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O ano de 2016 foi cheio de obstáculos e grandes 
eventos. Passamos por grandes mudanças políticas 
que afetaram a nossa economia, fomos surpreendidos 
pelo sucesso das Olimpíadas do Rio de Janeiro e 
tivemos eleições municipais. Enfim, um ano 
conturbado para todos, uns em maior ou menor grau. 
Mas quem é associado a uma cooperativa encontrou 
apoio, um porto seguro nessas tempestades.

Com tudo isso, o Sicredi como um todo não se 
intimidou e inovou. Em 2016 foi lançada a nova marca 
do sistema, fez expansões, inaugurou centenas de 
unidades de atendimento pelo país. Sempre 
acreditando no Brasil, no povo que trabalha e produz.

P o r  i s s o  t a m b é m ,  f o i  u m  a n o  d e 
reconhecimento, o Sicredi recebeu diversos prêmios, 
entrou em rankings, além de novamente, pela 6ª vez, 
está entre as 150 Melhores Empresas para Trabalhar.

2017 está batendo na porta e será novamente 
um ano de muito trabalho, mas um ano de 
oportunidades, o ano da virada. Somos otimistas, mas 
sabemos que os desafios são muitos!

Pertencemos a um sistema que é referência 
internacional pelo modelo de atuação, permitindo 
ganhos de escala e aumentando o potencial das 
Cooperativas de Crédito para exercer a atividade no 
mercado financeiro. São 3,3 milhões de pessoas que 
têm suas vidas financeiras vinculadas ao Sicredi, 
atraídas pela possibilidade de gerar crescimento 
coletivo.

Como um importante instrumento de incentivo 
para o desenvolvimento econômico e social, os ativos 
dessas instituições são usados financiar os próprios 
associados, mantendo os recursos nas regiões nas 
quais foram gerados.

Editorial
2017: o ano da virada

Aqui na Sicredi União MS/TO não foi diferente, 
afinal pertencemos ao Sistema e também recebemos 
os reflexos de tudo isso. Porém, fizemos nossa parte 
contribuindo com o todo, mas também fizemos as 
coisas para nós mesmos. O que dizer do excepcional 
sucesso do Dia C, no qual mostramos a forca da 
cooperação e da solidariedade. O que dizer dos 
nossos encontros, seminários, eventos, enfim, que 
trouxeram conhecimentos e melhoria para nossos 
associados e colaboradores.

Vamos acreditar num ano melhor, um 2017 
próspero para todos, pois QUEM COOPERA CRESCE!

Boa leitura!
Celso Ramos Regis

Presidente
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PALESTRA SOLURB

Sicredi União MS/TO faz 
projeto de educação 

financeira
Cooperativa oferece palestras

  O Sicredi  como inst i tu ição financeira 
cooperativa tem práticas diárias de negócios ligadas à 
educação financeira.

No seu DNA está a busca por compreender e 
apoiar os associados nas suas necessidades 
financeiras e, para isso, utiliza princípios da educação 
financeira no seu modelo de atuação. O colaborador 
de uma cooperativa, direta ou indiretamente, tem o 
papel de ser um orientador financeiro dos associados, 
entendendo as suas necessidades e ofertando a 
melhor solução.

Mas por ser uma cooperativa, também se 
preocupa com a comunidade local e por isso tem 
projetos na área. Um deles é de palestras para os 
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Pague + Fácil, nova funcionalidade disponível no 
Sicredi Internet

  Serviço oferece comodidade aos associados que realizam pagamentos pela internet.
Para tornar a realização das transações de pagamentos dos seus associados ainda mais 

simples e rápida, o Sicredi acaba de lançar a funcionalidade Pague + Fácil Sicredi, recurso que otimiza 
o pagamento de contas via Sicredi Internet. Agora, para efetivar o pagamento de boletos, tributos e 
contas de consumo pelo Sicredi Internet, basta digitar o código de barras diretamente no campo 
correspondente. 

