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 A partir desta 
edição, haverá o Box 
de Curiosidades, que 
tem o intuito de trazer 
pílulas de informação 
e inspiração sobre o 
cooperativismo. Hoje 
trazemos a história de 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen! Raiffeisen 
nasceu em Hamm, na Alemanha, em 1818, 
onde presenciou e se sensibilizou com as 
necessidades das comunidades agrícolas. 
Destacou-se pela capacidade de mobilizar 
as pessoas para mudar a realidade vivida 
com iniciativas colaborativas. É conhecido 
como o criador do modelo utilizado para 
constituir a maioria das cooperativas de 
crédito no mundo, incluindo o Sicredi, e 
pela sua contribuição ao desenvolvimento 

do segmento. Em 1864, Raiffeisen fundou 
a Associação de Caixa de Crédito Rural de 
Heddesdorf. A partir dessa iniciativa e de 
outras tantas, nasceu esse movimento 
que se expandiu pela Alemanha, por 

outros países e ganhou 
amplitude mundial tendo 
em vista a sua causa. 

CURIOSIDADES

 Confiança é um sentimento que faz 
parte do modelo cooperativista, pois é o 
que sustenta essa forma de organização 
econômica. E isso tem relação direta com 
a prosperidade, segundo a pesquisa Our 
World In Data, apresentada pelo presiden-
te do Sistema OCB, Márcio Freitas durante 
o HSM deste ano, maior evento de educa-
ção executiva do País, quanto maior o ín-
dice de confiança, maior a renda per capita 
do país, por exemplo.

 A confiança é o principal produto 
ou serviço de uma cooperativa e no Sicredi 
não é diferente. Nosso pensamento já está 
em 2030, traçando nossas estratégias e 
metas, tudo para desenvolver a vida dos 
associados e das comunidades.

 Enquanto os bancos pretendem 
fechar cerca de 400 agências no próxi-
mo ano, as cooperativas de crédito estão 
abrindo. Apenas o Sicredi irá abrir apro-
ximadamente 400 em 2020. Mesmo com 
as plataformas digitais, o Sicredi continua 
tratando as pessoas como pessoas. O nos-
so grande diferencial é o relacionamento e 
assim continuará.

 Sabemos que trabalhar junto é mui-
to melhor, que traz mais desenvolvimento 
e promove um mundo mais justo para to-
dos. Essa é a nossa missão, agregar positi-
vamente à vida das pessoas.

 Já vivemos o futuro que planejamos 
há anos, e agora estamos vislumbrando a 

próxima década. Nossos planos são au-
daciosos, queremos crescer, expandir, e 
sabemos que é possível pois temos a con-
fiança de nossos associados.

 O nosso informativo traz resulta-
dos e encontros de discussões, pois quere-
mos deixar todos integrados com os pas-
sos da cooperativa. 

 Aproveitamos para desejar um 
Natal repleto de harmonia, união e um 
2020 cheio de conquistas e satisfações!

FELIZ NATAL E UM ESPLÊNDIDO 2020!

Celso Ramos Régis
Presidente
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Ajudar a sua 
comunidade 
era uma qualidade 
do criador do 
cooperativismo 
de crédito.

Lideranças conhecem o CAS e fazem a
Rota do Cooperativismo

 Conhecer as origens do 
cooperativismo no Brasil e do Sicredi 
sempre reforçam a missão e os valores 
da cooperativa. Este ano, a Cooperativa 
proporcionou às lideranças (equipes 
coordenadoras, suplentes, conselheiros) e 
os colaboradores das agências nomeados 
“promotores do cooperativismo”, a 
oportunidade de conhecer o Centro 
Administrativo do Sicredi - CAS, em Porto 

Alegre, e fazer a Rota do Cooperativismo, 
em Nova Petrópolis.

 A viagem ocorreu em outubro, com 
cronograma que deixou os participantes 
imersos na história do cooperativismo 
no Brasil, como a visita ao Memorial do 
Padre Theodor Amstad, Sicredi Pioneira, 
e visita em importantes setores do CAS, 
como Comunicação e Marketing, puderam 

aprender sobre Gestão de Recursos e 
Administração e Custódia, Centralização 
Financeira, e visitaram o Data Center do 
Sicredi, local onde são armazenadas todas 
as informações de TI do sistema.

Lideranças em frente ao prédio do CAS
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 Planejar é algo primordial para 
a perenidade de qualquer negócio, mas 
planejar de forma estratégica faz toda 
a diferença.

 Por isso, no final de novem-
bro, as lideranças das agências da 
Cooperativa estiveram reunidas em 
Goiânia/GO para consolidarem o pla-
nejamento estratégico que norteará 
o ano da Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia em 2020. No encontro foram 
tratados assuntos importantes, como 
transformação digital, novas tendên-
cias do core financeiro, e a sustenta-
ção da missão e o fortalecimento do 
relacionamento.

