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Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa 
do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas que acreditam que 

dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e descomplicado, e 
ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de nossas 
116 cooperativas. Em nosso dia a dia, construímos um relacionamento 
próximo com os associados, conhecendo seus sonhos e ajudando-
os a conquistar seus objetivos pessoais com nossas soluções 
financeiras.  Por meio dessa relação de confiança, decidimos juntos 
os rumos do negócio e geramos valor para as comunidades onde 

estamos presentes. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques de 
nossa cooperativa, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, em 2018. 

Ao longo dos capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados 
financeiros, projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!

Relatório Anual 2018

Juntos 
fazemos a diferença
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Sicredi União MS/TO e Oeste da BA

Mensagem
do Presidente

Cooperativismo: Modelo Agregador, Solidário e Sustentável

 O ano de 2019 desponta no horizonte com muitas expectativas, alavancado com mudanças 
no campo político, com consequências diretas na economia e boas perspectivas para o modelo 
empresarial cooperativo.

 Empresas, grupos empresariais, governos, enfim, o mercado prepara-se para este 
momento com ponderação, mas otimistas, segundo indicam as últimas notícias.

 Alianças estratégicas, parcerias, holdings e outras engenharias societárias apresentam-
se como forma positiva e dinâmica de alcançar objetivos empresariais, com redução nos custos, 
aliados a melhorias nos processos e uso intenso de tecnologia.

 Os empreendimentos cooperativos não poderiam ficar de fora desta onda, principalmente 
por seu modelo focado na geração de renda para as pessoas e comunidades e, consequentemente, 
melhoria em sua qualidade de vida, buscando por ser seu modelo de negócio, o bem-estar social 
e a felicidade das pessoas.

 Com este pensamento, e tendo como norte de que o conhecimento é instrumento 
indispensável para um futuro melhor e sustentável, o sistema Sicredi investe parte considerável 
de seus resultados no treinamento, capacitação e qualificação das pessoas, seu foco principal, 
envolvendo associados, gestores e colaboradores. 

 Neste diapasão, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia prioriza por valorizar, a cada ano 
e mais, a disseminação do conhecimento e capacitação de seus líderes e formadores de opinião, 
em quaisquer campos de sua atuação como instituição financeira da comunidade.

 Por sua especificidade de ter como área de ação três Estados com características próprias, 
inclusive no aspecto cultural, a tarefa de nivelar conhecimento nas questões cooperativistas 
torna-se um grande desafio, que vem sendo superado com consideráveis investimentos 
na formação, capacitação e qualificação das lideranças, como estratégia de disseminar o 
conhecimento a respeito do cooperativismo e das especificidades do Sicredi. É a unidade na 
diversidade.

 Neste trigésimo ano da Cooperativa, e considerando o expressivo crescimento 
experimentado até aqui, refletimos nas reuniões (Encontros, Seminários, Assembleia de 
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Celso Ramos Regis 
Presidente

Associados e Delegados, etc), os resultados alcançados, não 
somente financeiros, mas também social e, principalmente, 
o quanto avançamos no entendimento das comunidades do 
que seja agir de maneira cooperativa na busca de um objetivo 
comum. E de que maneira podemos contribuir na construção 
de um ambiente positivo e indutor ao desenvolvimento de 
uma cultura saudável, sustentável e positiva. 

 Trazer à tona as discussões de perenidade do modelo 
cooperativo de ser, num mercado cada vez mais volátil, 
tecnológico e competitivo, nos leva a refletir comportamentos 
e tendências que todos os associados, lideres, conselheiros 
e corpo gestor da nossa Cooperativa e de todo o segmento, 
de como vamos manter esta chama acesa, o quão bom e 
importante é a permanência de um ente cooperativo nas 
comunidades. Como? por exemplo, vamos conviver com 
o grande avanço da atuação das Cooperativas de Crédito 
com as Pessoas Jurídicas-PJ num modelo de organização 
preparado, pensado e que tem raízes na Pessoa Física-
PF? Está aí um baita desafio.

