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 Com objetivo de proporcionar 
mais conforto a quem não está prepa-
rado para o período, o Sicredi integrou 
a Mega Campanha do Agasalho, pro-
movida pela rádio Mega 94 FM.

 Todas as agências da Cooperati-
va em Campo Grande foram postos de 

coleta das doações, que serão destina-
das às entidades assistenciais da Capi-
tal.

 A campanha, que visou arreca-
dar roupas, calçados e cobertores no-
vos ou em bom estado de conservação 
encerrou no dia 30 de maio de 2019.

Agências foram pontos de arrecadação 
de Campanha do Agasalho
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 Muitas vezes achamos que não 
podemos ser a mudança que queremos 
para o mundo, mas podemos fazer uma 
revolução com pequenas atitudes no 
nosso cotidiano. Uma delas é a coopera-
ção!

 E não precisa ir muito longe para 
se praticar isso no cotidiano. Até dentro 
de casa isso é possível. Promover a edu-
cação financeira no ambiente familiar já 
é um grande passo. Tanto que o tema da 
6ª edição da Semana Nacional de Edu-
cação Financeira, também conhecida 
como Semana ENEF, realizada anual-
mente pelo Comitê Nacional de Educa-
ção Financeira (CONEF) para estimular 
o debate sobre o tema na sociedade foi 
“#Fiquenoverde - Faz diferença deixar 
sua vida financeira mais saudável”. 

 Esse tipo de prática começa na in-
fância e por isso muitas de nossas ações 
do Dia C – Dia de Cooperar que tem como 
mote “Atitudes simples movem o mun-
do” promovem a educação financeira 
entre as crianças.
 
 O Sicredi não pensa apenas em 
administrar os recursos financeiros do 
associado, também se preocupa em 
promover uma consciência financeira, 
para que o associado usufrua da melhor 
maneira do seu dinheiro.

 E por isso tem o Programa Cres-
cer, que visa promover a compreensão 
sobre o funcionamento das sociedades 
cooperativas, especialmente as coo-
perativas de crédito integrantes do Si-
credi. Esse programa está em fase de 

reformulação justamente para atender 
as novas necessidades dos associados 
e chegar de forma mais efetiva em cada 
um.

 Nesta edição, trazemos matérias 
que mostram as nossas Assembleias de 
Núcleo, inaugurações, promoção que in-
centiva a poupar, Dia de Cooperar, Sema-
na Enef, dentre outras. Tudo para deixar 
nosso associado informado e inteirado 
dos assuntos da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia.

Boa leitura!

Celso Ramos Regis
Presidente

Entrega dos Agasalhos 

Moradores recebem as doações
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Agência Parque das Nações 
é a 16ª agência em Campo Grande

 Final de abril, a Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia inaugurou a 
Agência Parque das Nações, locali-
zada na Avenida Afonso Pena, 4324 – 
Jardim dos Estados, fortalecendo seu 
compromisso com o cooperativismo e 
desenvolvimento econômico regional. 
A capital se destaca como município 
com maior número de agências do Si-
credi no Brasil.
 A cerimônia de inauguração 
contou com a presença de autorida-
des, como o Deputado Federal Dr. Luiz 
Ovando, o Prefeito Marquinhos Trad, o 
Vereador Papy, o Superintende da Se-
magro, representando o Governo do 
Estado, Bruno Gouvêa Bastos, a Supe-
rintendente do Sistema OCB/MS, Dal-
va Caramalac, além de dirigentes, li-
deranças da cooperativa e associados. 
Todos que fizeram pronunciamento, 
destacaram o papel do cooperativismo 
para o fomento e desenvolvimento da 
economia local.
 “O Sicredi tem mais de 100 anos 
e vemos que as coisas são feitas do 
dia para noite, apenas o trabalho e o 
aprendizado contínuo fortalecem, e o 
Sicredi é um exemplo disso”, destacou 
o Deputado Federal.