 Esse momento de alinhamen-
to do cenário de mercado e novidades 
disruptivas que estão acontecendo 
com as intuições financeiras são pri-
mordiais para a execução dos nossos 
atendimentos e levar os melhores ser-
viços aos nossos associados.
 
 Conseguir se antecipar às ne-
cessidades e trazer as soluções finan-
ceiras ideais.

 Os gerentes das agências e lide-
ranças da sede participaram do encon-
tro durante um dia e meio e finalizou 
com a palestra “O futuro dos negócios 
no cooperativismo”, com Arthur Igreja.

 O cooperativismo surge da neces-
sidade em comum entre as pessoas e com 
a Central BRC não foi diferente. Central é 
uma cooperativa de 2º grau, cujo quadro 
social são as cooperativas singulares como 
a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e 
tem como objetivo a prestação de serviços 
em escala, além de ter a atribuição de su-

pervisão e controle sobre suas filiadas. Na 
década de 80 haviam poucas opções finan-
ceiras para os produtores rurais, principal-
mente no Centro Oeste. 

 A história da Central Sicredi Brasil 
Central começa dessa forma, em 10 de 
novembro de 1989, com a constituição 
da Cocecrer/MS - Cooperativa Central 
de Crédito Rural do Mato Grosso do Sul a 
partir da organização de 10 cooperativas 
de crédito rural do estado, apoiadas pela 
Cotrijuí que cedeu colaboradores e salas 
para essas iniciativas. 

 Em 1992, a partir de uma decisão 
de unificar a identidade das cooperati-
vas, as filiadas da Cocecrer-RS adotam 
a marca Sicredi e em 1995 criam o Banco 
Cooperativo Sicredi. A partir de então, ou-
tras Centrais se unem ao sistema, como foi 
o caso da Cocecrer-MS em 1997, que passa 
a se chamar Sicredi Central-MS. No ano se-
guinte, a Cred-UFMS também passa a inte-

grar o Sicredi, com o nome de Sicredi UFMS, 
hoje Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

 “Hoje já impactamos a vida de 270 
mil associados e nos próximos 30 anos, 
acreditamos que vamos chegar e até ul-
trapassar os vinte porcento de participa-
ção no mercado, como acontece em ou-
tras partes do mundo. Acreditar no futuro 
crescente é importante, mas é importante 
nos lembrarmos dos princípios e valores 
que nos trouxeram até aqui e continuar 
honrando nossa história de compromisso 
com as pessoas e as comunidades”, de-
clara Celso Figueira, presidente da Central 
Sicredi Brasil Central. 

ESCANEIE O
QR CODE E FAÇA 

O DOWNLOAD DO 
LIVRO!

M A I S  D E 

3 0  M O T I V O S 

P A R A  A C R E D I T A R

C E N T R A L  S I C R E D I 

B R A S I L  C E N T R A L

Central BRC completa 30 anos de atuação

Planejamento Estratégico 2020 com grandes metas

Dirigentes do CRESOL visitam
Cooperativa

 Em setembro, uma equipe do 
Cresol - Sistema de Cooperativas de 
Crédito Rural Solidário do Brasil visitou 
a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, 
que contou com a presença do Diretor 
Superintendente, Adriano Michelon, do 
Gerente de Planejamento e Inovações, 
Leonel Romanini Júnior, do Analista de 

Inteligência de Negócios, Marcelo Vargas e 
do Analista de processos, Alano Freire. 

 “Para nós é sempre importante 
compartilhar experiências e trocar 
informações, intercâmbio de vivências é 
proveitoso para ambos os lados”, destacou 
Celso Régis, presidente da Cooperativa. Benchmarking entre dirigentes das cooperativas

Gerentes e Lideranças da Cooperativa
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 A Cooperativa tem dois 
representantes entre os 35 jovens 
selecionados para o programa Somos 
Líderes, que tem o objetivo de formar 
lideranças conscientes e engajadas. Ao todo, 
1.553 rapazes e moças se inscreveram para 
concorrer a 35 vagas. O primeiro encontro 
foi em outubro, durante a cerimônia 
do Prêmio Somoscoop – Excelência de 
Gestão, em Brasília, realizado pelo Sescoop 
Nacional.

 Larissa Lacerda Matos Mascarenhas 
tem 29 anos e é Assessora de Controles 
Internos da Cooperativa. “Já iniciamos 
nossos estudos em Recife, com o módulo I 
de Liderança e Tendências de Inovação. Foi 
uma semana de muito desenvolvimento 

pessoal, questionamentos sobre a nossa 
responsabilidade social. Muito orgulho 
em poder trilhar esse caminho ao lado de 
pessoas tão diferentes e com um propósito 
único: pensar e agir sobre o futuro do 
cooperativismo”, destacou Larissa.
 