O próprio campo identifica o tipo de conta automaticamente, dispensando a classificação 
prévia da categoria de pagamento, agilizando a operação e efetivando a transação com mais 
facilidade e rapidez. A funcionalidade reforça os conceitos de inovação, de tecnologia e de 
conveniência dos canais digitais do Sicredi, além de atender às expectativas dos associados com a 
constante evolução dos produtos e serviços financeiros mais utilizados por 
cada um deles. Só em 2015, o Sicredi registrou mais 
de três milhões pagamentos via Sicredi Internet. 
Neste ano, a expectativa é ampliar a experiência do 
associado no canal digital por meio de soluções que 
facilitem e simplifiquem suas operações.
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colaboradores da Solurb, que é a concessionária 
responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o 
Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Campo 
Grande.

Segundo o presidente da cooperativa, Celso 
Régis, respeitando o 7º princípio do cooperativismo, 
que é o interesse pela comunidade, o projeto almeja 
levar a todo tipo de público da comunidade em que a 
Sicredi União MS/TO atua, assuntos inerentes à 
educação financeira, para que as pessoas tenham 
oportunidade de adquirir noções sobre como lidar 
com as finanças de maneira consciente e saudável.

Até o momento já ocorreram diversas palestras, 
atendendo mais 350 pessoas. “Pretendemos fazer um 
trabalho de um ano com os colaboradores da Solurb 
para promover a conscientização sobre o uso dos 
recursos financeiros, essa prática é necessária em 
todas as classes sociais”, afirma Rafael Magalhães, que 
é gerente da Solurb e também faz parte do Conselho 
de Administração da cooperativa. O gerente também 
explicou que muitos participantes já se interessaram 
em abrir uma poupança e mudar alguns hábitos 
financeiros.

PALESTRA SOLURB



Sicredi e Blink levam 102 pessoas 
para voo exclusivo de balão
O Sicredi e a Blink 102 (Radio FM de Campo Grande) 

preparam uma ação incrível no dia 06 de novembro, domingo, no 
Parque da Nações Indígenas: um voo cativo de balão! Ao todo 102 
ouvintes foram premiados com esse lindo presente em nossa Capital. 

Para concorrer era preciso participar pelas redes sociais ou 
por celular. Mesmo quem não voou de balão pôde conferir o 
espetáculo no parque junto com a família. No dia houve brinquedos 
e recreação para a s crianças, foi um lindo Domingo!

Último sorteio da promoção 
Poupar e Viajar é Tudo de 
Bom ocorre em dezembro

A promoção Poupar e Viajar é Tudo de Bom foi um 
grande sucesso em 2016 e terá seu último sorteio em 
novembro, durante o Seminário de Planejamento 
Estratégico em Bonito-MS.

Na ocasião haverá o sorteio de duas viagens nacio-
nais e duas viagens internacionais para os associados que 
estão participando. Pela cooperativa ainda terá o sorteio 
de mais uma viagem internacional no dia 5 de dezembro.

A nossa cooperativa mobilizou as suas 14 unidades 
de atendimento nos Estados de Mato Grosso do Sul, 
Tocantins e na cidade de Luis Eduardo Magalhães na 
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Concred discute Governança, 
Sustentabilidade e Inovação

Um dos eventos mais aguardados pelas 
cooperativas de crédito do país, o Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo de Crédito (Concred) ocorreu em 
setembro no Rio de Janeiro. Em sua 11ª edição, o evento foi 
promovido pela Confederação Brasileira das Cooperativas 
de Crédito (Confebras) e pelo Sicoob Central Rio.

O 11º Concred reuniu mais de 1500 pessoas, entre 

especialistas do setor e é bianual, esta edição teve como 
tema: “Governança, Sustentabilidade e Inovação”, tríade 
de pilares que sustentarão o desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Crédito Corporativo (SNCC) e, assim, 
proporcionou aos participantes a oportunidade de 
conhecer as melhores práticas para o setor.

 “O Concred desse ano, aqui no Rio de janeiro, foi 
totalmente formulado a partir de pontos que julgamos 
essenciais à saúde corporativa das cooperativas 
financeiras. Entendemos que o tripé Governança, 
Sustentabilidade e Inovação é o ponto de partida para o 
sucesso das empresas desse mercado”, afirma Celso 
Ramos Régis, presidente da Confebras, instituição que 
completa 30 anos em 2016. 