 “Estamos na capital mais boni-
ta do Brasil, na qual podemos encon-
trar um pouco de cada cultura, de cada 
povo e não é à toa que é a cidade com 
mais agências do Sicredi no Brasil”, de-
clarou o prefeito Marquinhos.
 O presidente da Cooperativa 
destacou os diferenciais da nova agên-
cia. “Nosso objetivo sempre foi o rela-
cionamento com o associado e essa 
agência foi projetada para ser a exten-
são do negócio ou até da casa do as-
sociado. Temos profissionais especia-
lizados em diversos segmentos para 
dar as melhores orientações financei-
ras e fazer o negócio de cada associa-
do crescer cada vez. Nossa estrutura 
física com internet e salas individuali-
zadas facilita a geração de negócios”, 
explicou Celso Régis.
 Esta é a 16ª agência em Cam-
po Grande, que fortalece o projeto de 
expansão da cooperativa de crédi-
to no País. A agência é completa para 
atendimento à pessoa física e jurídica, 
onde será possível realizar consórcios, 
seguros, operações de crédito, previ-
dência e investimentos, além dos ca-
nais de autoatendimento. 

Dois novos escritórios são 
inaugurados no Tocantins

40 anos da OCB/MS
tem grande celebração

 Com a expansão da Cooperativa, 
dois novos escritórios de negócios fo-
ram inaugurados no Estado: um em Pa-
raíso do Tocantins e outro em Colinas do 
Tocantins. Ambos levam os benefícios 
do cooperativismo de crédito a mais 
pessoas da região.

Os novos escritórios visam traba-
lhar com a comunidade local para, pos-
teriormente, ser transformado em uma 
agência e ampliar o acesso ao crédito e 
outros 300 produtos e serviços, como 
investimentos, seguros, consórcios e 
consultoria financeira com profissionais 
especializados disponíveis à comunida-
de.

 Com a região em crescimento, a 
chegada do escritório pretende fomen-
tar a economia local através do apoio à 
comunidade. “Realizar mais um lança-
mento do escritório do Sicredi demons-
tra como as pessoas estão preocupadas 
com o desenvolvimento da comunidade 
e, sobretudo, dispostas a trabalhar jun-
tas para crescerem cada vez mais. A co-
operativa sempre estará em locais em 
que o desejo do avanço e da prosperi-
dade estejam latentes”, destacou o pre-
sidente do Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia, Celso Régis.

 A OCB/MS que surgiu logo após 
a divisão do Estado, completou 40 anos 
no dia 7 de junho e por isso houve uma 
celebração para marcar esta data. Um 
jantar foi realizado no dia do aniversá-
rio, com dirigentes, lideranças e autori-
dades para comemorar a data.
 “A história do cooperativismo 
sul-mato-grossense é muito mais anti-
ga que os 40 anos, temos cooperativas 
com mais de oito décadas e que passa-
ram por diversos momentos da econo-
mia e da política”, afirma o presidente, 
Celso Régis, que também preside a OCB/
MS.
 No dia da celebração houve algu-
mas homenagens, dentre elas ao Gover-
no do Estado e o secretário da Semagro 
(Secretaria de Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar), Jaime Verruck foi quem 
recebeu o troféu.
 “O governador é cooperado e sabe 
na pele os benefícios que o cooperati-
vismo proporciona, que não é importan-
te apenas para as pessoas, mas também 
para o MS. Volto a repetir o que já disse 
outras vezes, o segmento que mais faz 
investimentos em infraestrutura em 
nosso Estado é o cooperativismo”, fina-
lizou o secretário Jaime Verruck.

Fachada da Agência Parque das Nações

Descerramento da faixa inaugural

Cooperativas e personalidades foram homenageadas 
com um troféu comemorativo dos 40 anos

Inauguração do Escritório de Paraíso do Tocantins

Inauguração do Escritório de Colinas do Tocantins
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 As novidades no setor do agrone-
gócio brasileiro estiveram em evidência 
na 19ª Feira de Tecnologia Agropecuária 
do Tocantins (Agrotins). A Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia esteve presen-
te na Feira com diferentes produtos e 
serviços para os visitantes.

 Durante a Feira, os consultores 
realizaram mais de 18 milhões de ne-
gócios, entre financiamentos e consór-
cios, para os pecuaristas, agricultores 
e empresários presentes. A Instituição 
financeira cooperativa levou como pro-
posta a liberação de várias operações 
de Crédito, entre financiamento de veí-
culos com taxas especiais, financiamen-
to de energia solar, linha especial para 
aquisição de máquinas e equipamentos 
e custeio rural. Isso possibilitou grandes 
oportunidades de negócios para os visi-
tantes.
 Ao todo, a maior feira da região 
Norte do Brasil reuniu, em 2019, 710 ex-
positores, que mostraram seus produ-
tos ou serviços. Foram mais de 150 mil 
visitantes, o que gerou muitos negócios 
e vendas, superando as expectativas 
dos organizadores, expositores e visi-
tantes.

