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 Estamos encerrando um ano 
que foi importante para o nosso País e 
também para a nossa Cooperativa. O 
Brasil elegeu novos deputados esta-
duais e federais, senadores, governa-
dores e um novo presidente. Nova 
esperança ocupa os corações dos bra-
sileiros, que esperam por mudanças.
 Foi um ano quente, cheio de 
discussões, mas também de conscien-
tização política, em que cada um viu 
como o seu voto é importante. A dinâ-
mica de uma cooperativa também é 
assim, todos têm voto e todos são 
importantes, todos decidem.
 Tivemos a oportunidade de nos 
posicionar ativamente nas tomadas de 
decisões que norteiam os rumos do 
Brasil. E o mais importante: a partir do 
exercício legítimo da democracia. Um 
processo que se vale tanto pela prática 
de um voto consciente e responsável 
quanto pelo acompanhamento da vida 
política, econômica e social do nosso 
país. Nesse contexto, cabe uma refle-
xão sobre nosso papel enquanto cida-
dãos brasileiros e, ao mesmo tempo, 
como movimento organizado e repre-
sentativo que somos, como cooperati-
vistas.
 Afinal, as cooperativas, desde 
muito tempo atrás, quando ainda nem 
pensávamos em internet, já traziam 
esse propósito: reunir pessoas em prol 
de um objetivo comum, dividir respon-
sabilidades, desafios e resultados. E 
fazer isso acontecer em um espaço 
democrático, no qual todos têm voz 

ativa e participação. Hoje, falamos de 
um modelo de negócio moderno, mas 
que, ao mesmo tempo, conserva todos 
esses diferenciais do compartilha-
mento, com estruturas de gestão e 
governança bem definidas, que conec-
ta milhões de pessoas no campo e na 
cidade, fazendo o Brasil crescer por 
meio do empreendedorismo coletivo e 
promovendo a felicidade das pessoas.
 Falando em cooperativa, a 
Sicredi União MS/TO também teve um 
ano marcante, completou 30 anos de 
atuação. Não é todo empreendimento 
que chega a essa marca, crescendo e 
se fortalecendo cada vez mais. Reali-
zamos diversas ações comemorativas, 
desde o lançamento de um selo, sor-
teios, eventos para a família, concurso 
cultural e um livro registrando toda 
essa trajetória. Tudo para mostrar a 
nossa história e comemorar as con-
quistas destes 30 anos. Hoje somos 
mais de 45 mil associados, com 20 
agências, distribuídas no Mato Grosso 
do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia.
 Por isso, começamos 2019 com 
as melhores expectativas, esperança 
que o novo governo traga um novo 
ânimo à sociedade, que consolide o 
SNCC - Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo e que a economia volte a 
crescer.
 Nosso informativo traz os prin-
cipais fatos dos últimos meses de 2018 
e algumas projeções para 2019. Dese-
jamos um fim de ano repleto de har-
monia, prosperidade e que o espírito 

do Natal esteja presente em cada dia 
de 2019.

Boa leitura.

Celso Ramos Regis
Presidente

Editorial:
2019: mais que um ano novo, um novo ciclo

Novo
Calendário
 Novo ano e novo ciclo merecem 
um novo tipo de calendário para inspi-
rar 2019 que inicia. Por isso, a Sicredi 
União MS/TO desenvolveu um calen-
dário que tem filipetas com os nomes 
dos núcleos da Cooperativa, que são 
nomes com significados relativos ao 
cooperativismo: empenho, oportuni-
dade, conexão, intercooperação, etc, 
para cada um compor o momento, 
montando frases através das pala-
vras. Tem também fotos que mostram 
a fauna e flora do cerrado, região que é 
abrangida pela Sicredi União MS/TO, 
nos três estados.
 O calendário tem um QR Code 
impresso que direciona para o site: 
www.sicrediuniaomsto.coop.br , 
para quem quiser visualizar de modo 
digital.