 Por isso, acreditamos que somente com enfoque 
na doutrina e filosofia que nos trouxe até aqui: a da 
harmonia, ética, transparência, profissionalismo, 
solidariedade e ajuda mutua, princípios basilares do 
cooperativismo universal, poderemos transpor todos 
os obstáculos que o mundo moderno nos apresenta. 
Não temos dúvidas que novamente faremos a 
diferença em 2019. Afinal somos agregador, solidário 
e sustentável.
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Sicredi União MS/TO e Oeste da BA

 Nossa cooperativa conta com 48.338 
associados e 357 colaboradores, que 
possuem objetivos comuns e formam uma 
rede que apoia o nosso crescimento conjunto. 
Estamos presentes em 14 municípios e em 3 
estados, onde contamos com 19 agências e 1 
escritório de negócios.
 A origem da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Servidores Federais – 
CRED-UFMS nasceu por volta de 1986 por um 
grupo de servidores que pensavam em fundar 
uma cooperativa de consumo associado a 
servidores da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul - UFMS.
 No dia 26 de agosto de 1988 através 
da vontade de 45 servidores da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, nascia a 
CRED-UFMS, depois de mais de dois anos de 
discussões e planejamentos, que trazia na 
vontade dos seus fundadores as sementes 
de uma das suas máximas: “desenvolver-se 
ou desenvolver-se”.
 O Banco Central do Brasil, através 
da Autorização de Funcionamento (AF) 
nº 09946325, de 2 de fevereiro de 1989, 
credenciou a CRED-UFMS a iniciar sua 
Operacionalização.
 Em 09 de junho de 1997 inaugura-se 
a nova sede administrativa da CRED-UFMS, 
na área bancária da UFMS. Um marco de um 
período que se apresentava cheio de desafios 
e de oportunidades. 

Adesão ao Sicredi
 Julho de 1998 muda-se o nome e 
logomarca da Cooperativa, que passa a 
integrar o Sistema de Crédito Cooperativo, 

o SICREDI. A mudança para SICREDI-UFMS 
é antes de tudo um marco no processo de 
busca constante de excelência e eficiência, no 
que se refere aos seus objetivos expostos no 
Estatuto Social da Cooperativa.
 No dia 08.12.98, foi o marco há muito 
esperado pela comunidade, em especial 
os cooperativistas de crédito do MS, foi 
a materialização de um sonho a muito 
acalentado por todos, um momento histórico 
para o desenvolvimento do Sistema de 
Crédito do Estado. Inaugura-se a Agência do 
BANSICREDI – Banco de Crédito Cooperativo.

Aliança Estratégica e Histórica
 Sicredi União Cerrado Tocantins e Oeste 
da Bahia se junta à Sicredi União MS e passam 
a ser mais fortes e bem sucedidas, passando 
a atual denominação de Sicredi União MS/
TO e Oeste da BA. O objetivo principal é unir 
forças, recursos de toda ordem e somar 
talentos, possibilidades, experiências e o 
desejo de viver melhor, sob os preceitos do 
Cooperativismo. Estes objetivos foram os 
motivadores do passo importante para se 
chegar a este momento histórico.

Nossa
cooperativa

Agência Afonso Pena e Sede da Cooperativa
Agência fica no térreo e 1º andar e a sede no 1º e 2º andar.
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20
AGÊNCIAS

Em 14 cidades  
de 03 estados.