 A Bahia Farm Show é a 
maior vitrine do agronegó-
cio do Nordeste do Brasil 
e hoje está entre as três 
maiores do país em vo-
lume de negócios. Dela 
fazem parte as maio-
res empresas de má-
quinas, implementos, 
insumos, aviação e ser-
viços, inclusive o Sicredi, o 
que torna a feira baiana uma 
excelente oportunidade de reali-

zar negócios, promover a sua marca 
e ficar em dia com as novidades 

do mercado.

 A edição de 2019 
ocorreu de 28 de maio a 
01 de junho e contou com 
a participação da Sicredi 

União MS/TO e Oeste da 
Bahia, que ofereceu entre 

financiamentos e consórcios 
para os pecuaristas, agriculto-

res e empresários presentes. 

Mais de 18 milhões de negócios na Agrotins

Cooperativa presente na Bahia Farm Show

AÇÃO GOVERNAMENTAL: AGROTINS 2019
LOGOMARCA

OPÇÃO 1 - Arco simulando bra ótica 
                  em tom verde. Sol em camadas

Observação: Fonte redesenhada com todas as pontas arredondadas para equilibrar-se com a ponta do arco

Primeiro negócio fechado na feira

Estande do Sicredi e parceiros na feira da Bahia Farm Show Associados e colaboradores prestigiando a feira
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 O Sicredi reforçou a sua partici-
pação na 6ª edição da Semana Nacional 
de Educação Financeira, também co-
nhecida como Semana ENEF, realizada 
anualmente pelo Comitê Nacional de 
Educação Financeira (CONEF) para es-
timular o debate sobre o tema na so-
ciedade. O conceito da instituição neste 
ano foi “#Fiquenoverde - Faz diferença 
deixar sua vida financeira mais saudá-
vel”. A Semana ENEF aconteceu entre 20 
e 26 de maio, período em que o Sicredi 
intensificou suas ações em todo o País e 
no ambiente virtual.
 Somente a Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia promoveu 27 ações, que 
disseminaram o tema educação finan-
ceira. Ela é uma bandeira para o Sicredi 
e a visibilidade dada ao tema durante a 
Semana ENEF potencializa a efetividade 
dessas ações, o que é muito relevante 
para que haja um aumento da consci-

ência sobre a impor-
tância de ter uma vida 
financeira equilibrada.
 Para os asso-
ciados, o Sicredi dis-
parou mensagens via 
SMS com dicas sobre 
poupança, cálculo de 
receitas e despesas, 
passos para uma ges-
tão financeira eficaz, 
organização de orçamento e sobre como 
aproveitar oportunidades de negócio. 
 No ambiente virtual, as dicas 
para uma vida financeira mais saudável 
estão concentradas em um espaço per-
manente, dedicado exclusivamente ao 
tema, (www.sicredi.com.br/educacaofi-
nanceira). A página inclui conteúdos vol-
tados aos jovens, como histórias intera-
tivas que contam a origem do dinheiro, 
materiais para oficinas com grupos de 

crianças, livros, 
e-books e vídeos, 
além de um tes-
te para descobrir 
seu perfil finan-
ceiro e comparti-
lhar o resultado 
nas redes sociais. 
 Uma das 
grandes novida-

des deste ano é a parceria do Sicredi com 
a Mauricio de Sousa Produções (MSP), 
que traz os personagens da Turma da 
Mônica de volta aos gibis para falarem 
de educação financeira de forma leve 
e divertida. Os gibis serão distribuídos 
gratuitamente pela instituição em diver-
sas agências 
espalhadas 
pelo Brasil. 
A nova série 
em quadri-
nhos também 
deu origem 
a três víde-
os animados 
da Turma da 
Mônica que 
estão dis-
poníveis nas 
redes sociais 
do Sicredi. 