 Este ano, a Cooperativa come-
morou 30 anos de atuação e por isso 
houveram diversas atividades envol-
vendo associados, colaboradores, 
coordenadores de núcleo, gerentes, 
conselheiros, diretoria e a comunidade 
no Mato Grosso do Sul, Tocantins e 
Bahia.
 Para celebrar a história da 
Sicredi União MS/TO, no início do ano 
foi lançado um Selo Comemorativo. 
Foram abordados três grandes mo-
mentos: a evolução da Cooperativa; a 
presença em três Estados e atuação do 
Sicredi em diversos segmentos como 
comércio, indústria, serviços e agrone-
gócio; e a visão do futuro da Cooperati-
va, envolvendo associados e comuni-
dade. 
 Para o presidente da Sicredi 
União MS/TO, Celso Ramos Regis, 2018 
marcou uma etapa de uma história 
construída com muito trabalho e união 
da cooperativa de crédito. “Uma enti-
dade completar 30 anos de história, 
com crescimento sólido no Brasil é 
difícil. A Sicredi União MS/TO, fruto de 
um sonho de servidores da UFMS, con-
quista esta marca e escreve uma linda 
história, que hoje chega a três Estados 
brasileiros. Hoje, a cooperativa tem 
solidez e serviços sem igual aos asso-
ciados. ” 
 Uma campanha com o resgate 
histórico foi o mote das publicações na 
fanpage do Facebook com fotos e 
datas importantes que contam toda a 
trajetória até os 30 anos. 
 A Cooperativa ainda ganhou um 
livro contando toda a sua história e 
trajetória, um registro completo, 
trazendo desde os primórdios a evolu-
ção da Sicredi União MS/TO em seus 
diversos ciclos enfatizando, entre 
outros aspectos: conquistas, avanços, 
oportunidades, superação de dificul-
dades, estratégias adotadas, adesão 
ao Sistema Sicredi e políticas de 
expansão.  Além de entrevistas com 
associados e dirigentes de relevância 

histórica e institucional.

Promoção Sicredi 2018
 Os associados também foram 
presenteados! Uma grande promoção 
começou em março e encerrou em 
novembro em todas as cidades em que 
a Cooperativa atua. 
 Para participar, bastava o asso-
ciado realizar atividades que garan-
tiam cupons, como: poupança, aplica-
ção de poupança, poupança progra-
mada, depósito a prazo, depósito a 
prazo programado e fundo de investi-
mentos. Ao todo, foram 35 prêmios, 
com TVs, Automóveis Gol e no final 
uma Camionete Amarok. 

Confira os ganhadores do último 
sorteio:

Caminhonete Amarok 0km:
• Francisco Freire da Ag. Dianópolis
Carro Gol 0km:
• Maria Lucia da Ag. Afonso Pena
• Leo Rui da Ag. Dianópolis

Família Sicredi
 Família Sicredi foi o evento des-
tinado a comunidade local para cele-
brar os 30 anos da Cooperativa. Foram 
realizados ao todo, 13 eventos, em 13 
cidades e suas respectivas agências, 
nos estados de MS, TO e Bahia. Foram 
milhares de pessoas atingidas com as 
ações.
 A festividade contou com ativi-
dades gratuitas para a população que 

tinham atividades esportivas, de lazer, 
culturais e de saúde, até demonstra-
ção de atividades dos Comitês e 
demais projetos desenvolvidos pela 
União.

Concurso Cultural
 O concurso cultural “A Força do 
fazer juntos” foi promovido pela Sicredi 
União MS/TO e premiou as melhores 
redações, reportagens estudantis e 
vídeos sobre o tema. Puderam partici-
par do concurso alunos de escolas 
públicas, privadas e rurais do 6º ano do 
ensino fundamental ao 2º ano do 
ensino médio.
 O concurso cultural foi destina-
do exclusivamente aos alunos das 
cidades de Corumbá, Três Lagoas e 
Brasilândia, do Estado de Mato Grosso 
do Sul, Palmas, Araguatins, Araguaína, 
Guaraí, Porto Nacional, Gurupi, Dianó-
polis e Pedro Afonso, do Estado de 
Tocantins e a cidade de Luís Eduardo 
Magalhães, na Bahia.

