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 A sociedade cooperativa 
se fundamenta em princípios e 
valores e é uma forma de viabilizar 
economicamente o associado, por meio 
da produção e prestação de serviços, 
com apoio no desenvolvimento 
cultural e profissional deles. 

 Sendo a cooperativa uma 
sociedade que presta serviços a 
seus associados, é extremamente 
importante que estes compreendam 
o empreendimento do qual são donos. 
Portanto, a formação dos associados 
contribui na participação consciente 
e favorece no desenvolvimento dos 
negócios da cooperativa. Os bons 
resultados são consequência da 
postura do seu quadro social, a partir 
de políticas internas construídas 
e fortalecidas com entendimento, 
participação e comprometimento de 
todos.

 A Sicredi União MS/TO sempre 
prezou e investiu na formação de 
seus associados, pois acredita que 
a participação deles é o que faz a 
Cooperativa crescer. Em quase 30 
anos de existência, novos programas 
e cursos são desenvolvidos para 
gerar novas lideranças e garantir a 
perenidade do empreendimento e um 
futuro próspero.

 Por isso, continuando com 
esse propósito, a formação será 
um dos focos da Cooperativa em 

2018, pois é preciso olhar sempre à 
frente e continuar competitivos no 
mercado. Não se pode ter somente 
competitividade e bom desempenho 
mercadológico, mas também ter 
formação cooperativista de todos 
associados, colaboradores, líderes e 
dirigentes para conseguir muito mais 
anos de sucesso e solidez.

 Juntos construiremos um 
mundo melhor. Esta frase denota 
a materialização da solidariedade, 
do fazer junto, do juntos somos 
mais. Assim, todas a ornamentação 
natalina das Agencias da Cooperativa 
neste ano e as atividades em 
comemoração aos 30 anos da 
Cooperativa estão embasados 
nestes propósitos. Cada 
associado, cada Membro das 
Equipes de Coordenadores de 
Núcleo e cada Colaborador 
serão chamados a contribuir 
com esses momentos de 
celebração, pois temos 
certeza que também juntos 
podemos ser mais alegres e 
mais felizes.

 Fique atento às 
informações que serão 
passados através de nossos 
meios de comunicações 
(Informativos, Mídias Sociais, 
Site, Agências, etc) e participe 
ativamente desses eventos. 
Afinal somos uma grande 

família. E não há nada melhor do que, 
em família, construirmos um mundo 
melhor para todos nós. 

 Vamos celebrar a chegada de 
2018 com esperança de realizarmos 
juntos grandes conquistas, como 
temos feito até aqui. Nosso desejo é de 
que tenhamos um novo ano de saúde, 
paz e muita felicidade. Estar juntos 
nesta época é muito mais do que trocar 
presentes. É um momento de união e 
celebração da Vida. Feliz Natal.

Celso Ramos Regis 
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de 
Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato 
Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO, 
usando das atribuições conferidas pelo Art. 14 do Estatuto So-
cial, convoca os senhores delegados que nesta data somam 56 
(cinquenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, a ser realizada no Auditório da Sede da Coope-
rativa, localizada na Av. Afonso Pena, nº 2.790 em Campo Grande 
- MS, CEP 79002-075, no dia 09 de dezembro de 2017, em única 
convocação, às 8h (oito horas), para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa - 
Alteracão dos seguintes artigos: Art. 1º, inciso II; Art. 2º caput; Art. 
27, incisos XII e XIII; Art. 27, §6º, inciso IV e Art. 32, §5º, inciso III;
2) Ratificação da Politica de Remuneração Sistêmica;
3) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não 
deliberativo).

Campo Grande – MS, 20 de novembro de 2017.

Celso Ramos Régis
Presidente

NOTA: A proposta de alteração do Estatuto Social e a Politica 
de Remuneracao encontram-se à disposição dos associados na 
sede da Cooperativa.