Ele ainda acrescentou que em acontecimentos 
como o Concred fica claro o quanto o Modelo 
Cooperativo Financeiro faz sentido na vida de toda nação. 
Os mais de 1500 congressistas de todo o Brasil, recorde de 
público, assistiram aos renomados especialistas de 
diferentes áreas, apontarem com naturalidade o potencial 
de crescimento do Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo (SNCC).

A próxima edição do evento será na cidade de 
Florianópolis em 2018.

CELSO RÉGIS - 11º CONCRED

Bahia, totalizando 10 municípios. Ao longo do ano, associ-
ados Pessoa Física ou Jurídica que realizaram aplicações 
em poupança, depósitos a prazo e integralização de 
Capital Social concorreram às viagens nacionais e interna-
cionais. Ao todo foram 5 sorteios em que o Sicredi distri-
buiu 29 prêmios, 21 
viagens para desti-
nos nacionais e 
8  pa ra 
destinos 
interna-
cionais, a 
associa-
dos pes-
s o a s 
f ís icas  e 
jurídicas.
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Peça ‘‘Qual vai Ser?’’ 
aborda educação financeira 

e escolha profissional na 
adolescência

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicredi e o 
Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, 
promovem a peça teatral “Qual vai ser?”. Voltada para 
os jovens, em especial os que estão concluindo o 
Ensino Médio, a apresentação mistura a linguagem da 
comédia com o stand-up por meio da interação dos 
atores com a plateia. Em 2015, o espetáculo percorreu 
oito estados, sendo assistida por mais de 28 mil 
expectadores. 

Campo Grande também recebeu a peça no dia 
25 de outubro, na escola Mace, onde mais de 250 
jovens assistiram ao espetáculo.

Com formato itinerante, este ano a peça 
percorrerá 80 cidades do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Acre e 
Mato Grosso do Sul. A peça tem duração de 55 
minutos e narra a trajetória de Daniel, um adolescente 
que ao terminar a escola tem que decidir entre assumir 
o pequeno armazém da família ou ir para a 
universidade. Mas este não será seu único desafio. Ao 
mesmo tempo, ele tem que lidar com Tuca, sua irmã 
viciada em compras, que está endividando a família. O 
personagem também se encantará pela fascinante 
Leila.

Colaboradoras recebem 
palestra do Outubro Rosa

Outubro é o mês de conscientização e combate 
ao câncer de mama, o movimento internacionalmente 
conhecido como Outubro Rosa, dura o mês inteiro e 
busca alertar sobre os riscos, as formas de prevenção e 
a necessidade de diagnóstico precoce deste tipo de 
câncer, que é o segundo mais recorrente no mundo; 
por esse motivo o Sicredi recebeu duas palestras 
promovidas pela Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Campo Grande.

As palestras, ocorridas dia 28 de outubro, nas 
unidades da UFMS e Júlio de Castilho, foram 
proferidas pela enfermeira Iara Santos Lima do 
Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão e 
tratou da conscientização da prevenção do câncer de 
mama. “Esses momentos são grandes oportunidade 
de se fazer um diagnóstico precoce assim ter mais 
sucesso no tratamento, pois por mais que isso seja 
divulgado, muitas vezes as mulheres esquecem do 
autoexame”, declarou a enfermeira.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, 
entidade beneficente sem fins lucrativos, mantida pela 
Fundação Carmen Prudente de MS, de Utilidade 
Pública, Municipal, Estadual e Federal, com sua sede 
junto ao Hospital do Câncer de Campo Grande Alfredo 
Abrão, é formada por uma equipe de 60 voluntárias 
que trabalham em prol da prevenção e do tratamento 
de pacientes com câncer.

PALESTRA NA UA UFMS

PALESTRA NA UA JULIO DE CASTILHO

PEÇA ‘‘QUAL VAI SER?’’ - COLÉGIO MACE



Cooperativa reinaugura 
instalações na BA e TO

Sempre priorizando a melhoria contínua nos 
serviços e no atendimento, duas unidades de 
atendimento receberam novas instalações: a de Luís 
Eduardo Magalhães-BA e a de Porto Nacional-TO.

