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Expediente

 O ano de 2022 é emblemático por 
diversos motivos. Estamos retomando 
nossas vidas e nossas rotinas após a 
pandemia, temos eleições para diversos 
cargos políticos e também começamos 
uma gestão nova na Cooperativa.
Um momento em que se redobra a 
esperança de um mundo melhor, até 
porque o cooperativismo é instrumento de 
recomeço. Tanto que o tema do 100º Dia 
Internacional do Cooperativismo é “Coope-
rativas constroem um mundo melhor!”

 Como cooperativistas, sabemos que é 
preciso arregaçar as mangas e abrir 
caminhos, criando novos empregos, novas 
formas de ganhar dinheiro, gerar renda e 
novas oportunidades, além de contribuir 
socialmente com a comunidade e com a 
felicidade das pessoas. Temos pela frente a 

oportunidade de escrever um novo capítu-
lo, transformando dificuldades em cresci-
mento. Afinal, o que queremos é um Brasil 
mais justo, mais ético, mais democrático, 
mais sustentável.

 Com o nosso jeito cooperativo de fazer 
negócios, gerar riquezas e multiplicar 
resultados, já assumimos importante 
destaque na economia. O período pandê-
mico nos deixou diversos ensinamentos, 
um legado importante para a humanidade. 
O cooperativismo é uma sociedade de 
pessoas e não de capital, portanto, 
precisamos do olho no olho, do aperto de 
mão, do calor humano, e a partir de agora 
ganhamos ainda mais força para continuar.

 Nós sabemos que o cooperativismo se 
distingue de outros modelos de negócio 

GESTÃO NOVA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS
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B O X  C U R I O S I D A D E
Conheça os sete ramos do cooperativismo

Editorial

pela transparência de seus atos, pelo 
compromisso com a comunidade e pelos 
valores que nos fazem buscar resultados 
de forma justa e responsável.

 Um cooperativismo protagonista é o 
que queremos para esta nova fase. E é isso 
que a nova gestão quer fomentar ainda 
mais. E nesta edição trazemos exemplos 
disso, desde o resultado da assembleia, 
que teve participação recorde dos associa-
dos, até nossas ações pela comunidade.

 Confira nossas ações nos últimos 
meses e o que está por vir na Cooperativa. 
O próximo semestre será muito produtivo e 
repleto de projetos.

Boa leitura!
Celso Ramos Régis

      Você sabia que o cooperativismo de 
crédito é só um dos sete ramos desse 
modelo de negócio no Brasil? O 
cooperativismo é mais do que um modelo 
de negócio, é uma filosofia de vida que visa 
transformar o mundo em um lugar mais 
justo, feliz, equilibrado e com 
oportunidades para todos.

      Do campo às grandes cidades, as 
cooperativas atuam em diferentes setores 

da economia. Essa divisão facilita a sua 
representação e atuação com governos, 
tribunais de justiça e instituições 
legislativas, como o Congresso Nacional.

      Até 2019, o Brasil somava 13 ramos 
diferentes. Mas em 2020, após um 
processo democrático e uma avaliação dos 
benefícios para as cooperativas, o Sistema 
OCB passou para uma estrutura de sete 
ramos.

      Essa modernização veio para garantir 
maior conformidade com a realidade das 
cooperativas, gerando cada vez mais 
impacto positivo para as pessoas e para os 
negócios, além de estimular o 
fortalecimento da economia brasileira.

      Conheça os ramos: Agropecuário, 
Crédito, Transporte, Saúde, Consumo, 
Infraestrutura e por fim Trabalho, 
Produção de Bens e Serviços.



Promoção “Sorte Grande” vai distribuir 
R$ 1,7 milhão em prêmios

 Já pensou ser premiado ao poupar 
dinheiro? Essa é a proposta do Sicredi 
com a Promoção Sorte Grande, que tem o 
objetivo de reforçar o hábito de poupar, a 
partir de atitudes simples e de valores 
pequenos. A campanha funciona em um 
modelo de ganha-ganha: ao poupar, o 
associado preserva seus recursos, 
podendo realizar sonhos e metas.