Sicredi intensifica participação na 6ª Semana
Nacional de Educação Financeira

XIII Semana do
Cooperativismo

tem Ticoop e Dia C
 A semana do Cooperativismo 
sempre é um momento ímpar do ano, 
mas em 2019 é muito mais especial, 
pois além da comemoração dos 40 
anos da OCB/MS, que já ocorre em ju-
nho, esse ano há o XXIV Ticoop e mais 
uma edição do Dia C – Dia de Cooperar.
 A programação da semana co-
meça com o XXIV Ticoop, que este ano 
ocorre em Campo Grande, nos dias 29 
e 30 de junho, no Poliesportivo Dom 
Bosco. O torneio de integração coo-
perativista, tradicional no Estado, tem 
16 modalidades, que intensifica a in-
tegração de dirigentes, funcionários, 
associados, filhos de associados e fi-
lhos de funcionários das cooperativas 
do Estado de Mato Grosso do Sul, além 
de difundir e desenvolver a prática dos 

desportos no Sistema, assim como de-
monstrar e divulgar a integração do 
Cooperativismo.
 Entre 12 e 25 de abril, a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia já reali-
zou as seletivas para as modalidades: 
truco, tênis de mesa, bozó, damas, bo-
cha e sinuca. Todos os anos, a Coope-
rativa participa do torneio com uma 
grande delegação de atletas e é tradi-
cional em diversas modalidades.
 Durante os dias da semana, ha-
verá reuniões e seminários dos ramos 
do cooperativismo, além da sessão 
solene na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul em alusão ao co-
operativismo, encabeçada pela Fren-
coop/MS. Na qual o coordenador da 
frente, Deputado Estadual, Rinaldo 

Modesto irá entregar a Agenda Legis-
lativa aos membros.
 E para encerrar, a celebração do 
Dia C – Dia de Cooperar que ocorre em 
diversas cidades do Estado, para mos-
trar a força do trabalho social das coo-
perativas. Na capital, ocorrerá no Par-
que Ayrton Senna com atividades para 
a população, com serviços gratuitos 
executados por voluntários. Todas as 
agências da cooperativa irão realizar 
ações locais nos três estados de atua-
ção.

Associados disputando seletiva de Tênis de mesa

Professores e acadêmicos da UFT em Gurupi/TO

Escola João D’Abreu em Dianópolis/TO
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 De 8 a 10 de maio, lideranças co-
operativistas de todo o país se reuniram 
em Brasília para planejar e construir 
o futuro do cooperativismo brasileiro, 
durante o 14º Congresso Brasileiro do 
Cooperativismo (CBC), promovido pelo 
Sistema OCB. A ideia foi traçar estraté-
gias para a próxima década. Os debates 
ocorreram em torno de seis principais 
temas: representação, gestão e gover-
nança, inovação, comunicação, interco-
operação e mercado.
 O presidente da Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia, Celso Régis e o 
vice-presidente, Ivan Pires fizeram par-
te da delegação do Mato Grosso do Sul 
que tinha cerca de 40 pessoas, além de 
quatro jovens do concurso Embaixado-
res Coop, sendo dois do MS e do dois do 
TO.
 Estiveram presentes à solenida-
de de abertura o ministro interino da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
em exercício, Marcos Montes, o presi-
dente da Aliança Cooperativismo Inter-
nacional, Ariel Guarco, a presidente da 
ACI Américas, Graciela Fernandez, o pre-
sidente da Frente Parlamentar do Coo-
perativismo (Frencoop), deputado Evair 
de Melo, o ministro do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseve-
rino, além de outros parlamentares.
 Ao discorrer sobre o momento do 
cooperativismo, Márcio de Freitas dis-
correu sobre o slogan do 14º CBC – O co-
operativismo do futuro se constrói aqui. 
Para o presidente da OCB, esse futuro 
almejado “é aquilo o que a gente dese-
nha, imagina, sonha, compartilha e vai 
construir. O futuro não é um negócio que 
você fica esperando acontecer, precisa 
ser construído”, atestou.
 No último dia do evento, o minis-
tro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni 

discursou para os mais de 1300 partici-
pantes e em nome do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, Lorenzoni agra-
deceu a atuação dos cooperativistas. 
“Em nome do Brasil, quero agradecer a 
cada um de vocês fazerem do nosso país 
um exemplo. O trabalho de vocês é mui-
to importante para a nação”, reconhece.
 “Durante quase 12 anos, no meu 
início de carreira, lá no Rio Grande do 
Sul, atendia muitas cooperativas da ba-
cia leiteira em torno da cidade de Porto 
Alegre. Sei bem como é a vida do produ-
tor rural. Também tive a experiência de 
ter a vida da minha mãe salva por uma 
Unimed e, se Deus quiser, em 2019 ela 
comemora 88 anos”, discursou emocio-
nado.
“O cooperativismo é algo que se renova, 
que gera emprego e renda e consolida os 
princípios que são a base de uma grande 
nação”, finaliza.