Resultado das comemorações
dos 30 anos
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Último sorteio da campanha

Lançando o Concurso nas Escolas

Família Sicredi em Dianópolis/TO



 No dia 8 de dezembro, ocorre o 
XXIV Secal – Seminário de Capacitação 
de Lideranças, que reúne as lideranças 
da Cooperativa e todos os coordena-
dores de núcleo. 

 Como todos os anos, haverá a 
Apresentação das atividades de 2018 e 
das ações dos 30 anos da cooperativa, 
validação do calendário das Assem-
bleias de Núcleo para 2019 e apresen-
tação da prévia do planejamento 2019 
da cooperativa.

 Nesta edição também ocorrerá 
o 3º e último módulo do Programa de 
Formação Continuada das Equipes 
Coordenadoras de Núcleos, ministrada 
pelo educador Marcos Schwingel, que 
durante todo o ano orientou e contri-
buiu para a melhoria do conhecimento 
sobre o cooperativismo e o Sicredi, por 
parte de todos os membros das equi-
pes de coordenadores dos Núcleos da 
cooperativa.

 Na programação ainda estão 
previstos a última etapa do processo 
de escolha dos candidatos ao proces-
so eleitoral do Conselho Fiscal e o lan-
çamento do livro dos 30 anos da Coo-
perativa.

XXIV Secal encerra 
Programa de Forma-
ção Continuada das 
Equipes Coordena-
doras de Núcleos 

 Sempre prezando pela melhoria 
de processos e superação de resulta-
dos, a Cooperativa desenvolve o proje-
to “União para o Futuro”, que tem o 
apoio da empresa de consultoria Forz, 
que possui experiência na área de pro-
cessos e gestão empresarial das orga-
nizações.
 Como já apresentado na edição 
104 do informativo, atualmente este 
projeto está na quinta onda de implan-
tação, já são 20 agências contempla-
das com o projeto, cujo trabalho está 
concentrado nas melhorias operacio-
nais de todas as atividades das agên-
cias tais como: processo de admissão e 
desligamento de associados, atualiza-
ções cadastrais, seguros, análise de 
crédito, dentre outras atividades que 
abrange o atendimento ao associado. 
Boa parte do operacional deste pro-
cesso foi transferida para uma Unida-
de de Serviços Centralizada, localizada 
na Sede da cooperativa, visando uma 
maior agilidade e confiabilidade nos 
processos, sempre com foco no asso-
ciado possibilitando uma entrega com-
pleta dos produtos em questão. 
 “O ponto interessante disso, é 
que a solução vem de dentro da Coo-
perativa, construída em conjunto, pois 
ninguém melhor que os próprios cola-
boradores para conhecer e apontar as 
melhores soluções”, é o que afirma o 
Diretor Executivo da Cooperativa, Luís 
Guilherme Sales Trindade.
 “É preciso se reinventar. Após 
30 anos de sucesso e com resultados 
extraordinários, temos que buscar as 
melhores práticas para nos manter 

com a chama acesa, com brilhos nos 
olhos, rumo à permanente busca de 
aperfeiçoamentos para melhor aten-
der os associados. E este projeto con-
verge para isso. Temos certeza que 
juntos construiremos dias melhores 
para todos”, destacou Celso Regis, Pre-
sidente da Sicredi União MS/TO.

Formação de Líderes de Núcleos
 Os coordenadores de núcleo 
também tiveram uma atenção espe-
cial. Para eles foi desenvolvido o Pro-
grama de Formação Continuada para 
todos os membros das Equipes Coor-
denadoras de Núcleos, que tem como 
objetivo, em complemento aos progra-
mas Crescer e Pertencer já implemen-
tados, engajar e desenvolver os Coor-
denadores de Núcleo para o exercício 
pleno das funções que lhes são pró-
prias, tornando a participação ativa 
desse grupo em um processo natural 
na cooperativa.
 O programa teve início no Senic 
(Seminário de Nivelamento dos Coor-
denadores de Núcleo), que ocorreu em 
julho, o segundo encontro foi dividido 
em duas turmas: lideranças do MS, o 
encontro foi realizado em setembro, 
na Sede da Cooperativa e lideranças de 
TO e Bahia, foi realizado em outubro, 
em Palmas.
 A Educação é o único meio de 
promover o desenvolvimento das pes-
soas. A organização do quadro social é 
a aproximação do associado com a 
cooperativa. Mas este associado só 
estará próximo da instituição, se ele 
compreender o que é o cooperativis-