 E como o Sicredi é um grande apoia-
dor dos seus associados, realiza 
continuamente ações que levem benefí-
cios a quem investe na instituição. A 
campanha foi lançada em março e ao 
todo são R$ 1,7 milhão em prêmios.

 A partir de R$ 100,00 já é possível 
concorrer aos prêmios de sorteio. As 
aplicações em poupança, LCA e depósito 
a prazo geram números da sorte, com 
sorteio em julho. Ao todo são R$ 1,7 
milhão em prêmios e a campanha é 
dividida em fases, sendo a primeira 
(entre março e junho) de prêmios instan-
tâneos pelas RASPADINHAS. Os prêmios 
são: churrasqueira elétrica; liquidifica-
dor; headphone JBL; bonés; kit churras-
co; cooler; garrafa térmica e squeeze.  

 Logo após prêmios mensais, que 
vão de julho a outubro, (vale-compras no 
valor de R$ 1.000,00 cada); prêmios em 

conjunto - vale-viagens no valor de R$ 
10.000,00 cada e prêmios finais - SUV 
Wolkswagen Nivus (três unidades, 
sendo um por regional).

 Poupar não depende exclusivamen-
te de salário, e sim saber que não se 
deve gastar tudo que se ganha. De 
acordo com a realidade, as pessoas 
devem buscar ter uma reserva para 
imprevistos. Para quem já venceu essas 
etapas, outras reservas devem ser 
constituídas na sequência, para aprovei-
tar oportunidades, realizar os sonhos e 
ter uma aposentadoria financeiramente 
tranquila.

Mutirão das Agências
 Os colaboradores das agências da 
Cooperativa realizaram mutirões, para 
mobilizar as pessoas. Literalmente 
colocaram o bloco na rua, com faixas, 
carro de som, trio elétrico, palhaço, 
fogos de artifício, carreata, balão, tudo 
com muita animação.

 Mais informações podem ser 
acessadas no site https://www.sicredi.-
com.br/promocao/sortegrande/

Acesse aqui o site
da campanha

Colaboradores realizaram mutirões em diversas cidades
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Em 2022, de forma inédita ocorreu uma assembleia de 

núcleo única em formato digital e ao vivo

A iniciativa reforça o vínculo e a proximidade da 
Cooperativa com o associado

Em formato inédito, Assembleia registra recorde
de participação dos associados

 O período assemblear é o mais 
importante do ano, pois é quando se 
discute e decide os rumos da Cooperativa. 
Por isso há toda uma preparação prévia, 
que teve início no 2º semestre de 2021, em 
reuniões com líderes dos associados 
(Coordenadores dos Núcleos) para 
estruturar a eleição, tanto dos conselhos 
como das próprias equipes Coordenado-
ras de Núcleo.

 Em 2022 foi mantido o formato digital 
para realizar a apresentação e a delibera-
ção dos associados com intuito de prote-
ger a todos envolvidos, mas sem perder o 
propósito de fortalecer a Cooperativa. E 
para esse ano, de forma inédita ocorreu 
uma assembleia de núcleo única em 
formato digital e ao vivo, no dia 22 de 
março e no dia 31 de março a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) dos Delegados, na 
qual é levado os votos de todos os Núcle-
os. 

 A iniciativa reforça o vínculo e a 
proximidade da Cooperativa com o 

associado, destacando que ele é dono, 
podendo opinar e ajudar a decidir a gestão 
do empreendimento cooperativo. Em 
2022, o índice de presença dos associados 
foi de 16%, um recorde de participação, 
apontado pelo assembleômetro, repre-
sentado quase 14 mil associados.

 Entre as deliberações, foi decidida a 
destinação dos resultados, sendo o 
crédito feito 50% em Cota Capital e 50% 
Conta Corrente. O pagamento dos resulta-
dos foi realizado em abril. 

