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Aliança Estratégica
Projeto inovador une as Cooperativas Sicredi União MS e a Sicredi União Cerrado. Veja como isso ocorreu, na página 3.

Cooperativa inaugura a sua nova sede
Novo espaço físico abriga a Sede e a Unidade de Atendimento Afonso Pena, em Campo Grande. Veja na página 8.

Novo website da
Cooperativa já esta
no ar
Foram meses de elaboração, entrevistas, pesquisas,
produção e finalmente ele foi liberado para o acesso
de todos. Confira como é fácil encontrar a informação
que você procura. Página 7.

Semana do
Cooperativismo
e Ticoop
O início de julho deste ano será marcado por este que é o 
maior evento do Cooperativismo do estado de MS, 
promovido pelo Sistema OCB/MS. Na Sicredi União MS/TO, 
os preparativos estão a todo vapor. Entenda o porquê disso 
tudo na página 4.



Editorial
Cooperativismo:
Desafio como fonte
de energia
 Em meio a todas as crises políticas e econômicas no 
Brasil, vale ressaltar que as cooperativas de crédito brasileiras 
vêm apresentando um desempenho de crescimento bastante 
significativo em relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
 Totalizando um conjunto com cerca de 1.200 
cooperativas financeiras brasileiras (com suas respectivas 
centrais, confederações e bancos), o sistema finalizou o ano 
de 2014 com um crescimento no volume de ativos de 22%, 
enquanto o Sistema Financeiro Nacional (SFN) cresceu 14%. 
Esse dinamismo contribuiu para a geração de emprego e 
renda, fundamental nos momentos de crise.
 Em 2014, o Brasil andou por dois extremos, oscilou da 
ascensão à crise, viveu momentos tumultuados com a 
economia em geral. Porém, em contra partida à turbulência, 
experimentou momentos de prosperidade com a elevação da 
qualidade de vida de uma classe que cresceu acostumada ao 
esquecimento. Avaliar para isso dessa forma é ir de encontro 
aos princípios cooperativistas, é fazer uma releitura de 
momentos ásperos, sem um olhar otimista com o foco no 
futuro.
 No âmbito cooperativista, recrudescem as crenças de 
que “juntos somos mais fortes” e “Cooperação: a moeda do 
Terceiro Milênio”, frase instituída pela ACI-Aliança 
Cooperativa Internacional no inicio do século XXI, o que 
estimula ainda mais o desejo da realização de mais e novas 
significativas alianças estratégicas, seja com outras empresas 
cooperativas, a intercooperação, autoridades e empresas 
públicas, empreendedores do setor privado e do terceiro 
setor da economia. O que importa são os objetivos comuns de 
solidariedade e apoio recíproco, claro, com relações éticas e 
promotoras do desenvolvimento humano.
 Simultaneamente a essas providências práticas de 
curto e médio prazo, realiza-se o planejamento estratégico e 
os planos de ação, cujas atualizações são obrigatórias, 
conforme as mais atuais recomendações dos pesquisadores e 
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operadores da ciência da administração.
 Tudo isso se coloca como alicerce e principal horizonte 
para as realizações idealizadas para 2015, tais como 
elencadas nos cenários do planejamento estratégico, nas 
metas de cada setor e nos desafios dos gestores e líderes, da 
base ao topo da pirâmide hierárquica interna.
 Na Sicredi União MS/TO, o ambiente é exatamente 
assim: usa o desafio como fonte de energia. E a estratégia 
mostra-se assertiva. Basta ver os consecutivos relatórios e 
balanços anuais, que dão contas da trajetória ascendente, 
com saltos invejáveis de desenvolvimento, seja no número de 
associados, de unidades de atendimentos, de volume de 
capital administrado e de operações realizadas. Da 
quantidade e qualidade de pessoas satisfeitas em operar com 
a Cooperativa.
 O conjunto de ações da Sicredi União MS/TO busca 
repetidamente a participação política dos indivíduos na 
sociedade global. Apresenta-se como um caminho, uma das 
principais vias alternativas, para o alcance da inserção social e 
da diminuição das desigualdades econômicas reveladas pela 
globalização. Em outras palavras, “pensamos globalmente e 
agimos localmente”, como indicaram artistas e pensadores 
nos anos 90 do século passado.
 Acreditamos que o Cooperativismo se apresenta como 
uma das melhores formas de organização econômica da 
sociedade atual. Consta em sua doutrina o “fortalecimento 
das relações” entre as pessoas: cooperativa é feita de gente 
para gente. E gente gosta de desafios!
 Então, na Sicredi União MS/TO criamos e mantemos 
um sistema didático e factível de situações desafiadoras que 
comprovadamente nos leva à superação do status quo, da 
rotina, do enfadonho derrotismo e pessimismo, ao qual a 
maioria das pessoas é submetida e a ele sucumbe.
 As perspectivas para o futuro são de que novamente o 
setor terá forte crescimento. Temos convicção de que, como 
têm ocorrido em outros momentos dessa natureza, somente 
aqueles que estiverem unidos por laços da cooperação, 
através de um empreendimento cooperativo, conseguirão 
atravessar quaisquer dificuldades sem grandes transtornos, 
mesmo considerando que as últimas notícias apontam para 
uma possível forte crise.
 União solidária é indicativo de inteligência superior. 
Junte-se a nós para sermos ainda mais fortes!