mo, como ele atua, como funciona a 
cooperativa e qual a importância de 
sua participação nos processos deci-
sórios, neste sentido a Cooperativa 
desde sua criação, vem formando pes-
soas visando a sua perenidade como 
organização econômica da sociedade 
de sua área de atuação.

Cooperativa investe em capacitação
para colaboradores e associados
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2º Encontro da Formação Continuada em Campo Grande

Treinamento do Projeto União para o Futuro



 O Conexão (denominação dada 
ao Seminário dos Colaboradores) 
deste ano marcou os 30 anos da Coo-
perativa, e foi um dia especial que 
reuniu todos os colaboradores da Coo-
perativa, com fóruns para atualizar 
sobre os próximos projetos e passos 
da Cooperativa, palestras motivacio-
nais e claro, uma grande gincana em-
presarial. Convidados importantes, 
como o Carlos Alberto Rezende (mais 

conhecido como professor Carlão), a 
economista Patrícia Fonseca e o nada-
dor Rodrigo Machado, que compõem o 
Time Brasil, a Seleção Brasileira de 
Atletas Transplantados compartilha-
ram com os participantes um pouco da 
história de superação de cada um, 

estiveram presentes e levaram os 
colaboradores a fazer um ato de amor 
ao próximo: doação de órgãos.
 O evento começou com o Fórum 
Sicredi União MS/TO onde todos os 
colaboradores participantes puderam 
ter um resumo de como está sendo o 
ano de 2018 e os projetos da Coopera-
tiva para 2019. Números, expansão, 
lançamento de novas agências e cida-
des que irão receber a Sicredi nos pró-

ximos meses. 
Sem contar o 
r e c o n h e c i -
mento aos 
colaborado-
res desta-
ques das 
agências.
Os colabora-
dores ainda 
celebraram o 
“Show da 

Vida” com uma palestra de encerra-
mento com o apresentador do progra-
ma Fantástico, Tadeu Schimdt da Rede 
Globo. O jornalista compartilhou com a 
equipe Sicredi União MS/TO sua traje-
tória de vida e profissional, inspirando 
a todos sobre como ser feliz. Com irre-

verência, Tadeu mostrou como é possí-
vel ser um profissional melhor, traçar 
rumos, atingir objetivos e claro con-
tando com a criatividade, muito traba-
lho e persistência. 
 Para o presidente da Sicredi 
União MS/TO, Celso Ramos Regis, o 
Conexão Sicredi 2018 foi mais um 
evento dentro das comemorações dos 
30 anos que superou as expectativas e 
mostrou que a participação ativa dos 
colaboradores tem sido imprescindível 
para o crescimento da Cooperativa.
 “O nosso evento superou todas 
as expectativas. Como sempre o enga-
jamento, entusiasmo dos nossos cola-
boradores tem feito a diferença da 
nossa cooperativa no dia-a-dia. O 
Conexão Sicredi mostrou isso. Quería-
mos inspirá-los a manter essa mesma 
energia. O Conexão Sicredi foi mais um 
com êxito e estamos muito satisfei-
tos!”, finalizou o presidente.
 “Esse evento é uma oportunida-
de dos colaboradores se atualizarem e 
se motivarem para os próximos meses 
de trabalho, além de uma forma de se 
conectarem entre si e com a Coopera-
tiva”, enfatizou o Diretor Executivo, 
Luis Guilherme.