 “Esse é o diferencial do cooperativis-
mo. Os associados decidem através do 
voto questões fundamentais do negócio, 
até porque ele é o dono, e ainda participa 
do resultado da Cooperativa, que retorna 
para a comunidade, trazendo desenvolvi-
mento e melhor qualidade de vida aos 
seus associados”, enfatiza o Presidente, 
Celso Régis.

 O ano de 2021 foi extremamente 
positivo para o Sicredi. No Brasil, o resulta-

do alcançou a incrível marca de R$ 4,6 
bilhões, enquanto o resultado bruto da 
Cooperativa foi de mais de R$ 72 
milhões, sendo que 24,3 milhões, direta-
mente no bolso dos associados. O resul-
tado distribuído é proporcional ao uso de 
produtos e serviços oferecidos pela 
Cooperativa, conforme preceitos da 
legislação vigente. 

 Este ano, também ocorreu eleições 
para o Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal da Cooperativa, além 
dos Delegados, titulares e suplentes, 
dos 76 núcleos da Cooperativa, havendo 
50% de renovação das 253 lideranças 
eleitas.

 “O cooperativismo de crédito se 
destaca no mercado pela sua forma 
democrática e participativa de conduzir 
o negócio e as assembleias são um dos 
modos de dar voz aos associados e 
evidenciar a transparência, elemento-
-chave neste sistema financeiro”, explica 
o Presidente.

Veja como ficou a composição dos novos conselhos:

CONSELHO FISCALCONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Celso Ramos Regis – Presidente
Ivan Fernandes Pires Junior – Vice-presidente
Conselheiros:
Alberto Rikito Tomaoka 
Alfredo Vicente Pereira
Luzi Jorge dos Reis Vergani
Ivanir Schallenberger Pradella
Dario de Oliveira Melo

Titulares:
Corombert Leão Oliveira
Marcilene Dutra Bonfim
Valdemir Lima Carmélio
Suplentes:
Alexandre Damião Vilalva
Rogério Alexandre de Jorge Napoleão Piva
Valdeci Dias Medrado
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União do Bem começa revitalizando o Cristo de Três Lagoas
e arrecadando alimentos

Cerca de 150 professores receberam a 
sensibilização do PUFV

O lançamento do selo União do Bem é
com a revitalização do Cristo em Três Lagoas

Sensibilização do Programa A União Faz a Vida reúne
mais de 150 professores no Tocantins e Bahia 

   O Programa União Faz a Vida foi 
desenvolvido pelo Sistema Sicredi em 
1995 para ampliar o conhecimento das 
comunidades sobre o cooperativismo e 
a natureza das sociedades cooperati-
vas. E até hoje segue o lema que inspi-
rou sua criação e seu principal objetivo: 
promover a cooperação e a cidadania, 
por meio de práticas de educação 
cooperativa, contribuindo com a 
educação integral de crianças e 
adolescentes. Por meio da metodologia 
de projetos, os estudantes deixam o 
papel de receptores de conhecimento e 
tornam-se protagonistas do processo 
de aprendizagem.

   A Cooperativa iniciou a sensibiliza-
ção no Tocantins e Bahia. Ao todo, seis 
escolas e quase 150 professores recebe-
ram a sensibilização do PUFV

   “É gratificante transformar a vida de 
crianças e adolescentes por meio da 
educação. O Programa aumenta o interes-
se e envolvimento dos participantes no 
processo de aprendizagem, sendo capaz 
de promover um maior senso de cidadania 
e coletividade e uma série de habilidades 
socioemocionais.  Desenvolvemos esses 
jovens para que eles promovam impactos 
positivos em suas comunidades”, explica 
Celso Régis, presidente.

            O interesse pela comunidade é um 
dos princípios do cooperativismo. E está 
no DNA da Cooperativa desenvolver ações 
que promovam bem-estar das pessoas. 
Por isso, o União do Bem foi criado para 
abraçar todos os projetos sociais da 
Cooperativa. Pois onde há União do Bem, 
não falta esperança, não falta futuro, não 
falta oportunidades, não falta alegria.