BA

TO

MS

Presença da
Sicredi União MS/TO

e Oeste da Bahia

Mato Grosso 
do Sul

Campo Grande
Três Lagoas

Corumbá
Brasilândia

Tocantins
Palmas

Dianópolis
Pedro Afonso

Porto Nacional
Araguatins
Araguaína

Guaraí
Gurupi

Bahia
Luis E. Magalhães

Barreiras



Confira nossas principais conquistas ao 
longo de 2018

 Em 2018, a Cooperativa comemorou 30 
anos de atuação e por isso houveram diversas 
atividades envolvendo associados, colaboradores, 
coordenadores de núcleo, gerentes, conselheiros, 
diretoria e a comunidade no Mato Grosso do Sul, 
Tocantins e Oeste da Bahia.
 Para celebrar a história da Cooperativa, no 
início do ano foi lançado um Selo Comemorativo. 
Foram abordados três grandes momentos: a 
evolução da Cooperativa; a presença em três 
Estados e atuação do Sicredi em diversos 
segmentos como comércio, indústria, serviços e 
agronegócio; e a visão do futuro da Cooperativa, 
envolvendo associados e comunidade.
 Para o presidente da Cooperativa, Celso 
Ramos Regis, 2018 marcou uma etapa de uma 
história construída com muito trabalho e união da 
cooperativa de crédito. “Uma entidade completar 
30 anos de história, com crescimento sólido no 
Brasil é difícil. A Cooperativa, fruto de um sonho 
de servidores da UFMS, conquista esta marca 
e escreve uma linda história, que chega a três 
Estados brasileiros. Hoje, a Cooperativa tem 
solidez e serviços sem igual aos associados.”
 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 evolução da Cooperativa em seus diversos 
ciclos enfatizando, entre outros aspectos: 
conquistas, avanços, oportunidades, superação 
de dificuldades, estratégias adotadas, adesão 
ao Sistema Sicredi e políticas de expansão. Além 
de entrevistas com associados e dirigentes de 

relevância histórica e institucional. 
Para acessar o livro digital entre em: 
www.sicrediuniaomsto.coop.br ou 
através do QR Code.

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 associado 
realizar atividades que garantiam cupons, como: 
poupança, aplicação de poupança, poupança 
programada, depósito a prazo, depósito a prazo 
programado e fundo de investimentos. Ao todo, 
foram 35 prêmios, com TVs, Automóveis Gol e no 
final uma Camionete Amarok.

Família Sicredi
 Família Sicredi foi o evento destinado a 
comunidade local para celebrar 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 atividades 
gratuitas para a população que tinham 
atividades esportivas, de lazer, culturais e de 
saúde, até demonstração 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 participar 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 destinado 
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, Dianópolis e 
Pedro Afonso, do Estado de Tocantins 
e a cidade de Luís Eduardo Magalhães, 
na Bahia.

Sicredi União MS/TO
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Destaques da  
cooperativa em 2018



 A ABAP – Associação Brasileira 
de Agências de Publicidade -, e a FIETO 
– Federação das Indústrias do Estado do 
Tocantins -, querem conhecer, reconhecer e 
premiar pessoas, instituições e empresas que, 
com criatividade, colaboram para a promoção 
da sustentabilidade no Tocantins.
 “Com muita alegria conquistamos 
o 1°lugar no Prêmio de Sustentabilidade 
ABAP/FIETO. Com nosso concurso cultural 
conseguimos contribuir por um mundo mais 
colaborativo focados no tema A força do fazer 
juntos”. Disse: Julio gerente da Agência Palmas.
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Prêmios e reconhecimentos 
da nossa cooperativa

Julia, Hétel Leepklain, Izabel, Tania, Celso e Renato Nobile 
(Gestores da Cooperativa e da Escola) receberam o troféu de 2º 
Lugar na Categoria CooperJovem

Gerentes de Agência recebem prêmio da Cooperativa

Cooperativa é finalista no Prêmio SomosCoop

 O Prêmio SomosCoop – Melhores do Ano, 
promovido pelo Sistema OCB, premiou ao todo 
21 cooperativas brasileiras que tiveram suas 
boas práticas 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 projetos de 
267 cooperativas de 20 estados brasileiros, o 
que representa um aumento de 25% do número 
de inscrições em relação à última edição. Dos 13 
ramos que englobam o sistema cooperativista, 
destacam-se os projetos ligados ao agropecuário, 
crédito, saúde e trabalho.
 Mato Grosso do Sul pela primeira vez teve 
uma cooperativa entre as finalistas, a Cooperativa 
ficou em segundo lugar na categoria Cooperjovem. 
O projeto premiado foi a aplicação do Programa 
Cooperjovem na Escola Municipal Prof. Fauze Scaff 
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 situação de vulnerabilidade 
social. Drogas, violência e desemprego eram 
problemas frequentes no cotidiano da comunidade 
que a escola atende. E, tal contexto interferia 
direta e indiretamente no processo de ensino 