Celso Ramos Regis
Presidente
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Aliança Estratégica
e Histórica
 Sicredi União Cerrado se junta à Sicredi União MS e 
passam a ser mais fortes e bem sucedidas.

 No começo era um sonho, mas agora virou realidade: a 
realização da Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, 
ocorrida no dia 01/6/2015, comprova o fato histórico. São 
cerca de 5 mil associados, das áreas urbana e rural, 
distribuídos nas cidades de: Palmas, Dianópolis e Pedro 
Afonso, nos Estados de Tocantins e Luís Eduardo Magalhães, 
na Bahia que se juntam aos mais de 22 mil associados da 
Sicredi União MS, agora sob o nome de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados União dos Estados 
de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi 
União MS/TO, somando mais de 80 milhões de reais em 
patrimônio e ativos totais de aproximadamente 350 milhões 
de reais.

 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.

 Para essa concretização foram realizadas Assembleias 
Extraordinárias individuais de delegados, que são os 
representantes dos associados distribuídos em 39 Núcleos na 
Sicredi União MS e 20 Núcleos na Sicredi União Cerrado, 
culminando com uma Assembleia Conjunta dos delegados, 
realizada em Goiânia-GO, no dia primeiro de junho passado, 
que homologou todo o processo em conformidade com a 
legislação vigente e as exigências do Banco Central do Brasil. 

Assembleia Geral
2015 - Contas
Aprovadas
 Associados se reúnem para deliberar sobre assuntos 
fundamentais para a gestão e o desenvolvimento da 
Instituição.
 As assembleias dos Núcleos de Associados da 
Cooperativa reuniram cerca de 2 mil associados neste ano, 
representando cerca de 10% do quadro social. Para as 
Assembleias de Núcleos foram convocados todos os 

associados, nesses eventos são apresentados, debatidos e 
deliberados os mesmos assuntos da pauta da Assembleia 
Geral Ordinária – AGO.
 O principal assunto debatido foi a Prestação de 
Contas do exercício de 2014, que compreende o relatório 
d a  a d m i n i s t r a ç ã o ,  o  b a l a n ç o  p a t r i m o n i a l ,  a s 
demonstrações contábeis e a destinação do resultado do 
ano. 
 Seu dinheiro de volta
 A decisão dos associados em cada Núcleo foi destinar 
o resultado (as sobras), de cerca de 3,6 milhões de reais da 
seguinte forma: 50% foi creditado na conta corrente e os 
outros 50% creditados na conta capital dos associados, 
valores distribuídos proporcionalmente ao volume das 
operações e serviços realizados junto à Cooperativa por 
cada associado no período.