            E o lançamento do selo União do Bem 
é com a revitalização do Cristo em Três 
Lagoas, que tem o objetivo de arrecadar 
alimentos para projetos que dão assistên-
cia para pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade. 

            A arrecadação está atrelada à revita-
lização do Cristo, que será um termômetro 
das doações. A cada tonelada de alimen-
tos, uma parte da caixa de doações que 
está envolvendo o Cristo será revelada. E, 
quando atingir a meta através da partici-
pação de todos, a restauração será 
concluída e entregue para a cidade.

            “O Sicredi não é uma sociedade de 
capital e sim de pessoas, por isso cuida-
mos da comunidade onde estamos inseri-
dos e a população tem fome de alimento e 
de cultura. Restaurar um monumento 
importante da cidade, com mais de 30 

anos de história é resgatar a identidade de 
Três Lagoas, e ainda mobilizando toda a 
população através da cooperação”, explica 
o presidente da Cooperativa, Celso Régis.

           A campanha deve durar em torno de 
45 dias, sendo 15 dias para cada etapa de 
arrecadação de alimentos. Por isso, a 
colaboração pelo cuidado do próximo é 
fundamental para o sucesso dessa 
campanha que a Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia está promovendo em Três 
Lagoas. As doações podem ser entregues 
nas agências do Sicredi e na prefeitura do 
município, os demais pontos podem ser 
consultados nas redes sociais @sicrediu-
niaomsto e @nossatreslagoas.
 
           “Estou muito feliz em realizar o 
trabalho e lisonjeado em ter sido escolhi-
do para fazer essa revitalização de um 
monumento tão importante feito pela 
Izulina Gomes Xavier, há 30 anos”, Ivolim 
Lopes Ramos, artista que irá executar a 
obra.
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META BATIDA
            No dia 19 de maio, a primeira meta 
da campanha foi batida. A população de 
Três Lagoas se mobilizou e doou 1 tonela-
da de alimentos. Isso só foi possível com a 
colaboradores de diversos parceiros que 
são pontos de coleta na cidade. A campa-
nha continua e mais duas etapas estão 
em andamento. As doações vão beneficiar 
diversas entidades, dentre elas: Desafio 
Jovem Peniel, Apae, Vila Vicentina, Rede 
Feminina de Combate ao Câncer, Missão 
Salesiana, A Candeia e Lar dos Idosos Jose 
Xavier.



O lançamento do selo União do Bem é
com a revitalização do Cristo em Três Lagoas

Cooperativas constroem um mundo melhor

 Em 2022, comemoramos o 100º Dia 
Internacional do Cooperativismo com o 
tema: Cooperativas constroem um mundo 
melhor!

 Passada uma década do Ano Interna-
cional das Cooperativas, definido pela 
ONU, a ACI destaca novamente o diferen-
cial cooperativo, afinal as cooperativas 
fazem muito e fazem bem!

 Vamos juntos ecoar uma vez mais a 
contribuição única das cooperativas para 
tornar o mundo um lugar melhor, por meio 
de um modelo de negócios que promove 
trabalho, renda e prosperidade para as 
pessoas e comunidades onde está 
presente.

 Os valores cooperativos de autoaju-
da, autorresponsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade e solidariedade, e os 
valores éticos de honestidade, abertura, 
responsabilidade e de cuidar dos outros 
inspiraram a definição do tema do Dia 
Internacional do Cooperativismo.

Sobre o dia
 
 O Dia Internacional das Cooperativas 
é celebrado desde 1923, mas foi somente 
em 1995, ano do centenário da ACI, que a 
Assembleia Geral das Nações Unidas o 
proclamou oficialmente e estabeleceu sua 
comemoração anualmente, sempre no 
primeiro sábado de julho. 