 Em setembro ocorreu o XIV 
Secof - Seminário de Capacitação para 
as Atividades de Conselheiros Fiscais, 
na sede da Cooperativa. O evento teve 
por objetivo formar, informar, atualizar 
e capacitar associados da Cooperativa 
com conhecimentos específicos sobre 
a função do Conselho Fiscal.
 A gestão democrática é um dos 
princípios que regem o cooperativis-
mo. Para que as decisões sejam toma-
das de forma realmente democrática é 
necessário que exista transparência. 
Assim, é possível garantir que os inte-
resses dos associados estejam 
sempre em primeiro lugar.

 São os próprios associados que 
fazem a fiscalização, por meio do Con-
selho Fiscal, que é um órgão indepen-
dente, neutro e eleito em Assembleia 
Geral. O conselho cuida do patrimônio 
e da contabilidade da cooperativa. Ou 
seja, verifica se o dinheiro está sendo 
investido da melhor forma. Para isso, 
eles examinam livros, documentos, 
fichas e demais registros. A partir 
destes dados, eles avaliam a idoneida-
de e eficácia das ações tomadas pela 
administração da cooperativa.
 Para haver esse trabalho com 
eficiência é preciso uma formação 
adequada e por isso a Sicredi União 

MS/TO realizou este seminário, que 
teve como pauta o enfoque institucio-
nal, abordagem jurídica acerca das leis 
que permeiam o cooperativismo, ativi-
dades e boas práticas de fiscalização. 
Um dos palestrante do curso foi Evan-
dro Kotz, Gerente Jurídico do Banco 
Cooperativo Sicredi.

Seminário de Atividades de Fiscalização

Conexão 2018 reuniu colaboradores
dos três estados

Cerca de 380 pessoas de MS, TO e BA participaram
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Todos os colaboradores da cooperativa, reunidos no Seminário Conexão

Associados participando do XIV Secof



 Prosperar, não é apenas uma 
das principais aspirações humanas. No 
mais amplo sentido da palavra, pros-
perar é condição essencial para o cres-
cimento pessoal, para a continuidade 
dos negócios, das instituições, das 
sociedades e até para a perpetuação 
da vida. O que e quem não se desen-
volvem e prosperam, estagnam e, 
assim, tornam-se defasados, obsole-
tos e decadentes, seguindo para a 
extinção e desaparecimento, por não 
acompanhar a velocidade das evolu-
ções que impulsionam ininterruptas 
mudanças na sociedade de nossos 
dias. Prosperar é trilhar o caminho das 
realizações e das conquistas susten-
táveis, objetivos ao alcance de todos 
na atual Era da Colaboração.
 Deste modo, nenhum lema 
poderia ser mais adequado, assertivo e 
enfático do que a mensagem “Encontre 
Prosperidade em uma Cooperativa de 
Crédito”, escolhida como tema do 70º 
Dia Internacional das Cooperativas de 
Crédito – DICC, comemorado anual-
mente na terceira quinta-feira do mês 
de outubro, que em 2018 foi dia 18. 
 No Brasil, atualmente, 965 coo-
perativas financeiras congregam mais 
de 9,7 milhões de associados, sendo 
que o país ocupa o 16º lugar no ranking 
mundial comparativo dos quadros 
sociais no âmbito do movimento. Vale 
destacar nossa condição pioneira, pois 
a primeira cooperativa financeira da 
América Latina foi fundada em Nova 
Petrópolis, Rio Grande do Sul, em 28 de 
dezembro de 1902, ou seja, há mais de 
um século, é a atual Sicredi Pioneira.