Como resultado de nosso trabalho, recebemos uma série de prêmios e reconhecimentos 
em 2018: 

e de aprendizagem, necessitando modificar as 
práticas pedagógicas. Além disso, havia também 
um distanciamento escola/comunidade.
 “Posso afirmar com sentimento de 
gratidão o quanto foi valioso o desenvolvimento 
do Programa Cooperjovem em nossa escola. 
Resgatou e fortaleceu as relações pessoais 
e profissionais 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 Cooperjovem, 
através da metodologia do PEC (Projeto 
Educacional Cooperativo) trouxe à equipe escolar 
direcionamento no planejamento e nas práticas 
pedagógicas.
 “É um grande orgulho representar o 
Mato Grosso do Sul nesse prêmio nacional que 
há 11 edições premia cooperativas com grandes 
iniciativas que nos inspiram, estar entre elas é 
uma grande conquista”, afirma o presidente da 
Cooperativa, Celso Regis.
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Sicredi União MS/TO e Oeste da BA

O Sicredi
 Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento 
financeiro e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões 
onde atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros1. 

 Nossas 116 cooperativas estão organizadas em um sistema nacional, formando uma 
rede de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que oferecem segurança, credibilidade e confiabilidade 
aos associados de todo o país. 

 Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira para 
atuar localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza 
a atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e 
compartilhando os resultados finais.

 Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos associados e da sociedade.

Visão 
Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, comprometida 
com o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades, com 
crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

• Preservação irrestrita da natureza  
cooperativa do negócio

• Respeito à individualidade do associado
• Valorização e desenvolvimento das pessoas

• Preservação da instituição como sistema
• Respeito às normas oficiais e internas
• Eficácia e transparência na gestão 

Valores 
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Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

ES

SE

AL

PE

PB

RN

RJ

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição financeira 
em 203 cidades do país

87% dos municípios 
onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes
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Sicredi União MS/TO e Oeste da BA

Apoio ao  
associado

Soluções responsáveis
Por sermos uma cooperativa, nossa 
prioridade é atender às necessidades 
de nossos associados, os donos do 
negócio. Buscamos colaborar com 
sua prosperidade quando oferecemos 
soluções financeiras de forma 
responsável, adequadas ao seu 
momento de vida e capazes de agregar 
renda e gerar valor para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

Por isso, contamos com uma ampla 
gama de produtos e serviços com 
tarifas e taxas adequadas ao perfil dos 
associados. Também nos focamos em 
seguir as melhores práticas de gestão, 
para cuidar dos recursos investidos 
e garantir a perenidade de nossa 
cooperativa.

Para você

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Crédito rural

• Crédito investimento 

BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Derivados

• Investimentos

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

• Crédito Consignado

12

Produtos 
e serviços



Para sua empresa

• Antecipação de recebíveis 

de cartões

• Câmbio

• Cartões

• Certificação digital

• Cobrança

• Conta corrente

• Consórcios

• Credenciamento

• Crédito

• Derivativos

• Domicílio bancário

• Investimentos

• Pagamento a 

fornecedores

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

• Cartão BNDES

• Custódia de cheques

• Folha de pagamento

Para o seu agronegócio

Canais

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Débito automático

• Débito direto autorizado

• Crédito (pessoal, veículos, 

imobiliário)

• Consórcios

• Investimentos

• Previdência

• Pagamentos e 

recebimentos

• Poupança

• Seguros

• Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone

13
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Sicredi União MS/TO e Oeste da BA

Como fazemos
a diferença
Conheça as histórias de:

Geraldo 
Ferreira
Agência Brasilândia

Elio Ramom
Agência Luis Eduardo 
Magalhães

 O cooperativismo pode atuar na vida de 
qualquer pessoa, independente da atividade 
econômica. Assim acontece com Antônio 
Geraldo Ferreira, que é Coordenador de Núcleo 
em Brasilândia/MS.

 Ele tem 56 anos e é pecuarista, uma 
atividade sem tradição no cooperativismo, 
mas Geraldo não vê dessa maneira, ele é 
um admirador do sistema cooperativo e 
acredita que essa forma de organização só 
traz benefícios, tanto para ele como para a 
sociedade.

 Há quatro anos como associado, diz 
que já aprendeu muito com essa forma de 
cooperar com as pessoas.

 Os jovens também estão inseridos no 
Sicredi, Elio Ramom Pereira Bernardes Souza 
tem 28 anos, é empreendedor do comércio 
varejista e blogueiro gastronômico. Além de 
atuar como Coordenador de Núcleo em Luís 
Eduardo Magalhães- BA, Elio é presidente do 
Rotary Club da cidade.