 O Sicredi investe em ações que 
valorizam a participação dos associa-
dos. Uma delas são as Assembleias 
dos Núcleos, reuniões que permitem 
que a decisão coletiva se sobressaia e 
onde o associado, “dono do negócio”, 
seguindo os princípios do cooperati-
vismo, pode votar e ajudar a decidir os 
rumos da sua cooperativa de crédito.
 A Cooperativa iniciará o seu pe-
ríodo de Assembleias em 19 de feve-
reiro, e encerra com a AGO no dia 21 

de abril, em 13 municípios de sua área 
de atuação. Em 2018, as Assembleias 
deverão reunir cerca de 4.000 asso-
ciados – no ano passado, os encontros 
mobilizaram cerca de 3 mil associados 
da Sicredi União MS/TO.
 “A participação do associado 
nas Assembleias é fundamental. Aqui 
na Sicredi União MS/TO, todo o inves-
timento do associado é revertido do 
desenvolvimento da economia local. 
Desta forma, a rede de negócios é for-

talecida, beneficiando a comunidade. 
Além disso, o associado também rece-
be a sua parte proporcional aos resul-
tados do período”, explica Celso Regis, 
presidente da Sicredi União MS/TO.
 Fique atento, na próxima edi-
ção deste Informativo, será publicado 
o Edital com o Calendário contendo 
data, hora e local das Assembleias que 
serão realizadas por todas as Agências 
da Cooperativa. Participe, sua presen-
ça é essencial.
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Tuiuiús do aeroporto estão 
revitalizados e voltam a dar 
boas-vindas a quem chega 
à Capital

Assembleias dos Núcleos começam 
dia 19 de fevereiro/2018

 Após três meses de trabalho in-
tenso, o artista plástico Cleir finaliza 
a obra de restauração do monumento 
Pantanal Sul, também conhecido como 
“Tuiuiús do Aeroporto”.
 A obra, inaugurada no ano 
2000, há quatro anos estava danifica-
da com uma das três esculturas da ave 
símbolo do Pantanal caída. A parceria 
do artista plástico, Sicredi e Infraero 
devolveu aos campo-grandenses e tu-
ristas a grandeza e beleza de um dos 
cartões-postais da cidade.

 O presidente da Central Sicredi 
Brasil Central, Celso Figueira, afirma 
que a decisão de patrocinar a recons-
trução está alinhada com o compro-
misso da Instituição de investir nas 
regiões onde atua. “Mais do que revi-
talizar uma obra de arte, esse investi-
mento busca revitalizar o sentimento 
de pertencimento e orgulho do povo 
do Pantanal”, disse Figueira.
 A obra das esculturas foi con-
duzida pelo artista plástico Cleir Ávi-
la, que explica que os tuiuiús são uma 

alusão aos aviões e que representam 
às posições de pouso, decolagem e 
abastecimento. Durante 3 anos esse 
monumento foi um dos cartões pos-
tais na abertura do programa do Jô 
Soares. O artista também restaurou 
a arara icônica em prédio da Capital, 
apoiado pelo Sicredi.
 A praça que também passou por 
obras e tem relógio, bancos e um es-
pelho d’água, um novo local de turis-
mo que a população poderá passear, 
interagir e fazer fotos.

 De Julho a Novembro, a Coope-
rativa promoveu uma série de encon-
tros de formação com seus associados 
em todas as agências. Durante essas 
reuniões, os mesmos tiveram a opor-
tunidade de aprender mais sobre o Si-

credi enquanto uma instituição finan-
ceira cooperativa, o funcionamento da 
organização do quadro social e pude-
ram sanar dúvidas sobre a governan-
ça. Foram mais de 150 associados em 
formação. Estes encontros ajudam a 
difundir a cultura da educação coope-
rativista, algo essencial para se criar 
condições para que os associados pos-
sam capacitar-se para se transformar 
em futuras lideranças da Cooperativa.  

Encontros
de Formação 
Crescer Agência UFMS

Agência Palmas

Praça Brigadeiro Faria Lima - Aeroporto de Campo Grande
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Lançamento de Selo 
marca início das 
comemorações dos 30 
anos da Cooperativa

Sicredi é uma das 150 
Melhores Empresas Para 
Trabalhar pelo 7º ano 
consecutivo

 2018 será muito especial para 
a Sicredi União MS/TO, pois completa 
30 anos de trabalho e de crescente de-
senvolvimento. Para dar início a uma 
série de grandes ações, envolvendo 
dirigentes, colaboradores, associados, 
coordenadores de núcleo e comunida-
de foi desenvolvido um Selo comemo-
rativo alusivo à celebração da data e 
sua história. 