Ambas apresentam a nova marca do Sistema e 
têm estruturas modernas, oferecendo qualidade no 
atendimento e nos serviços. As reinaugurações 
ocorreram em novembro e os associados das regiões 
podem usufruir o que há de melhor e mais moderno do 
Sistema Sicredi.

“A cooperativa tem o associado em primeiro 
lugar e trazer novas instalações a essas unidades é 
uma forma de melhor atendê-los”, afirma o presidente 
Celso Régis.
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MS presente na Cúpula 
Internacional das 

Cooperativas
A Cúpula Internacional das Cooperativas 

aconteceu em Quebec/Canada pela 3ª vez, entre 10 e 
13 de outubro. O evento ocorre a cada 3 anos e busca a 
discussão e encaminhamentos dos principais temas 
que afetam as cooperativas em todo o mundo. A 
Fecoop-CO-TO, Federação Sindical que congrega os 
Sindicatos (OCBs) do Centro Oeste e Tocantins estava 
presente com representantes de todos os estados.

"Os temas tratados aqui atingem todas as 
cooperativas, independente da atividade que ela atua. 
As experiências aqui vividas pelo grupo, por certo 
oferecerão diversas alternativas para o planejamento 
das atividades das nossas organizações, não tenho 
dúvidas de que o processo de compartilhamento e o 
de fazermos juntos, promove o desenvolvimento e 
perpetuação do negócio cooperativo", enfatizou o 
presidente da Sicredi União MS/TO, que também fez 
parte de um painel com o tema "acesso ao capital para 
o crescimento".

Este é o principal evento do mundo para o 
desenvolvimento de negócios no cooperativismo. Ele 
oferece aos gestores e líderes de cooperativas de 
crédito um local único para reflexão, discussão, 
cooperação e formação sobre as principais 
tendências, bem como sobre questões econômicas e 
financeiras atuais e futuras. 

Sicredi Brasil Central realiza seminário em Bonito
O Seminário de Planejamento Estratégico de 2016 será realizado em Bonito-MS, no dia 24 de 

novembro, a partir das 13h.
O evento que reunirá cerca de 160 pessoas, entre presidentes, diretores, gerentes e assessores de 

negócios, tem como objetivo apresentar os resultados das cooperativas neste ano e premiar as Cooperativas, 
UA’s e assessor de negócios de destaque em 2016.

Um momento para avaliar e refletir sobre o ano de 2016 e se programar para o próximo ano, que 
aguarda grandes desafios e trabalho para todos.

NOVA UNIDADE DE PORTO NACIONAL

NOVA UNIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

QUEBEC 2016 - INTERNATIONAL SUMMIT OF COOPERATIVES
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Líderes participam de 
seminário em novembro

No mês de novembro, ocorre o tradicional 
Secal-Seminário de Capacitação de Lideranças, que 
está na 22ª edição. O evento será realizado no dia 26 de 
novembro, das 8h às 12h, na sede da Sicredi União 
MS/TO, com as presenças das equipes coordenadoras 
dos núcleos, gerentes, conselheiros e diretores da 
Cooperativa. 

Nesta edição terá a palestra do jornalista Luis 
Artur Nogueira, editor de economia da revista Isto É 
Dinheiro, é também comentarista econômico da Rádio 
Bandeirantes.

No Seminário será apresentado os resultados 
obtidos em 2016, as metas alcançadas e principais 
indicadores econômicos a lcançados,  como 
destinação do resultado, juros ao capital, dentre 

outros, bem como o relatório das atividades sociais 
realizadas pelas Unidades de Atendimento em todas 
as comunidades da área de ação da Cooperativa. 

Também serão mostrados os principais 
objetivos estratégicos a serem buscados em 2017, 
conforme constante no Planejamento da Cooperativa. 
Será ainda deliberado o Calendário das Assembleias 
dos Núcleos-AN que precederão a Assembleia Geral, 
que ocorrerá no dia 29 de abril de 2017, sendo que a 
primeira AN está prevista para o dia 22 de fevereiro.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Aproveitando a vinda dos Delegados dos 
Núcleos no Secal, conforme comunicação feita aos 
associados nas Assembleias dos Núcleos no início do 
ano, na mesma data acontecerá uma Assembleia Geral 
Extraordinária para a adequação do Estatuto Social ao 
novo padrão do Sistema Sicredi e à nova legislação 
editada pelo Conselho Monetário Nacional.