 Desde a vida acadêmica desenvolve 
trabalhos que agregam pessoas, pois acredita 
na união de forças, na capacidade de mudança 
através do cooperativismo.

 Se sente honrado e orgulhoso em 
representar os associados do município e 
vem sempre estudando e se capacitando para 
ter uma atuação cada vez melhor no Sicredi. 
Acredita que o grande diferencial está no 
atendimento, onde o associado é o verdadeiro 
dono e não apenas um número.

14



Newton 
Ganne
Agência Corumbá

Maria
Francisca
Agência UFMS

Marcos 
Antônio
Agência Guaraí

Marcilene 
Dutra
Agência Julio de 
Castilho

Relatório Anual 2018

 Os amigos foram a porta de entrada no 
Sicredi, de Marcilene Dutra Bonfim, de 41 anos. 
Foram eles que mostraram as vantagens de 
uma cooperativa e a diferença com os bancos 
convencionais.

 A assistente social é associada desde 
2012, mas logo se interessou pela coordenação 
do Núcleo Crescimento, da Júlio de Castilho e 
pelo Comitê Mulher.

 Ela sempre procura estudar sobre o 
cooperativismo, mercado nacional de crédito e 
recentemente fez o CoopLAB do Sescoop/MS, 
que despertou ainda mais o seu interesse pelo 
assunto, que provavelmente será o tema da 
sua monografia na graduação.

 O Sicredi chegou há pouco tempo em 
Guaraí e, desde 2017, o empresário Marcos 
Antônio Hunhoff é associado e hoje é o 
Coordenador de Núcleo da cidade.

 Para ele, o Sicredi é diferente, tem 
atendimento personalizado e moderno, 
resolvendo quase tudo pelo aplicativo do 
celular, o contato também é direto com o 
gerente, tudo de fácil acesso.

 Tudo é novo para ele e para a cidade, 
mas está sendo um período de aprendizagem 
e crescimento para todos desde que o Sicredi 
chegou na região.

 Devido a Cooperativa ter suas origens 
na Universidade Federal do MS, a servidora 
pública Maria se sente muito participativa 
como liderança da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia. Associada desde 1992, hoje ela 
é Coordenadora do Núcleo Mutualidade.

 Maria Francisca é uma grande 
admiradora da visão cooperativista, tanta na 
vida, como nos negócios; gosta do tratamento 
e das políticas por ela praticada.

 O cooperativismo entrou tanto em 
sua vida, que além de realizar todas as suas 
transações financeiras através da cooperativa, 
hoje ela realiza trabalho voluntário.

 A Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 
também atua na Cidade Branca. Newton 
Ganne, de 62 anos é de Corumbá.

 O administrador, mesmo sendo 
associado há pouco tempo, desde 2017, sempre 
se sentiu atraído pelo sistema cooperativo, 
em especial o Sicredi. Hoje, é Coordenador 
de Núcleo na cidade e vê a cooperativa como 
uma grande família, na qual cada membro é 
motivado e imbuído da filosofia cooperativista.

 Ele acredita que esforço de todos resulta 
em benefícios para todos, tanto cooperativa, 
associados e comunidade local.

15
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Apoio 
à comunidade

Programa A União Faz a Vida e Cooperjovem

 Nosso impacto positivo na sociedade é 
ampliado por meio do Programa A União Faz a 
Vida, que promove os valores da cooperação e 
cidadania entre crianças e adolescentes nas 
comunidades onde estamos inseridos. 
 Na Cooperativa, em janeiro, a 
Cooperativa promoveu Workshop para 
mais de trinta educadores do PUFV e 
coordenadores pedagógicos para tratar 
sobre o desenvolvimento do programa em 
diferentes segmentos escolares, a importância 
da pedagogia por projetos e o processo da 
implementação do programa da escola.
 Em outubro de 2018, o Colégio Status 
realizou a culminância dos projetos dos 
alunos do ensino infantil e fundamental I, 
pertencentes ao Programa A União Faz a Vida. 
A culminância tem por objetivo apresentar 
aos pais e comunidade o aprendizado que os 
alunos obtiveram, traduzidos em trabalhos e 
pesquisas oriundos do PUFV.