 Tudo começa com as cores da 
Cooperativa e dois elementos come-
morativos que apresentam um reforço 
na marca consolidada do Sicredi: o elo 
de uma corrente e o número 3. 

 O elo representa união e coope-
rativismo, e na formação do Selo de-
monstra a força da Cooperativa e seus 
30 anos de atuação. O numeral “3” 

representa o elo entre os 
3 Estados de presença da 
Sicredi União (MS, TO e BA) 
e que juntos fazem a força 
da Cooperativa.

 “O selo comemora-
tivo inicia um projeto audacioso e em-
preendedor da Cooperativa que está 
em desenvolvimento, marcando a co-
memoração em todas as praças hoje 
atendidas; unir e envolver todas as 
Agências e comunidades no fortale-
cimento, na construção diária da his-
tória e objetivos; reconhecer os cons-
trutores que lutaram pela Cooperativa 
durante esses 30 anos e mostrar um 
compromisso do futuro de forma cres-
cente e bem-sucedida”, enfatiza o pre-
sidente da 1ª cooperativa de crédito do 
MS, Celso Régis.

 Com etapas já bem definidas 
tanto institucional, comercial, educa-
cional e de endomarketing, a campa-
nha dos 30 anos tem como objetivo 
principal trazer um envolvimento cada 
vez mais intenso da marca em cada 
comunidade onde estiver presente. 

 Repleto de ações contínuas e 
interligadas. O ano de 2018 será es-
pecial para a Sicredi União MS/TO, re-
presentando um marco na história e 
perpetuação do cooperativismo brasi-
leiro.

 Pelo sétimo ano consecutivo, 
o Sicredi está entre as “150 Melhores 
Empresas Para Trabalhar”. Elaborado 
pela revista Você S/A em parceria com 
a Fundação Instituto de Administração 
(FIA), o guia avalia o ambiente de tra-
balho e as melhores práticas de ges-
tão de pessoas em empresas divididas 
em 24 setores da economia. O evento 
de divulgação do anuário aconteceu 

em outubro, em São Paulo.
 
 Atuante em 21 estados brasilei-
ros, o Sicredi obteve o primeiro lugar 
na estreante categoria Cooperativas 
de Crédito, evidenciando o envolvi-
mento dos seus mais de 3,6 milhões 
de associados e 22 mil colaboradores, 
em um segmento no qual as pessoas 
são o que há de mais valioso. 





Campanha “Nosso Natal Pra 
Você” mobiliza e empodera

Expansão no Tocantins

 Como início das ações para as 
comemorações dos 30 anos da Sicredi 
União MS/TO, as agências da Coope-
rativa participam de uma campanha 
inédita de Natal, estimulando diversas 
frentes como equipes, gerentes e co-
ordenadores de núcleo a decorarem 
as Agências e concorrerem a prêmios.

 Para a ação “Nosso Natal Pra 
Você – Sicredi” cada agência tem um 
recurso especial em dinheiro para de-
corar sua agência, de forma criativa, 
utilizando da melhor forma o valor 
destinado. Cada decoração será ava-
liada por um corpo de jurados em duas 
categorias distintas (MS e BA/TO).

 As agências irão competir en-
tre si, e serão definidas as mais belas, 
conforme as categorias. Como critério 
de igualdade, cada unidade tem um va-

lor proporcional ao porte da agência, 
não tendo nenhum impedimento para 
realização de mecanismos legais para 
ampliar os recursos, como vaquinhas, 
doações, e etc. O que vale é o espírito 
cooperativo e natalino, é claro.

 As equipes podem trabalhar li-
vremente a criatividade e ainda con-
tar com ajuda de profissionais inde-
pendentes de áreas como arquitetura, 

comunicação, arte, decoração entre 
outros. A decoração pode ser interna, 
externa ou as duas. A exigência é de 
que todas as agências participantes 
preservem a fidelidade e proteção nas 
regras de aplicação da marca Sicredi, 
além de segurança ao público.