 O objetivo do #CoopsDay é chamar 
atenção para as cooperativas e promover 
os ideais do movimento, como a solidarie-
dade internacional, a eficiência econômica, 
a igualdade e a paz mundial. Desde 1995, a 
ACI e as Nações Unidas estabelecem o 
tema para a celebração por meio do 
Comitê para a Promoção e o Avanço das 
Cooperativas (Copac). 

 O #CoopsDay dá aos formuladores de 
políticas locais, nacionais e internacionais, 
às organizações da sociedade civil e ao 
público em geral, a oportunidade de 
descobrir como as cooperativas contri-
buem para criar um futuro justo para 
todos.

Comemorações

 Para comemorar, no dia 02 de julho, 
Dia Internacional do Cooperativismo, 
ocorre a celebração do Dia de Cooperar, 
que é um movimento nacional de estímulo 
às iniciativas voluntárias, contínuas e 
transformadoras realizadas por coopera-
tivas, totalmente alinhadas aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, propos-
tos pela ONU para erradicar a pobreza 
extrema no mundo até 2030.

 Ao longo do ano, as cooperativas 
desenvolvem ações sociais e no dia da 
celebração mostram à sociedade. Em 
Campo Grande, o evento presencial será 
retomado, com as atividades sociais e 

recreativas em um parque da periferia da 
Capital. 

 Nos dias 02 e 03 de julho, no Mato 
Grosso do Sul, também ocorrerá prova 
on-line de ciclismo, corrida e caminhada 
com inscrição convertida em doação de 
alimentos nas localidades onde os atletas 
participantes residirem.

 Já no Tocantins e no Oeste da Bahia, 
ações sociais para beneficiar as comuni-
dades locais serão promovidas pelas 
agências.

Caçadores de Bons Exemplos são inspiração para colaboradores

 No mês de abril, o casal Iara e 
Eduardo Xavier, os Caçadores de Bons 
Exemplos, esteve na sede da Cooperativa 
para uma palestra inspiradora aos 
colaboradores. 

Tudo começou quando o casal, cansado 
de ouvir notícias ruins resolveu tomar 
uma atitude. Sem patrocínio e nenhum 
vínculo religioso ou político, em 2011 
venderam o apartamento e saíram em 
uma viagem pelo mundo em busca de 
bons exemplos.

 Neste período percorreram 
mais de 1 milhão de quilômetros (mais de 
20 voltas ao mundo), catalogaram mais 
de 6.317 projetos por todos estados 
brasileiros + DF, 1.610 cidades brasileiras 
e em 12 países. Agora, esta ação se trans-
formou em uma grande mobilização para 

divulgação do bem, onde participam 
milhares de pessoas pelas redes sociais.

 Durante a palestra, eles 
também falaram dos três tipos de solida-
riedade: assistencialismo, projetos 
sociais e negócios de impacto social. O 
cooperativismo é um exemplo concreto 
desse terceiro tipo.

 Foi um momento inspirador, que 
impactou a visão de vida de todos que 
participaram da palestra.

O lançamento do selo União do Bem é
com a revitalização do Cristo em Três Lagoas

Confira no vídeo do QRCODE
um pouquinho de como

foi este momento.

Palestra aos colaboradores foi
um momento inspirador

Casal Iara e Eduardo Xavier são
recebidos na Cooperativa
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Páscoa Sicredi 2022 doou quase 8 mil itens de Páscoa

              Páscoa é um momento de reflexão, 
momento de pensar no próximo. E alinha-
do aos princípios do cooperativismo, a 
Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 
promoveu uma campanha que arrecadou 
mais de 5200 caixas de bombons e mais de 
2600 ovos de Páscoa.

             A campanha Páscoa Sicredi 2022 foi 
uma proposta da Cooperativa, na qual 
cada colaborador doava um item de 
Páscoa. Porém, a onda de solidariedade 
empolgou também os associados, que 
contribuíram com doações de ovos de 
Páscoa, caixas de bombom, entre outros 

itens. Foi uma verdadeira onda de solida-
riedade que impactou a todos.