 Promover a cultura da cooperação. 
Esse objetivo se torna realidade através 
da inserção de uma proposta educacional 
construída a partir dos princípios e valores do 
cooperativismo e da prática da cooperação. 
O Programa Cooperjovem tem abrangência 
nacional, é implementado pelas Unidades 
Estaduais do Sescoop e cooperativas parceiras 
do programa.

 Na Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia o programa existe há três anos, 
atendendo mais de 1000 alunos. Na Escola 
Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, em 
Campo Grande/MS, é desenvolvido o Projeto 
Educacional Cooperativo Horta Escolar e 
Expansão de Canteiros Verdes na Comunidade, 
através do Programa Cooperjovem. Em 2018, 
a Cooperativa foi premiada com o 2º Lugar 
através deste projeto, no Prêmio SomosCoop.

Workshop realizado em Janeiro na OCB/MS Workshop realizado em Janeiro na OCB/MS
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Dia C

 Em 2018, o Dia C assume o aspecto de 
movimento, um incentivo do Sistema OCB e 
de suas unidades estaduais para a realização 
de iniciativas diferenciadas, contínuas e 
transformadoras. Para se ter uma ideia do 
tamanho deste movimento, em apenas nove 
anos, o Dia C já conta com a adesão de mais 
de 1,5 mil cooperativas, que abraçaram essa 
ideia e transformaram a vida de mais de dois 
milhões de pessoas. E isso só é possível por 
meio do trabalho engajado de cerca de 120 mil 
voluntários, em 1.081 municípios, de todos os 
estados brasileiros. Esse ano a celebração em 
Campo Grande, ocorre no Parque Ecológico do 
Sóter, no período da tarde e o Sicredi participa 
com o Projeto de Educação Financeira, que tem 
como objetivo criar bases, para que as crianças 
possam ter uma relação saudável, equilibrada e 
responsável com o dinheiro. Tudo ministrado de 
forma lúdica e com diversos atrativos, feito por 
voluntários. As ações do Dia C - Dia de Cooperar 
também se estendem pelas cidades do interior 
do MS e nos estados de Tocantins e Bahia. Em 
Luís Eduardo Magalhães a ação ocorreu em 
parceria com as cooperativas Cooperfarms, 
Cooperoeste e Unibahia. No dia da celebração, 
a Cooperativa também esteve presente 
nesses estados, fortalecendo a maior rede de 

voluntariado do País, fazendo com que todas as 
agências da Cooperativa realizassem ações do 
Dia de Cooperar. As ações foram coordenadas 
pelas equipes de Coordenadores dos Núcleos e 
Colaboradores de cada Agência.

 Para o presidente da Cooperativa e 
também do Sistema OCB/MS, Celso Regis, 
investir no potencial de crianças é a maior 
prova de que pequenas atitudes podem 
mudar o mundo. “O que vemos aqui e é aquilo 
que as cooperativas aplicam em sua rotina 
junto às comunidades. Acompanhar a ação 
de gestão financeira para crianças e jovens é 
extraordinário, pois, são eles que vão mudar 
nosso País”, destacou Regis.

Crianças participam do Dia C
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 A Sicredi União MS/TO participou 
de mais uma edição da Semana Nacional 
de Educação Financeira (ENEF). Em Campo 
Grande, nos dias 15 e 16 de maio, ocorreram 
palestras sobre Educação Financeira às 
famílias dos colaboradores da Cooperativa e 
em Tocantins e Oeste da Bahia foram realizadas 
diversas atividades em escolas, associações e 
entidades da comunidade.
 Mais conhecida como Semana ENEF, 
trata-se de uma iniciativa do Comitê Nacional 
de Educação Financeira (CONEF), apoiada 
por diversos agentes do setor financeiro do 
País, com o intuito de promover a Estratégia 
Nacional de Educação Financeira (ENEF), que 
tem o incentivo e apoio do Banco Central.
 “A participação na Semana ENEF é 
uma das maneiras do Sicredi colaborar com 
a melhoria da qualidade de vida dos seus 
associados e da comunidade, realizando nas 
mais diversas localidades onde estamos 
presentes, ações que promovam o equilíbrio 
econômico e que visem à conscientização 
sobre o papel fundamental do planejamento 
para a vida financeira”, afirma Luis Guilherme, 
Diretor Executivo da Cooperativa.