 Desejamos a você um Natal em 
que estejam presentes todos aqueles 
que você ama.

 A Sicredi União MS/TO inaugu-
rou em outubro, um escritório de ne-
gócios em Gurupi-TO, e em 24 de no-
vembro, uma agência em Guaraí-TO. 
A partir de agora, a Cooperativa atua 
em 13 municípios, com mais de 40 mil 
associados, 16 agências e 18 pontos de 
atendimento.

 Em Gurupi o escritório de negó-
cios é o primeiro local de trabalho para 
dar início à implantação da nova agên-
cia que será inaugurada em breve no 
município.

 Segundo Celso Régis, presiden-
te da Cooperativa, o Sicredi tem gran-

des projetos para desenvolver no To-
cantins, pois acredita no potencial do 
Estado. “O diferencial do cooperativis-
mo de crédito é que o resultado bene-
ficia a própria região”, explica.

 Venha crescer com a gente, seja 
um associado Sicredi.
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Agência GuaraíEscritório de Negócios Gurupi





 De 6 a 8 de novembro, em São 
Paulo, ocorreu o HSM Expo 2017. 
A HSM Educação Executiva é uma 
plataforma de conhecimento, que 
faz a ponte entre o cenário global e 
a realidade brasileira, construindo 
redes colaborativas que impactam 
o desempenho das empresas e de 
suas equipes, e colocando as vozes 
mais importantes do mundo atual dos 
negócios em contato com executivos e 
gestores nacionais.

 O Fórum que é realizado todos 
os anos, proporcionou momentos de 
protagonismo para o desenvolvimento 
da liderança por meio de conteúdos 
e experiências de aprendizagem 
que vão aprimorar e atualizar seus 
conhecimentos em temas essenciais 
para sua carreira e negócio. Líderes 
e colaboradores da Cooperativa 
participaram do evento que contou 
com mais de 100 palestras com 
experts internacionais e nacionais.

 O Programa A União Faz a Vida está 
rodando a todo vapor no Colégio Status. Que 
tem a Sicredi Uniao MS/TO como apoiadora. 
Após a apresentação do programa para os 
pais e comunidade, ocorrido em agosto 
deste ano, os educadores e alunos deram 
continuidade ao Programa através dos 
projetos, que hoje somam 17 no colégio. 
Até agora, as crianças já realizaram 
expedições investigativas, que fazem 
parte da metodologia do Programa, 
como a visita realizada ao Centro de 
Reabilitação de Animais Silvestres 
(CRAS), no dia 19 de outubro. Lá, as 
crianças tiveram a oportunidade de 
conhecer o trabalho da equipe que 
cuida dos animais resgatados e 
tratados no local.

 “Este programa já é 
tradicional do Sicredi e agora 
está se consolidando em Campo 
Grande. A formação das crianças 

é muito importante para a 
sociedade, pois a cultura da 

cooperação só traz benefícios 
para todos”, afirma Celso Régis, 

presidente da Cooperativa.

 Outra das várias atividades 
que ocorrem no colégio com os 

pequenos é o sorteio realizado 
na sala para ver qual aluno será o 

próximo a levar a Abelhinha, que é 
a mascote do Programa. Durante 

a estada da abelhinha na casa da 
criança, este terá a liberdade de 

discorrer, através de um diário de 
bordo, sobre a passagem da Abelhinha 
em seu lar. Nesta atividade, os alunos 

podem contar com o apoio da família 
para executar a missão, podem 

desenhar, pintar, registrar em fotos etc. A 
atividade é bem concorrida por conta de a 

Abelhinha fazer o maior sucesso entre os 
alunos.

Informativo Sicredi União MS/TO Ano XXVI nº 102 - Novembro/2017 Página 06

União Faz a Vida se consolida 
em Campo Grande

Sicredianos 
presentes no 
HSM 2017

Samantha Tosta com a 
abelhinha em sua casa

Heber e Alex Gerentes Regionais; Rodrigo 
Gerente de Agência e Cristiano Assessor.