Assembleia Geral 2015

Assembleia Geral Extraordinária

Agora somos Oficialmente
Sicredi União MS/TO

Parabéns à todos nós! Uma união de forças, sonhos e
talentos para crescimento de todos.
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Campanha Poupar 
no Sicredi é Tudo 
de Bom
 Dois felizardos da Sicredi União MS ganham carros 
zero km.
 Em abril, a Sicredi União MS realizou as entregas dos 
dois carros sorteados na Campanha Poupar no Sicredi é Tudo 

de Bom. Os associados Patrick Pereira Torres, da Unidade de 
Atendimento Três Lagoas e Marco Antônio Freire de Barros, 
da Unidade de Atendimento de Corumbá receberam os seus 
automóveis 0 km, da marca Hyundai, modelo HB20.
 E a promoção não para por aí.  Ela é válida até às 18h 
do dia 30 de junho e podem concorrer antigos e novos 
associados, incluindo empresas (pessoa jurídica). Para 
concorrer, basta o associado investir e poupar no Sicredi. 
 No dia 31 de julho, data do próximo sorteio, o 
ganhador poderá escolher em certificados de barra de ouro 
ou uma casa (com terreno incluso) até o valor de R$ 150 mil.
 Os prêmios são válidos para associados de Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Tocantins.

Semana do 
Cooperativismo e 
Ticoop
 O maior evento do Cooperativismo de MS já 
movimenta centenas de pessoas, dentro e fora do meio, 
inclusive autoridades governamentais.
 A  c o m e m o r a ç ã o  d o  D i a  I n t e r n a c i o n a l  d o 
Cooperativismo, primeiro sábado de julho, é o que motiva a já 
tradicional Semana do Cooperativismo, a qual cresce em 
importância sociocultural e negocial. Todas as cooperativas do 
sistema OCB-Organização das Cooperativas Brasileiras que 
operam em MS são convidadas a participar, sob a coordenação 
do Sistema OCB/MS que congrega também o “S” do 
Cooperativismo, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no MS - Sescoop/MS.
 Durante a Semana, Campo Grande se torna também a 
capital do Cooperativismo estadual, pois ela é “invadida” por 
pessoas que escolheram esse “estilo de vida” para si, como fica 
evidenciado na intensa procura pelas inscrições no 
departamento técnico da OCB/MS. E também, pelo interesse 
da mídia e das assessorias de comunicação na divulgação do 
evento.
 Ticoop: alegria e amizades
 Nos anos ímpares, o Ticoop – Torneio de Integração 
Cooperativista é realizado durante e como parte da referida 
Semana. Seu caráter esportivo e cultural é eminentemente 

integrativo, bem de acordo com o espírito do movimento 
cooperativo.
 No Ticoop, os cooperativistas, seus familiares e 
agregados se tornam atletas, artistas e voltam a viver 
intensamente seus aspectos mais humanos: esportes, cultura, 
alegrias, diversão saudável e construtiva. São feitas novas 
amizades ou ratificados os laços afetivos com pessoas que nem 
sempre se veem.
 Este ano o Ticoop será realizado no ginásio poliesportivo 
do Colégio Dom Bosco, em Campo Grande. A previsão de 
participação é de mais de 500 pessoas.
 Dia C – Cooperação e voluntariado
 A ação voluntária faz parte de um dos sete princípios das 
Cooperativas, o interesse pela comunidade, que fica mais 
evidenciado em eventos como o movimento intitulado Dia C - 
Dia de Cooperar. Mas ele é exercido em praticamente todas as 
ações da Cooperativa, pois é tratado como um tema 
transversal. As cooperativas têm realmente o poder de mudar 
para melhor a vida das pessoas. Para tanto, adotam o lema: “a 
minha felicidade só estará completa se o outro também estiver 
feliz”. Essa é uma prática diária de quem já é cooperativista e 
faz parte do seu dia a dia.
 O Dia C consiste de um evento padronizado, realizado 
pelo Sescoop Nacional em todos os estados brasileiros, este 
ano em um mesmo dia, 4 de julho, Dia Internacional do 
Cooperativismo. Aqui no MS, o Sescoop/MS comemorará o Dia 
C em diversas cidades do Estado, em Campo Grande será na 
Praça do Radio, das  as  horas. Neste dia as Cooperativas 13h 18
mostrarão o que têm feito de atividades sociais em suas 
comunidades, materializando a solidariedade, a ajuda mútua e 
a promoção do desenvolvimento local. Este ano o Dia C 
marcará o encerramento da Semana do Cooperativismo.