Veja as atividades do comitê realizadas em 
2018:

• Fevereiro 2018: Reunião realizada na Sede 
da Cooperativa. Tema: Empoderamento 
Econômico

• Março 2018: Participações no Mês Mulher de 
Negócios Sebrae MS

• Maio 2018: Lançamento Oficial do Comitê 
Mulher desta Cooperativa - 3º Encontro de 
Mulheres de Negócios

• Junho 2018: Reunião Comitê Mulher - Chá de 
Boas-vindas e convidadas representantes da 
Sicredi Campo Grande

• Setembro 2018: Reunião Comitê Mulher. 
Tema: Voluntariado.

Colégio Adventista em Palmas/TO

Semana da Educação 
Financeira 
(ENEF)

Comitê Mulher  
e iniciativas

Reunião realizada na Sede da Cooperativa. Tema: 
Empoderamento Econômico
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 Em 2018 foi inaugurado uma Agência da 
Cooperativa em Taquaralto, que é um bairro de 
Palmas/TO, Gurupi/TO ganha uma agência e 
em Barreiras/BA, foi inaugurado um Escritório 
de Negócios.

 Em outubro de 2018, 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.

 O fortalecimento do Sicredi na região 
amplia o acesso ao crédito e outros 300 
produtos e serviços, como investimentos, 
seguros, consórcios, mais consultoria 
financeira com profissionais especializados 
disponíveis à comunidade.

 Um dos objetivos da instituição é 
fomentar a economia local e para o presidente 
da Cooperativa, Celso Regis, esses escritórios 
e agências representam um marco.

Celso Ramo Regis
O presidente da Cooperativa destacou o papel da Sicredi na 
comunidade.

Novas  
Agências 2018

Belmar  
Fidalgo

 Na noite de 2 de agosto, a Praça 
Esportiva Belmar Fidalgo em Campo Grande/
MS, foi reinaugurada após três meses de 
reforma.

 A praça, visitada por aproximadamente 
duas mil pessoas por dia, recebeu manutenção 
nos banheiros, melhorias nas quadras de 
areia e parque infantil, alambrado e troca do 
gramado no campo de futebol, recapeamento 
na pista de corrida e troca de iluminação, 
através da parceria da Sicredi e da Construtora 
Plaenge por meio do Programa de Parceria 
Municipal (Propam) da Prefeitura de Campo 
Grande.

 “A Sicredi seguindo sua missão 
de estar sempre procurando atender 
o interesse da comunidade, busca por 
todos os meios a satisfação das pessoas, 
materializado neste projeto o nosso orgulho 
de ser um cooperativista preocupado com 
o relacionamento e as pessoas”, afirmou o 
presidente da Cooperativa, Celso Regis.

Inaugurauguração da Agência Taquaralto em Palmas/TO
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Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e responsável se refletiu em nossos 
resultados financeiros e operacionais. O mundo esta cada vez mais conectado, 
e as pessoas estão descobrindo o poder de transformação do trabalho 
colaborativo. No Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia, a nossa cooperativa 
mostra como isso é possível e fortalecedor.

20

Resultado
da cooperativa
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Associados (milhares)

39.442

2016 2017 2018

43.378
48.338

Depósitos (milhões de R$)

447.874

2016 2017 2018

609.492

811.124

Consórcios (milhões de R$)

24.853

2016 2017 2018

51.436 53.312

Ativos (milhões de R$)

632.534

2016 2017 2018

907.978

1.250.896

Crédito total (milhões de R$)

2016 2017 2018

309.097

472.402

774.122

Poupança (milhões de R$)

2016 2017 2018

25.231

41.981

72.315

Prêmio de seguros (milhões de R$)

2016 2017 2018

10.761

12.445

16.463

Patrimônio líquido (milhões de R$)

2016 2017 2018

117.030
144.478

183.178



Mais informações sobre a
Sicredi União MS/TO e Oeste da BA, acesse:

www.sicrediuniaomsto.coop.br
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