       As doações foram entregues em 
projetos sociais, instituições carentes e 

bairros em todas as comunidades que a 
Cooperativa atua nos estados de Mato 
Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia.

Armazém Sicredi 
é tema de artigo 
internacional

             O Programa de Compras em Conjun-
to “Armazém Sicredi” foi tema de um 
artigo publicado por Juarez Pereira, 
Gerente de Desenvolvimento do Sescoo-
p/MS, que foi publicado no Abstract Book, 
apresentado na Conferência Internacio-
nal do ICA, na Coréia do Sul.

      O artigo também teve um vídeo 
contando toda a história de constituição 
da cooperativa e os primeiros passos do 
Armazém, que foi a semente germinadora 
para a constituição da Cooperativa. Tudo 
começou entre os anos de 1985 e 1986, 

quando um pequeno grupo de servidores 
da UFMS- Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul discutiu uma forma de 
baratear a aquisição de gêneros alimentí-
cios, já que os preços sofriam aumentos 
constantes decorrentes das altas taxas 
inflacionárias que agravavam a situação 
da economia brasileira na época.

       Dessa necessidade que surgiu a 
Cooperativa, que hoje é uma referência, 
atuando em três estados brasileiros, 
sempre acreditando na forma transfor-
madora da união.

Acesse o QRCODE
e saiba mais

A Cooperativa arrecadou ovos de Páscoa 
e caixas de bombom

Colaboradores se mobilizaram pela campanha
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Cooperativa participa de eventos agro

       O agronegócio é um pilar importante 
na economia e a Cooperativa tem um 
atendimento direcionado para este setor, 
como agências especializadas, dentre 
elas a Parque das Nações em Campo 
Grande e a JK em Palmas-TO, e em breve 
outra em Luís Eduardo Magalhães-BA.

       Para estar cada mais próximo do 
produtor rural e oferecer produtos e 
serviços que atendam suas necessidades, 
a Cooperativa participa de diversos 
eventos e feiras desse segmento.

       Uma delas é a Agrosudeste, ocorrida 
em abril, na região sudeste do Tocantins. 
6ª edição da feira recebeu mais de 6 mil 
pessoas, e movimentou cerca de R$ 11 
milhões em negócios, aquecendo a 
região. 

 Outro evento foi a Agrotins – 
Feira de Tecnologia Agropecuária do 
Tocantins, que ocorreu em maio, que a 
cada edição, a maior feira da região Norte 
do Brasil, leva informações para milhares 
de pecuaristas, agricultores, empresários 
e é responsável pela movimentação de 
milhões em negócios. Para facilitar o 
acesso a essas novas tecnologias, 
instituições financeiras presentes na 
feira oferecem condições especiais de 
financiamento.

       Outra feira que tem a presença do 
Sicredi é a Bahia Farm Show, que ocorreu 
final de maio, início de junho e é a maior 
vitrine do agronegócio do Norte e 
Nordeste do Brasil e hoje está entre as 
três maiores do país em volume de 
negócios.

       A Sicredi União MS/TO e Oeste da 
Bahia foi uma das seis instituições 
financeiras presentes no evento e 
esteve pronta para negociar crédito 
com os melhores juros do mercado e 
condições facilitadas de parcelamento. 
Com linhas de financiamento específi-
cas para a aquisição de máquinas, 
veículos, insumos e tecnologias ligadas 
ao setor do agronegócio.

       No Mato Grosso do Sul também 
ocorreu o Showtec, no fim de maio, que 
tem grande apoio do cooperativismo, 
pois o Sistema OCB/MS é uma das 
instituições mantenedoras da Funda-
ção MS, realizadora da feira. Que ainda 
tem o patrocínio do Sicredi na região e 
diversas cooperativas como exposito-
ras.