DICC 2018
Encontre Prosperidade

em uma Cooperativa
de Crédito

 O Prêmio SomosCoop – Melho-
res do Ano, promovido pelo Sistema 
OCB, premiou ao todo 21 cooperativas 
brasileiras que tiveram suas boas prá-
ticas reconhecidas nacionalmente. O 
evento ocorreu em Brasília e mostrou 
como as cooperativas de todas as  
regiões do país promovem ações para 
o desenvolvimento social, por meio de 
um modelo econômico mais justo e 
sustentável. 
 Os jurados analisaram 437 pro-
jetos de 267 cooperativas de 20 esta-
dos brasileiros, o que representa um 
aumento de 25% do número de inscri-
ções em relação à última edição. Dos 
13 ramos que englobam o sistema coo-
perativista, destacam-se os projetos 
ligados ao agropecuário, crédito, 
saúde e trabalho. 
 Mato Grosso do Sul pela primei-
ra vez teve uma cooperativa entre as 
finalistas, a Sicredi União MS/TO ficou 
em segundo lugar na categoria Coo-
perjovem. O projeto premiado foi a 
aplicação do Programa Cooperjovem 
na Escola Municipal Prof. Fauze Sca� 
Gattass Filho, em Campo Grande, com 
o objetivo de disseminar a cultura da 
cooperação, baseada nos princípios e 
valores do cooperativismo, por meio 
de atividades educativas.
 A realidade do ambiente escolar 
refletia um grupo de famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social. Drogas, 
violência e desemprego eram proble-
mas frequentes no cotidiano da comu-
nidade que a escola atende. E, tal con-
texto interferia direta e indiretamente 

no processo de ensino e de aprendiza-
gem, necessitando modificar as práti-
cas pedagógicas. Além disso, havia 
também um distanciamento escola/-
comunidade.
 “Posso afirmar com sentimento 
de gratidão o quanto foi valioso o 
desenvolvimento do Programa Coo-
perjovem em nossa escola. Resgatou e 
fortaleceu as relações pessoais e pro-
fissionais despertando em todos o real 
significado do trabalho cooperativo, de 
parceria e confiança, onde o principal 
objetivo passou a ser o trabalho em 
equipe”, declara Tania Vital, diretora da 
escola.
 A implementação do Cooperjo-
vem, através da metodologia do PEC 
(Projeto Educacional Cooperativo) 
trouxe à equipe escolar direcionamen-
to no planejamento e nas práticas 
pedagógicas. 
 “É um grande orgulho represen-
tar o Mato Grosso do Sul nesse prêmio 
nacional que há 11 edições premia coo-
perativas com grandes iniciativas que 
nos inspiram, estar entre elas é uma 
grande conquista”, afirma o presidente 
da Sicredi União MS/TO, Celso Regis.

Cooperativa é finalista
no Prêmio SomosCoop

 Representantes do cooperativismo brasileiro participam, incluindo o pre-
sidente da Sicredi União MS/TO, Celso Regis, da quarta edição do Fórum de Cida-
dania Financeira, realizado pelo Banco Central, com apoio do Sistema OCB e 
outros parceiros. 
 O objetivo do fórum foi discutir o desenvolvimento e a oferta de serviços 
financeiros responsáveis, que sejam não apenas economicamente viáveis, mas 
também atentem a princípios como transparência, ética e equidade no relacio-
namento entre cliente e provedor, levando 
em conta o presente cenário globalizado e 
de alta digitalização, bem como a realida-
de brasileira.

Fórum de Cidadania Financeira

Informativo Sicredi União MS/TO Ano XXVIII nº 106 - Dezembro/ 2018 Página 06

Cooperativas premiadas no SomosCoop 2018

Julia, Hétel Leepklain, Izabel, Tania, Celso e Renato Nobile
receberam o troféu de 2º Lugar na Categoria CooperJovem



 Em 2018, o 12º Concred (Con-
gresso Brasileiro do Cooperativismo 
de Crédito), promovido pela Confede-
ração Brasileira das Cooperativas de 
Credito (Confebras), aconteceu entre 
os dias 21 e 23 de novembro, em Floria-
nópolis-SC, com o tema central: “Coo-
perativismo de Crédito: Protagonismo 
e Sinergia em Cenários de Mudança”.