O associado Marco Antonio, de Corumbá exibe as chaves do seu novo carro No centro, o associado Patrick Pereira busca seu HB20 0km
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Capital humano e 
intelectual são 
valorizados na 
Cooperativa
 Veja um exemplo prático dessa política permanente 
interna de pessoas que se destacam nas suas atividades 
cotidianas.
 A troca de pessoas, sua movimentação interna e 
externa, nos diversos setores de uma empresa é algo rotineiro e 
permanente, devido às diversas variáveis que envolvem essas 
relações.
 Quem entra e quem sai de determinada função ou cargo 
é quase sempre uma incógnita. Boa parte das empresas prefere 
trazer gente de fora, quando abre vagas em cargos de chefia ou 
de maior complexidade.
 Na Sicredi União MS/TO isso é diferente. A valorização 
das pessoas do seu quadro é uma constante. Isto é uma política 
permanente, adotada desde sua criação em 1988.
 Claro que os escolhidos precisam demonstrar eficiência 
e comprometimento com as metas e a cultura da Cooperativa. 
Então são reconhecidas quase que automaticamente. Veja a 
seguir, alguns casos recentes que ratificam essas afirmações.
 Lucélia Ganzer: de Gerente Administrativo-Financeiro 
da UA UFMS para Diretora de Operações; Devanir Pereira dos 
Santos: de Gerente de Negócios pessoa jurídica para Gerente 

da Unidade de Atendimento; Gervail Antônio Aparecido 
Barbosa Júnior: de Gerente da Unidade de Atendimento Três 
Lagoas para Gerente Regional de Desenvolvimento em 
Tocantins e Oeste da Bahia. Jezreel Martinez Dias, de Menor 
Aprendiz na UA UFMS para Gerente Administrativo-Financeiro 
em Corumbá. Também o Diretor Executivo da Cooperativa, Luis 
Guilherme, antes de exercer essa função era o Superintendente 
Regional.
 Como uma empresa cooperativa, a Sicredi União MS/TO 
foca permanente suas políticas internas e externas na 
valorização do seu capital humano e intelectual, nas pessoas 
que a fazem acontecer. Isso faz parte do seu “DNA”, como 
costumam avaliar os seus administradores.
 Esse é um dos seus diferenciais mais evidentes, o que, de 
certa forma, explica os excelentes resultados e reconhecimento 
que vem alçando ao longo do tempo, pois lhe proporciona mais 
empenho e superação, da parte das pessoas que prestam seus 
serviços profissionais.
 P a r a b é n s  a o s  re c é m - p ro m o v i d o s  q u e  v ê m 
demonstrando comprometimento e competência nas suas 
atividades profissionais. Sintam-se reconhecidos na sua casa. 
Vocês também são parte da família sicrediana União MS/TO.

Da esquerda para a direita: Lucélia Ganzer, Devanir Pereira,
Gervail Antônio, Jezreel Martinez e Luis Guilherme.

Conexão: nivelamento 
e integração
 Seminário anual dos chamados “colaboradores” da 
Cooperativa mostra a força e a garra que vêm de dentro.
 O ambiente é descontraído. Mas o comprometimento e 
a concentração dos participantes estão evidentes nos seus 
discursos e nas atitudes. É assim, desde a primeira edição. O 
“Conexão” proporciona nivelamento, informação de 