Representantes da Rede 
Global se reúnem em 

Brasília
A Rede Global de Mulheres Líderes se reuniu em 

Brasília e cumpriu uma extensa programação que 
previa uma reunião para atualizar as informações do 
grupo, além da visita à sede do Sistema OCB em 
Brasília, onde conheceram toda a estrutura de 
representação e desenvolvimento das cooperativas 
do país, atividades realizadas pelas três casas que 

compõem o Sistema OCB. As integrantes do Sister 
Society também obtiveram mais informações a 
respeito do trabalho do Sistema OCB e conheceram o 
func ionamento  do  Fundo  G aran t ido r  das 
Cooperativas de Crédito (FGCoop).

A associada da Sicredi União MS/TO, Ingrid 
Muller Costa faz parte desse grupo e também pode 
participar da abertura do Fórum Nacional de 
Presidentes e Diretores Executivos do Sicredi e fazer 
uma visita técnica ao Banco Central do Brasil, onde foi 
possível discutir sobre o programa de Educação 
Financeira, parceria entre o Banco e o Sistema OCB.

A gerente  gera l  da  Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), Tânia Zanella, que 
recebeu o grupo feminino na Casa do Cooperativismo, 
em Brasília, disse que o cooperativismo é um 
movimento que estimula a participação feminina em 
todos os processos dentro de uma cooperativa. 
Segundo ela, é preciso ocupar espaços, mostrando o 
quanto a paixão pelo que se faz, aliada ao instinto de 
proteção, pode gerar resultados importantíssimos 
para a economia não só do Brasil, mas de todos os 
países onde o cooperativismo é vivenciado.

REPRESENTANTES DA REDE GLOBAL DE MULHERES
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Sicredi participa de 
campanha que leva 
espírito natalino e 

solidariedade ao centro 
de Campo Grande

Cooperativa se aliou a entidades para oferecer 
evento à comunidade

  Levar emoção, solidariedade e espírito natalino 
para o centro de Campo Grande. É com esse desejo 
que o Sicredi vai realizar por meio de suas Unidades de 
Atendimento o “Encanto de Natal”, trazendo apresen-
tações de corais de diversas entidades e órgãos públi-
cos em dezembro no Sesc Morada dos Baís, além de 
ajudar 23 instituições de caridade a serem escolhidas 
em Mato Grosso do Sul, Tocantins e em Luis Eduardo 
Magalhaes no Oeste da Bahia. O concurso irá envolver 
associados e colaboradores das duas cooperativas 
Sicredi União MS/TO e Sicredi Campo Grande MS.

Tudo começa com os associados do Sicredi 

elegendo uma instituição de caridade para cada uni-
dade de atendimento. Já os corais, serão escolhidos e 
irão representar cada unidade de atendimento na 
cidade de Campo Grande. No dia 29 deste mês, haverá 
o lançamento da campanha no Sicredi na Unidade de 
Atendimento Chácara Cachoeira.

Na segunda fase começará o concurso “Encan-
to de Natal” que vai levar aos campo-grandenses o 
mais belo espírito de solidariedade, bondade e beleza 
para a Morada dos Baís, que estará totalmente decora-
da e iluminada dentro do projeto de final de ano do 
Sesc e Fecomércio-MS. A iluminação será acesa no dia 
1º de dezembro e vai receber apresentações entre os 
dias 7 e 15 de dezembro, aberta aos campo-
grandenses e visitantes. A escolha do melhor coral 
será feita por voto popular em um hot site da campa-
nha.

No dia 22, em uma bela cerimônia no Sicredi, na 
Unidade de Atendimento da Afonso Pena com apre-
sentações da Orquestra Sesc Lageado e Coral da 
UFMS serão anunciados o coral vencedor e as institui-
ções filantrópicas que serão agraciadas com doações 
da Cooperativa.