 A temática estimulou a discus-
são sobre o papel do cooperativismo 
financeiro, suas virtudes e oportunida-
des, em um ambiente de constante 
mutação, seja nos negócios, seja no 

comportamento do associado, seja na 
intervenção dos agentes externos na 
dinâmica das relações cooperati-
va/associados.
 Ao longo dos últimos 20 anos, o 
Concred tornou-se o maior evento 
cooperativista de crédito da América 
Latina, destacando-se pela organiza-
ção, qualidade dos palestrantes e a 
efetividade de seus resultados que 
contribuíram para o contínuo cresci-
mento do SNCC. Em Florianopolis esti-
veram presentes cerca de 1800 partici-
pantes.
 O Presidente da Sicredi União 
MS/TO, Celso Regis, que também é o 
Vice-Presidente da Confebras desta-
cou que o Cooperativismo de Crédito é 
um modelo de negócios financeiro 
diferenciado. “Nesta realidade de 
transformações intensas e contínuas, 
ele se firma entre desafios e oportuni-
dades, presentes nas mais diversas 
perspectivas - dos aspectos negociais 
e dos processos regulatórios até a 
nova visão do associado, cada vez 

mais consciente de sua condição de 
dono e cliente, passando pela comple-
xidade que a transformação digital 
impõe às instituições financeiras”, 
declarou.
 A Sicredi União MS/TO levou 
diversos líderes ao Congresso, entre 
colaboradores, conselheiros, diretor e 
coordenadores de núcleos, dentro do 
princípio norteador das atividades da 
cooperativa, de cada vez mais propor-
cionar aos seus entes, a ampliação de 
conhecimento e formação sobre o 
sistema cooperativo.

12º Concred - Cooperativismo de Crédito:
Protagonismo e Sinergia em Cenários de Mudança

 A Sicredi União MS/TO é refe-
rência em cooperativa de crédito, por 
isso sempre recebe visitas de institui-
ções e de outras cooperativas. Em 
agosto recebeu a visita de representes 
do Bacen (Banco Central do Brasil), que 
vieram conhecer a cooperativa, 
modelo de relacionamento com a 
comunidade e ações do desenvolvi-

mento do cooperativismo. A delegação 
do BC era composta pelo Chefe do 
Desuc (Departamento de Supervisão 
de Cooperativas e de Instituições não 
Bancárias), Harold Paquete Espínola 
Filho e dos Gerentes Técnicos da 
ADPAL (Gerência Administrativa de 
Porto Alegre), André Luiz Freitas dos 
Santos e Leandro Mattei.

Cooperativa recebe visita do Bacen
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Sicredi Ouro Verde/MT visita a Cooperativa
 Em outubro, a Sicredi Ouro 
Verde, de Lucas de Rio Verde – MT, 
trouxe 28 colaboradores entre geren-
tes de agência, diretores e assessores, 
que vieram trocar experiências, conhe-
cer a estrutura da Cooperativa.

 A delegação da Ouro Verde 
passou por todas as cooperativas do 

Sicredi no Mato Grosso do Sul e nos 
dias 23 e 24 de outubro visitaram a 
sede da União, conheceram desde a 
história, modelo de operações, modelo 
de negócios e comercial.
 Uma visita enriquecedora, pois 
ocorreu uma troca de experiências 
entre as duas cooperativas, que pude-
rem conhecer novas realidades. Representantes da Sicredi Ouro Verde, recebem bolsa sustentável

do projeto do Comitê de Atividades Sociais

Integrantes do Bacen, visitam a Cooperativa

Dirigentes, associados e colaboradores,
participaram do 12º Concred

Celso Regis, vice-presidente da Confebras faz sua
manifestação no encerramento do Congresso,
acompanhado do Presidente e Diretor da entidade



 Dando continuidade ao plano de expansão da 
Cooperativa, novas agências e novos prédios serão 
inaugurados em 2019. Sendo novas Agências: Taquaral-
to (Palmas/TO); Parque das Nações (Campo Gran-
de/MS); Barreiras/BA; Guaicurus (Campo Grande/MS); 
Paraíso/TO; Colinas do Tocantins/TO; e reformas ou 
novas instalações em Araguatins, Imbirussú, Três 
Lagoas e um espaço dedicado ao Agro na agência de 
Luis Eduardo Magalhães.
 E em outubro deste ano, foi inaugurado um novo 
prédio da agência em Brasilândia, que agora fica na Rua 
Raimundo de Assis Alencar, 725, no centro da cidade. A 
nova agência está mais moderna e confortável para 
proporcionar um melhor atendimento aos associados.
 “Cumprindo nossa missão de promover o desen-
volvimento local, entregamos para os associados e 
toda a população de Brasilândia e região um espaço 
aconchegante e moderno, privilegiando sempre o rela-
cionamento entre todos: cooperativa, parceiros, asso-
ciados e toda a comunidade. Estamos felizes, pois em 
menos de 4 anos os negócios na cidade já possibilita-
ram este investimento, e isso é a materialização do que 
sempre pregamos: a riqueza gerada pela comunidade é 
aplicada na própria comunidade”, declara Celso Regis, 
presidente da Sicredi União MS/TO.