Conexão 2014

qualidade, estimula os relacionamentos profissionais e pessoais 
e oferece ainda desafios, muitos desafios, aos mais de 190 
colaboradores da Cooperativa. É a energia da superação. Tudo 
com um só objetivo: melhor atendimento ao associado.
 Nessa ocasião são premiadas as pessoas que alcançaram 
ou superaram os desafios propostos no planejamento, ou ao 
longo do ano, pelos gestores da Cooperativa. Este ano o evento 
ocorrerá no dia 18 de julho.
 Alô Tocantins e Bahia
 Uma das novidades desta edição é a transmissão do 
“Conexão”, ao vivo, via internet, para os novos colegas das 
Unidades de Atendimento de Tocantins e Bahia. Nas próximas 
edições eles participarão presencialmente do Conexão.
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Educação e inclusão 
financeiras são 
destaques nas 
Cooperativas
 Alinhado com o Bacen, movimento cooperativista 
reforça suas políticas.
 A II edição da Semana Nacional de Educação Financeira – 
II SENEF realizada no mês de março deste ano, pelo Banco 
Central do Brasil, com os objetivos de promover a educação 
financeira e previdenciária, aumentar a capacidade do cidadão 
para realizar escolhas conscientes, sobre a administração dos 
seus recursos e contribuir para a eficiência e a solidez dos 
mercados financeiros, capitais, seguros, previdência e 
capitalização. Teve participação ativa de representantes do 
Sistema Cooperativo nacional.
 Esses objetivos fazem parte da Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF), conforme esclarece o texto do 
decreto presidencial que, desde sua edição, tornou-se uma 

política de Estado, de caráter permanente, envolvendo 
instituições, públicas e privadas, de âmbito federal, estadual e 
municipal.
 A ideia do Banco Central é que as instituições 
interessadas promovam ações de educação financeira para 
seus diversos públicos, contribuindo para a promoção de 
conhecimento, informação e orientação quem fomentem o 
hábito de poupar e trabalhar em prol da Educação Financeira. 
Conceito básico do Cooperativismo de Credito.
 Adoção nas cooperativas
 Recentemente o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, e o diretor de Relacionamento Institucional e 
Cidadania do Banco Central, Luiz Edson Feltrim, assinaram um 
acordo de cooperação técnico-institucional, visando à 
realização conjunta de cursos e eventos nas áreas de educação 
e inclusão financeiras, bem como seu material didático.
 Segundo Márcio Freitas, o programa de Educação e 
Inclusão Financeira está completamente alinhado à filosofia do 
Cooperativismo. “Nosso grande capital são as pessoas. É 
preciso destacar o rosto humano que atua nos setores da 
economia brasileira e é por isso que estamos aqui: para 
assegurar que essas pessoas – cooperados, familiares e 
empregados de cooperativas – tenham bem estar e qualidade 
de vida, por meio de um processo de educação cada vez 
melhor”, frisa o presidente do Sistema OCB. 
Fonte: Sistema OCB

Cooperativa faz sua Campanha do 
Agasalho
 Aquecer o seu próprio coração. Com este lema, a Sicredi União MS realiza a sua já 
tradicional campanha do agasalho, na qual busca arrecadar roupas e calçados, que 
posteriormente são entregues as entidades beneficentes de reconhecida idoneidade, na Capital 
e no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.
 Trata-se de uma ação anual, em que muitos associados e os colaboradores das 
Unidades de Atendimento demonstram, através da solidariedade, o porquê de fazerem parte 
de uma cooperativa, doando agasalhos e se doando para realizar as entregas nos locais 
contemplados.

Educação financeira 
no Sicredi
 Pense em uma instituição na qual a educação financeira 
é matéria transversal, isto é, presente em todas as suas 
atividades e ações. Pensou? Essa instituição existe. O Sistema 
Sicredi é assim, desde sempre.

 O interessante, nesse caso, é o processo de educação 
continuada não se limita aos cursos, treinamentos e 
consultorias, ele está presente nas assembleias, encontros, nos 
atendimentos coletivos e individuais, em todas as ações mais 
simples às mais complexas do dia a dia na Instituição.
 Deve ser por isso que o número de associados cresce 
exponencialmente, junto com a qualidade dos atendimentos, 
produtos e serviços. Isso tudo pode ser facilmente observado 
nas expressões e manifestações dos associados e 
colaboradores.
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rapidamente no site, informações que vão desde o histórico da 
Cooperativa, à missão, valores, visão, diferenciais competitivos, 
principais programas educativos e organogramas internos.
 Traz também uma galeria de fotos que mostram as 
pessoas, razão de ser da Instituição e que fazem tudo 
acontecer. É o que chamamos de “família sicrediana”, em 
diferentes momentos do seu dia a dia.