14º CBC: Lideranças discutem o 
futuro do cooperativismo 

O Sistema OCB promoveu um concurso 
cultural para selecionar 20 jovens de 
todo o Brasil para participar do 14º 
CBC. A Sicredi União MS/TO e Oeste da 
Bahia foi a cooperativa com mais jovens 
selecionados, dois do Mato Grosso do 
Sul e dois do Tocantins.

 Tornar mais efetiva a comunica-
ção com a base e ampliar o alcance das 
ações de representação dos interesses 
do cooperativismo brasileiro, no âmbito 
do Executivo, do Legislativo e do Judici-
ário. Essas são as razões da reorganiza-
ção do número de ramos do movimento 
cooperativista nacional, aprovada pela 
assembleia geral ordinária da OCB.
 Antes disso, o cooperativismo 

brasileiro era classificado nos seguin-
tes segmentos: agropecuário, consumo, 
crédito, educacional, especial, habita-
cional, infraestrutura, mineral, produ-
ção, saúde, trabalho, transporte, turis-
mo e lazer. Com a aprovação dessa nova 
classificação, as quase sete mil coope-
rativas brasileiras passam a integrar 
sete ramos.
 Então, como já foi dito, dos 13 ra-

mos que havia, agora são sete. Alguns 
deles foram agrupados a outros, poden-
do haver reclassificação das cooperati-
vas a partir desta reorganização. 
 Ramo Crédito: composto por co-
operativas que prestam serviços finan-
ceiros a seus cooperados, sendo-lhes 
assegurado o acesso aos instrumentos 
do mercado financeiro. Não sofreu alte-
ração.

“Ser selecionada para participar do 14° edição do Congresso 
Brasileiro de Cooperativismo, para ser a porta voz no maior 
evento cooperativista com 20 jovens, sendo mais de 170 ins-
critos no concurso, foi extremamente gratificante, um grande 
incentivo e de suma importância para nós.”
Luana Magna Nascimento da Paixão - 25 anos
Palmas/ TO

Embaixadores Coop

Modernização dos ramos do cooperativismo

“Participar do 14° 
CBC foi um privilégio 
e um despertar para 
mim, pois pude en-
tender o quanto pos-
so contribuir para o 

desenvolvimento do cooperativismo 
e a ser não só a porta voz da nossa 
juventude, mas também a referência 
para essa geração”.
Larissa Gonçalves da Silva - 20 anos 
- Campo Grande/MS

“A experiência com o congresso gerou 
inúmeros insights muita motivação e 
inspiração para continuarmos juntos a 
construir um mundo melhor, participar 
com voto e direito a voz nos deu o poder 
de criar e despertar novas diretrizes, 
não ganhamos todas as 
batalhas, mas criamos 
um novo legado.”
Élida Nascimento 
Vieira, 26 anos – 
Campo Grande/ MS

“Sinto muito orgulho 
em representar como 
Embaixador Coop a 
minha cooperativa em 
um evento de tamanha 
relevância para o coo-
perativismo, e por isso tenho certeza 
de que a experiência que tive vai ficar 
marcado em minha memória.”
Neuryson Santana Nascimento
25 anos - Porto Nacional/TO

Neuryson, Larissa, Celso, Elida, Ivan e Luana
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 O Sicredi é uma instituição finan-
ceira que estimula e fomenta a educação 
financeira dos associados e da comu-
nidade em que atua. Por isso, promove 
uma campanha promocional que premia 
quem poupa.
 O ator e vocalista da Banda Blitz, 
Evandro Mesquita, é o garoto propagan-
da da campanha promocional do Sicre-

di – “Vem pro Sicredi Poupar e Ganhar”. 
A campanha começou em abril e vigora 
até 11 de dezembro. No total serão sor-
teados 230 prêmios para quem aplicar 
em poupança e outros investimentos, 
recebendo números da sorte conforme 
critérios da promoção descritos no re-
gulamento, disponível no site: vempou-
pareganhar.com.br. 
 Além disso, cada cooperativa par-
ticipante fará sorteios semanais para os 

seus respectivos associados. Serão 203 
prêmios de R$ 2 mil, 24 prêmios de R$ 
10 mil e três prêmios de R$100 mil, todos 
líquidos de impostos. A nossa cooperati-
va já teve 10 associados contemplados, 
sendo 9 prêmios de R$ 2.000,00 e 1 prê-
mio de R$ 10.000,00.

