluna Mulher