 Crescimento acelerado
 No canal Gestão, dois dos destaques são os relatórios 
anuais da Cooperativa e a versão digitalizada deste informativo 
impresso.
 Nos relatórios anuais estão as demonstrações oficiais 
sobre como a Cooperativa se desenvolve ano a ano. Mostra 
principalmente as fases e nuanças relativas ao modelo de 
gestão de cada período e as repercussões decorrentes.
 Os relatórios anuais contam principalmente, de forma 
inequívoca, sobre o crescimento acelerado da Cooperativa, na 
forma de gráficos, tabelas e documento econômicos e 
financeiros oficiais. É um verdadeiro show de eficiência, desde 
a sua fundação, em 1988.
 Informativo impresso
 A Sicredi União MS/TO é a única Cooperativa do Sistema 
a manter desde a sua fundação, ininterruptamente, um 
informativo interno, elaborado por profissional contratado, 
com periodicidade e qualidade técnica reconhecidas por 
especialistas em Cooperativismo e Comunicação Empresarial.
 Naqueles impressos estão publicados os fatos e 
históricos mais importantes da Instituição, constituindo-se 
assim em documento relevante e ferramenta eficiente que liga 
os associados aos dirigentes e gestores da Cooperativa. Tem 
sido fundamental na criação e manutenção da chamada 
cultura cooperativista e no seu mais caro programa, o de 
educação continuada.
 Com a ajuda de amigos
 Para chegar ao atual modelo, o site ainda está em testes, 
recebeu e recebe a colaboração, sugestões e críticas de 
diferentes pessoas, os seus próprios usuários, os quais, 
voluntária e cooperativamente oferecem os seus pontos de 
vista, que são considerados e analisados pelos gestores e 
técnicos da Cooperativa, em conjunto com os especialistas 
contratados para esta elaboração. Visite agora o site e 
contribua também com a sua opinião. Ela é muito valiosa para 
todos nós, da família sicrediana.
 Aproveite e visite também os vários sites úteis sugeridos. 
Eles lhe ajudarão a se aprofundar no tema central, o 
Cooperativismo de Crédito.

Site da Sicredi 
União MS/TO já está 
na internet
 Ele é a realização de antigo pedido dos associados e 
lideres para melhorar ainda mais o sistema de comunicação 
da Cooperativa.
 Fácil de entender como funciona, programação simples 
e objetiva, conteúdo de real interesse dos associados, líderes e 
do público em geral. Estas são algumas das características do 
website da Sicredi União MS/TO -
http://www.sicrediuniaomsto.coop.br que está operando em 
sistema de testes, visando a melhorar ainda mais as suas 
qualidades positivas e eficiência.
 Mais do que ter um site, a Cooperativa investe no seu 
sistema de comunicação interna e externa, visando a tornar 
ainda mais próxima e amigável, a sua relação com os seus 
públ icos  e  as  pessoas  que lhe são importantes , 
independentemente de sua localização, seja no Mato Grosso 
do Sul, Tocantins ou Bahia.
 Com o seu visual moderno e intuitivo, o internauta 
encontra facilmente a informação do seu interesse. Por falar 
em informação, o site está recheado delas: notícias atualizadas, 
legislação pertinente, sistema de gestão, rede de atendimento 
e todos os produtos e serviços disponibilizados pela Instituição 
aos seus associados e ao público em geral.
 Outro destaque do site é a sua linguagem, a qual busca 
de fato o entendimento do internauta. Usa palavras e 
expressões simples, corretas, bem de acordo com o perfil 
predominante dos seus associados. Usa criativamente recursos 
visuais que facilitam ainda mais o entendimento e a busca 
rápida, com um simples passar de vista.
 Comunicação visual
 Um exemplo disso tudo é a informação sobre a rede de 
atendimento que disponibiliza links com mapas das 
proximidades de cada unidade de atendimento, o que 
certamente poupa o precioso tempo dos que consultam o site.
 Esse padrão de linguagem é rapidamente observado 
pelo internauta, seja pela diagramação de telas “arejadas” e 
sóbrias, pelas cores agradáveis, próprias do sistema Sicredi, 
tudo de forma padronizada.
 O associado e também os pesquisadores encontram 
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rapidamente no site, informações que vão desde o histórico da 
Cooperativa, à missão, valores, visão, diferenciais competitivos, 
principais programas educativos e organogramas internos.
 Traz também uma galeria de fotos que mostram as 
pessoas, razão de ser da Instituição e que fazem tudo 
acontecer. É o que chamamos de “família sicrediana”, em 
diferentes momentos do seu dia a dia.