Assembleias  de Núcleo reúnem
cerca de 5 mil  associados

 

O empreendimento cooperativo tem 
um modelo diferenciado, que tem o seu 
ponto alto na Assembleia. Esse é o mo-
mento no qual o associado que é o dono 
do negócio participa da tomada de deci-

são, conhece os rumos da cooperativa e 
ainda decide sobre o resultado do exer-
cício.
 Em 2019, a Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia teve a presença de qua-
se 5 mil associados nos três estados de 
atuação, o que representa um cresci-
mento de 8,3%. Foram ao todo 20 As-
sembleias de Núcleo, que ocorreram a 
partir de fevereiro e também contaram 
com a presença de mais de 1700 convi-
dados.
 “Hoje, a Cooperativa tem mais de 
48 mil associados que administram seus 
recursos financeiros através da Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia, que há 
mais de 30 anos oferece serviços ban-
carizados com um atendimento diferen-
ciado”, explica o presidente, Celso Régis.
Já a Assembleia Geral dos Delegados 
aconteceu no dia 27 de abril, quando fo-

ram apresentados os votos de cada Nú-
cleo, sendo aprovados todos os itens da 
pauta da Assembleia. Ao todo eram 64 
delegados que representaram os asso-
ciados.

Poupe com a gente e ganhe 
números da sorte para concorrer.

Produtos
participantes:
• Poupança
• Depósitos a Prazo
• SicrediInvest
• RDC

R$ 1
em prêmios
milhão

Mais de

 

Assembleia de Corumbá/MS

Assembleia de Barreiras/BA Assembleia Geral dos Delegados Assembleia da UFMS em Campo Grande/MS

Assembleia de Pedro Afonso/TO
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Coluna Mulher

 Mais que uma instituição financei-
ra, o Sicredi é incentivador do desenvolvi-
mento econômico e social e com o objeti-
vo de disseminar conhecimento, realizou 
no Dia da Mulher uma palestra de orien-
tação sobre Identidade e Relacionamento, 
ministrada a mais de 80 mulheres traba-
lhadoras da Solurb, concessionária res-
ponsável pela limpeza urbana em Campo 
Grande.

 “Entre nossas ações previstas pelo 
Comitê Mulher da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia para este ano estava le-
var palestras às mulheres dos mais va-
riados segmentos de atuação. Enviamos 
oito temas à administração da Solurb e 
as próprias funcionárias escolheram so-
bre quais assuntos gostariam de obter 
mais conhecimento”, explica a conselheira 
administrativa da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia, Luzi dos Reis Vergani.

 “A ação direcionada ao público fe-
minino acontece em três etapas, temos 
mais duas previstas para junho e outubro, 
mas foi tão bem aceita, que os homens 
também nos solicitaram palestras desti-
nadas a eles. A receptividade foi muito po-
sitiva”, relata.

 No dia 8 de março, todas as agências 
da Cooperativa recepcionaram as mulheres 
com uma lembrança personalizada em cada 
cidade. Foi um momento de enaltecer as 
mulheres e principalmente reforçar a parti-
cipação feminina na Cooperativa.

 A Sicredi União MS/TO e Oeste da 
Bahia tem o Comitê Mulher e fomenta a par-
ticipação ativa das mulheres no cooperati-
vismo, dando cada vez mais voz e espaço.

 Esse programa que é promovido 
pelo Sistema OCB/MS, tem o objetivo de 
preparar as mulheres cooperativistas 
para a superação dos desafios diários 
como empreendedoras, desenvolvendo 
habilidades e competências práticas 
necessárias ao fortalecimento do papel 
de cooperada e gestora de negócios.
 O programa tem sete módulos 

que tratarão de assuntos como 
marketing; inovação e criatividade; 
gestão do cliente; gestão do negócio, 
dentre outros, totalizando 56 horas. 
 As aulas ocorrem na sede 
da cooperativa e conta com 35 
participantes das co-irmãs Sicredi 
União MS/TO Oeste da Bahia e Sicredi 
Campo Grande. 

Dia Internacional da Mulher  é comemorado
nas agências

Palestra sobre Identidade e Relacionamento a 
funcionárias da Solurb na Capital

Programa de Formação de Mulheres 
Cooperadas do Ramo Crédito

Comitê Mulher leva palestra de orientação sobre Identidade e Relacionamento a colaboradores da Solurb

Apresentação do Comitê Mulher

Associadas na formação de Mulheres Cooperadas

Colaboradores assistem a palestra

Mulheres da agência de Três Lagoas/MS
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