Ivan Vice-presidente; Kesia e Andrea Gerentes de Agência; Guilherme 
Diretor Executivo e Alberto Rikito Conselho de Administração.



 No dia 9 de dezembro, ocorre o 
XXIII Secal – Seminário de Capacitação 
de Lideranças, que reúne as lideran-
ças da Cooperativa. O evento tem uma 
programação muito importante que 
começa com a AGE - Assembleia Ge-
ral Extraordinária que tratará de ajus-
tes na área de ação da Cooperativa no 
Estado do Tocantins, conforme comu-
nicação feita aos associados nas As-
sembleias dos Núcleos que ocorreram 
no início do ano.

 Logo após, ocorre a apresenta-
ção das Atividades da Cooperativa e o 

lançamento do Selo dos 30 Anos da Si-
credi União MS/TO; a Prévia da Presta-
ção de Contas e Plano Financeiro para 
2018; Prévia da AGO-Assembleia Ge-
ral/18 e Calendário ANs-Assembleia 
de Núcleos e apresentação da Comis-
são Eleitoral.

 
 Para encerrar o seminário, 
ocorre a palestra com Marcos Schwin-

gel, especialista em Organização do 
Quadro Social e Educação Cooperati-
vista. Com mais de 20 anos de atuação 
no cooperativismo, onde exerceu ati-
vidades nas áreas de Negócios, Comu-
nicação e Marketing e Programas de 
Educação. 

 Esta edição vai tratar de temas 
muitos relevantes, como o papel do 
Coordenador de Núcleo e a sensibiliza-
ção para as reuniões de núcleo; princí-
pios, valores e diferencias de uma co-
operativa na prática; “Eu” como agente 
da Organização do Quadro Social.
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XXIII Secal: avalia os 
resultados e pensa no futuro 

 O  III Fórum de Cidadania Finan-
ceira, realizado em Vitoria-ES, no início 
de novembro, teve as oportunidades e 
os riscos da digitalização para a cida-
dania financeira como o principal tema 
de debates. As discussões foram guia-
das pelos quatro grupos temáticos do 
Plano para Fortalecimento da Cidada-
nia Financeira: inclusão financeira nos 
pequenos negócios; relacionamento do 
cidadão com o Sistema Financeiro Na-
cional; mensuração do bem-estar fi-
nanceiro; e cidadania e vulnerabilidade 
financeira.

 O evento contou com a presen-
ça do presidente da Cooperativa, Celso 

Régis e do Coordenador de Núcleo em 
Palmas-TO, Dário de Oliveira de Melo. 
Ainda foi apresentado o andamento das 
ações do Plano, estabelecido em 2015 
no I Fórum como iniciativa para unir os 
atores do setor público e privado com o 
objetivo de fortalecer os três pilares da 
cidadania financeira.
 

Diretrizes para o SNCC foram apre-
sentadas no Fórum

 Competitividade, legislação e re-
gulação, comunicação, governança, in-
tercooperação e representação sindical. 
Estes são os seis desafios a serem en-
frentados pelas cooperativas de crédito 
brasileiras, nos próximos quatro anos, 

e que fazem parte das Diretrizes para o 
Sistema Nacional de Crédito Cooperati-
vo-SNCC, lançado em novembro. 

  O lançamento foi feito pelo presi-
dente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, e pelos integrantes da coorde-
nação do Conselho Consultivo Nacional 
do Ramo Crédito (CECO), que contou com 
a participação do presidente da Sicredi 
União MS/TO, Celso Régis. A cerimônia 
ocorreu como parte da programação do 
III Fórum de Cidadania Financeira rea-
lizado pelo Banco Central do Brasil em 
Vitória (ES).

 “Este documento reflete a força e 
a união do segmento e é um importante 
passo para o fortalecimento do coope-
rativismo de crédito no Brasil”, ressalta 
Régis. Além dos desafios, o documento 
também apresenta as respectivas dire-
trizes para a atuação conjunta das mais 
de mil cooperativas singulares que inte-
gram o Sistema Nacional de Crédito Co-
operativo (SNCC), composto, ainda, por 
35 centrais, três federações e cinco con-
federações, para atender os 9 milhões 
de cooperados em todo o país.