 Crescimento acelerado
 No canal Gestão, dois dos destaques são os relatórios 
anuais da Cooperativa e a versão digitalizada deste informativo 
impresso.
 Nos relatórios anuais estão as demonstrações oficiais 
sobre como a Cooperativa se desenvolve ano a ano. Mostra 
principalmente as fases e nuanças relativas ao modelo de 
gestão de cada período e as repercussões decorrentes.
 Os relatórios anuais contam principalmente, de forma 
inequívoca, sobre o crescimento acelerado da Cooperativa, na 
forma de gráficos, tabelas e documento econômicos e 
financeiros oficiais. É um verdadeiro show de eficiência, desde 
a sua fundação, em 1988.
 Informativo impresso
 A Sicredi União MS/TO é a única Cooperativa do Sistema 
a manter desde a sua fundação, ininterruptamente, um 
informativo interno, elaborado por profissional contratado, 
com periodicidade e qualidade técnica reconhecidas por 
especialistas em Cooperativismo e Comunicação Empresarial.
 Naqueles impressos estão publicados os fatos e 
históricos mais importantes da Instituição, constituindo-se 
assim em documento relevante e ferramenta eficiente que liga 
os associados aos dirigentes e gestores da Cooperativa. Tem 
sido fundamental na criação e manutenção da chamada 
cultura cooperativista e no seu mais caro programa, o de 
educação continuada.
 Com a ajuda de amigos
 Para chegar ao atual modelo, o site ainda está em testes, 
recebeu e recebe a colaboração, sugestões e críticas de 
diferentes pessoas, os seus próprios usuários, os quais, 
voluntária e cooperativamente oferecem os seus pontos de 
vista, que são considerados e analisados pelos gestores e 
técnicos da Cooperativa, em conjunto com os especialistas 
contratados para esta elaboração. Visite agora o site e 
contribua também com a sua opinião. Ela é muito valiosa para 
todos nós, da família sicrediana.
 Aproveite e visite também os vários sites úteis sugeridos. 
Eles lhe ajudarão a se aprofundar no tema central, o 
Cooperativismo de Crédito.
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Cooperativa 
inaugura sua nova 
sede
 O centro da capital de MS agora pulsa diferente com a 
presença da Sede e da UA Afonso Pena.
 Foram meses e meses de reuniões, pesquisas, avaliações. 
Depois construção e aquisição de equipamentos. Em paralelo, 
a estrutura de pessoal e estratégias foram montadas. Agora é 
uma realidade. A nova sede da Sicredi União MS/TO está no 
“centro nervoso” de Campo Grande.
 O prédio foi construído de acordo com o padrão do 
Sicredi, para bem acolher os associados, colaboradores e a 
população em geral, em uma área da cidade, na qual há várias 

facilidades de acesso e outras vantagens para quem precisa se 
relacionar com a Cooperativa no dia a dia.
 O novo endereço da Sede da Cooperativa foi pensado 
para ser referencia do Sistema na capital sul-mato-grossense, 
seu projeto arquitetônico moderno e ao mesmo tempo simples 
e funcional, abriga no térreo e primeiro andar a Unidade de 
Atendimento-UA, nos andares seguintes abriga a Presidência, 
a Diretoria Executiva, espaço destinado à Secretaria, Setor 
Administrativo, salas de reuniões, Assessorias e um Auditório 
multiuso  com capacidade para cerca de 180 pessoas.
 UA Afonso Pena – nome da Avenida em que está 
instalada, visa atender principalmente a população da zona 
leste e centro da capital. Ela aliviará o movimento de outras 
UAs, com vantagens extras para os associados daquelas 
regiões.
 A expectativa é de que o investimento na sede e na nova 
UA traga mais facilidades para o crescente número de 
associados da Instituição e melhore a rede de atendimento na 
capital de MS.