Novas Agências
para 2019

 Este ano, as agências serão responsáveis pela 
própria decoração de Natal. Formarão equipes compos-
tas pelos colaboradores, gerentes e coordenadores de 
núcleo e elaborarão uma decoração que melhor repre-
sente a agência e a comunidade. Todas as nossas agên-
cias estão participando da campanha solidária, árvore 
da cooperação onde através de padrinhos que ajudam a 
proporcionar um natal mais feliz conseguimos ter uma 
árvore com os nomes de todos que puderam ajudar 
formando nossa grande máxima: a união. Em nossa 
próxima edição você poderá conferir as fotos de como 
ficou este projeto.
 As equipes podem trabalhar livremente a criati-
vidade, a decoração pode ser interna, externa ou as 
duas. Visite sua agência e confira como está a decora-
ção de Natal!

Agências preparam
decoração de Natal
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 Na questão da igualdade de gênero, hoje é possível 
vislumbrar o quanto o Sicredi tem se preocupado e aposta-
do de forma assertiva nas associadas e líderes. Em março 
deste ano completou-se 2 anos de participação do Sicredi 
no Programa da Rede Global de Mulheres Líderes, GWLN, 
sigla em inglês, e o impacto dos trabalhos quando o olhar é 
sistêmico. A expansão do programa no Sicredi vem se dando 
através dos Comitês Mulher, que têm sido lançados a nível 
de cooperativas singulares. Cada Comitê Mulher contribui 
para a valorização e desenvolvimento das associadas e 
colaboradoras, estreitando o relacionamento destas e suas 
famílias, bem como com a comunidade que atuam, com o 
empreendimento cooperativo.
 A segunda edição do Summit dos Comitês Mulher no 
Sistema Sicredi, intitulado "Mulheres que inspiram e fazem 
acontecer" brinda tal expansão. Durante 2 dias, cerca de 200 
mulheres representantes de 20 comitês vinculados à Cen-
tral PR/SP/RJ, e equipe nacional Sister Society Brasil, estive-
ram presentes, assim como as cooperativas do MS, a Sicredi 
União MS/TO, bem como a Sicredi Campo Grande. A agenda 
foi pautada em: conhecimento acerca de liderança, através 
da palestra da canadense Sandra McDowell, Leading with 
Heart and Backbone (Liderar com o coração e com a Espinha 
Dorsal); e compartilhamento de trabalhos e atitudes inspi-
radoras, através do painel Open Space e o 15x15. 
 "Tive a oportunidade de representar a nossa coope-
rativa neste evento, como integrante da Sister Society, e 
poder reafirmar que estamos no caminho certo. A abertura a 
que as mulheres tenham voz, que possam participar ativa-
mente podendo apresentar iniciativas pelo seu Comitê 
Mulher aumenta consideravelmente o interesse pela Coo-
perativa e a fidelização a ela. Contribuímos de forma muito 
positiva e impactante ao ciclo virtuoso de relacionamento 
com o nosso empreendimento. A tendência é que a nossa 
singular inicie mais Comitês, tendo em vista a sua área de 
atuação e isso fortalece o crescimento também a nível de 
Central BRC", diz Ingrid Costa, representante do Comitê 
Mulher da Sicredi União MS/TO.  
 Mulher, informe-se junto a sua agência, participe!!

Coluna Mulher

Coordenadora do Comitê Mulher da Cooperativa Srª Ingrid, participou da 2ª edição do Summit