III Fórum de Cidadania Financeira 
debate sobre digitalização

Kedson Macedo Pres. Confebras; Dario Melo Cood. Núcleo Palmas; Moacir Krambeck Pres. Cecred; Elvira Cruvinel 
Ch. Dep. Ed. Finan. BC; Edson Feltrin Diretor BC; Celso Regis Pres. Sicredi União MS/TO; Marcio Freitas Pres. OCB.
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 Com uma equipe composta por 
mais mulheres (54%) que homens, 
em um total de 22 mil funcionários, o 
Sicredi busca cada vez mais incenti-
var as lideranças femininas em suas 
cooperativas. Um exemplo disso é o 
“1º Summit dos Comitês Mulher”, que 
aconteceu em Curitiba (PR), entre os 
dias 13 e 14 de novembro. O encontro, 
totalmente voltado para elas, teve 
como objetivo reunir e empoderar as 
lideranças femininas do Sicredi. O vi-
ce-presidente da Sicredi União MS/
TO, Ivan Fernandes Pires Júnior e a 
associada Ingrid Mullher Costa, inte-
grante da Sister Society Brasil – grupo 
de mulheres que faz parte da Global 
Women’s Leadership Network (Rede 
Global de Mulheres Líderes) e Coor-
denadora do Comitê Mulher da nossa 
Cooperativa.

 “A mulher contemporânea toma 
decisões importantes e tem participa-
ção econômica considerável nas famí-
lias, sociedade, empresas e da mesma 
forma em nosso sistema. Neste senti-
do, reconhecer e valorizar este público 
é o passo mais acertado em direção à 
equidade em nosso empreendimen-
to, que busca primar pelo relaciona-
mento como ‘core’ de suas operações. 
Cuidemos da proporcionalidade entre 
homens e mulheres desde as convo-
cações às nossas formações do Pro-
grama Crescer, certamente seremos 
exitosos. Motivemos as mulheres a 
estar presentes e a participar. Trata-
-se de investir no senso de pertenci-
mento da mulher e consequentemente 
da família, incluindo nossos jovens. Foi 
uma alegria muito grande ter partici-
pado deste evento visionário e o nos-

so desejo e trabalho é de que cresça e 
se fortaleça, pois juntos somos mais 
e com certeza melhores! Avante, com 
muita coragem, mulheres e homens!”, 
declara Ingrid.

 O objetivo do grupo é procurar 
o desenvolvimento e o engajamento 
das mulheres associadas ao universo 
do cooperativismo de crédito – com o 
intuito de proporcionar um fórum de 
aprendizado, debates e networking.  
Com programação repleta de conheci-
mento e momentos para troca de ex-
periências.

 Todos os anos, o Sicredi produz 
um calendário com personagens do 
sistema, histórias de sucesso de asso-
ciados por todo o Brasil. Na edição de 
2018, o associado Alfredo Vicente Pe-
reira da Sicredi União MS/TO é um dos 
destaques.

 Alfredo, funcionário público fe-
deral, que se associou no primeiro ano 
da Cooperativa. Passou por quase to-
das as funções e hoje é Coordenador 
do Núcleo Central. Ele enfatizou que o 
Sicredi ao longo de 29 anos só agregou 
sua vida, tanto financeiramente como 

também em educação. “Aprendi a ser 
gestor das minhas próprias finanças e 
a crescer junto com a Cooperativa, pois 
participo dos resultados”, declarou.

 Mato Grosso do Sul tem mais 
dois cases, um associado de Doura-
dos e outro de Camapuã. É o Sicredi 
mudando a vida das pessoas, gerando 
renda e desenvolvimento para as co-
munidades locais.  Nosso Estado já é 
um exemplo no Sicredi e a União MS/
TO uma referência por ser a primeira 
cooperativa de crédito do MS. Pegue 
seu calendário em sua agência.

1º Summit dos Comitês 
Mulher reúne lideranças

Calendário do Sicredi tem 
associado da União MS/TO

Ingrid Muller Membro do Global Women’s Leadership 
Network  e Ivan Pires Vice-presidente da Cooperativa
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Alfredo Pereira, associado 
Sicredi União MS/TO
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