Embaixadoras do programa Donas do Negócios 
são apresentadas em evento

Cerca de 200 mulheres participaram do evento
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Donas do Negócio é apresentado no Tocantins

        A Cooperativa está constante-
mente participando e liderando 
iniciativas que fomentam o empreen-
dedorismo feminino. Uma das 
propostas que a Cooperativa está à 
frente é o projeto Donas do Negócio, 
uma iniciativa inovadora desenvolvi-
da em parceria com o IFC (Internatio-
nal Finance Corporation) para apoiar 
e estimular o empreendedorismo 
feminino, consolidando a instituição 

cooperativa de crédito como referên-
cia para a mulher empreendedora no 
Brasil, estimulando o poder de trans-
formação socioeconômico nas comu-
nidades.

      O programa foi apresentado em 
maio, na cidade de Paraíso do Tocan-
tins, e contou com o apoio do Sebrae e 
teve a participação de cerca de 200 
mulheres empreendedoras, dentre 

elas associadas.

     Durante o evento foram apresenta-
das as embaixadoras do programa, 
além das quatro agências-piloto que 
darão início às atividades do projeto.

    O lançamento do programa está 
previsto para junho com os pilares 
econômicos e não econômicos alinha-
dos e prontos para serem executados.

Comitê Mulher desenvolve ações no 1º semestre

         O calendário de atividades do Comitê 
Mulher se iniciou justamente no dia 08 de 
março, no qual novas integrantes foram 
até as agências assinar o Termo de Adesão 
ao Comitê e receber homenagens prove-
nientes a esta data, que foram produzidas 
por mulheres empreendedoras da econo-
mia local.

       No mesmo dia, participaram de uma 
palestra de Empoderamento Feminino com 
Juliana Brunetto, na sede do Sistema 
OCB/MS.

           Ainda no mês de março, ocorreu o 1º 
encontro de trabalho do ano, que contou 
com a participação de 50 mulheres e tratou 
das seguintes pautas: o que é o Comitê 
Mulher; retrospectiva 2021; plano de 
formação 2022 e compras assertivas.

            O programa tem quatro eixos: mulhe-
res no cooperativismo, mulheres na 
liderança, mulheres na comunicação e 
mulheres no empreendedorismo. 

     E em maio, ocorreu um encontro 

on-line com a presença do diretor 
executivo da Cooperativa, Luís Guilher-
me Trindade que tratou sobre a impor-
tância do Comitê Mulher.

Sicredi capta US$ 100 milhões para financiar micro, 
pequenas e médias empresas lideradas por mulheres

      O Sicredi captou internacionalmente 
US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 
milhões) para destinar a micro, peque-
nas e médias empresas brasileiras 
lideradas por mulheres. A iniciativa 
inclui o fator gênero como critério para 
o uso dos recursos.

          Os recursos foram mobilizados 
pela International Finance Corporation 
(IFC), membro do Grupo Banco Mundial, 
com participação do BNP Paribas e 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
(SMBC). Esta é a primeira operação 
estruturada dos dois bancos comerciais 

com o     Sicredi, e reforça o papel da IFC 
de atrair novos investidores e dar visibi-
lidade ao mercado brasileiro para 
grupos financeiros internacionais. O 
Sicredi é cliente da IFC desde 2013 e esta 
é a sexta operação entre as duas 
instituições.

      A linha de crédito será destinada a 
micro, pequenas e médias empresas 
com faturamento anual de até R$ 6 
milhões e que tenham mulheres deten-
do mais de 50% do capital social do 
empreendimento. Os recursos estão 
disponíveis desde o final de abril.

     Por meio dessa ação, o Sicredi 
contribui com o 2X Challenge – Finance 
for Women, desafio global lançado 
pelas instituições financeiras de 
desenvolvimento do G7 e que possui o 
objetivo de destinar recursos à 
geração de oportunidades de empre-
endedorismo e liderança a mulheres 
em países emergentes.  A linha de 
crédito da instituição financeira coope-
rativa foi aprovada como elegível ao 
desafio, que busca destinar mais de 
USD 15 bilhões em novos financiamen-
tos para as mulheres empreendedoras 
em 2021 e 2022.

Membras do Comitê Mulher são homenageadas
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