 O outro jovem é Gian Carlos Piton, 

Gerente de Negócios Agro de Pedro Afonso/
TO. “Está sendo uma experiência incrível, 
que agrega tanto o meu lado pessoal, como 
profissional, pois envolve temas, como 
liderança e vai desenvolver a minha filosofia 
de vida do cooperativismo na minha região”, 
explicou Gian.

 O curso foi elaborado com 
metodologia inovadora adotando o 
sistema de gameficação e trilhas de 
aprendizagem - essas, utilizadas desde o 
momento da inscrição. Até abril de 2020, 
os participantes terão aulas de Tendência, 
Inovação e Liderança; Liderança no contexto 
cooperativista; Liderança no contexto 
organizacional; Liderança no contexto 
social; e Liderança no contexto político.

Novas Agências em Araguatins/TO, Paraíso
do Tocantins/TO e Barreiras/BA

 O Sicredi está onde a comunidade 
precisa de uma instituição financeira 
cooperativa. Por isso, a cidade de 
Araguatins/TO ganhou novas instalações 
e a agência está localizada na Rua Siqueira 
Campos, nº 1117, Centro, e conta com 300m² 
de área construída.

 O presidente da Cooperativa, Celso 
Ramos Régis, comentou o crescimento da 
instituição na cidade. “O Sicredi chegou 
em Araguatins para ser um colaborador 
e contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade, das pessoas, do comércio e do 
desenvolvimento do município. 

 A inauguração dessa nova 
instalação demonstra que estamos 
conseguindo alcançar esse objetivo de 

valorização do local, afinal, nós crescemos 
com a cidade”.
Depois de seis meses do Escritório de 
Negócios em Paraíso do Tocantins e uma 
aceitação que superou as expectativas, a 
cidade recebe uma agência para oferecer 
soluções financeiras modernas para a 
região, além de segurança em rentabilidade. 
A agência está localizada na Avenida 
Castelo Branco, nº 816, Centro.

 O diretor executivo da Cooperativa, 
Luís Guilherme Salles Trindade, destacou 
a importância da presença do Sicredi na 
cidade. “Paraíso é uma macrorregião, 
situada no Vale do Araguaia, de extremo 
potencial econômico. Já temos muitas 
pessoas negociando conosco aqui e, com 
certeza, vai ser um sucesso”, celebrou. 

Barreiras/BA também ganhou novas 
instalações. A nova agência está localizada 
na Av. Clériston Andrade, nº 1367 esquina 
com rua 2 de Julho, e conta com 550m² de 
área construída.

 Essas inaugurações ocorridas em 
outubro na cidade de Araguatins e Paraíso 
e no mês de novembro em Barreiras 
mostram a pujança da Cooperativa e o 
pleno desenvolvimento nestes estados que 
há pouco tempo têm a atuação do Sicredi.

 O Sicredi busca melhorar a 
experiência do associado com novas 
agências e instalações, consolidando o 
seu diferencial de ser uma instituição 
financeira mais simples, próxima e ativa 
das comunidades onde atua.

Jovens da Cooperativa participam do Somos Líderes!

ESCANEIE O
QR CODE E
SAIBA MAIS.

Gian e Larissa no Prêmio em Brasília

Agência Araguatins Descerramento da fita inaugural da agência Barreiras Agência Paraíso do Tocantins
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 Celebrado anualmente na terceira 
quinta-feira de outubro, o Dia Internacional 
das Cooperativas de Crédito (DICC) neste 
ano foi comemorado no dia 17. A data exalta 
a contribuição das cooperativas de crédito 
em todo o mundo para tornar realidade os 
sonhos pessoais e profissionais dos seus 
associados por meio da atuação local. 
Integrante do Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo, o Sicredi celebrou também o 

crescimento sólido e sustentável da sua 
atuação.

 Neste ano, o Conselho Mundial das 
Cooperativas de Crédito anunciou como 
tema da data comemorativa “Serviço 
Local. Alcance Global”.  O objetivo foi 
destacar como a soma da atuação local 
das cooperativas de crédito resulta em um 
impacto positivo mundial. 

DICC Dia Internacional das 
Cooperativas de Crédito

Dedinho de Prosa é um novo momento
de estreitar relacionamentos

 Todo mundo gosta de conversar e 
conhecer o próximo, mas com a rotina cor-
rida do cotidiano fica mais difícil interagir 
com as pessoas, ainda mais com o presi-
dente da cooperativa. Por isso, foi criado o 
“Dedinho de Prosa”, uma oportunidade da 
presidência alinhar mensagens estratégi-
cas entre os colaboradores/coordenado-
res de núcleo, além de ser um espaço de 
escuta, para entender e responder às dú-

vidas e questionamentos afim de melhor 
engajar as equipes, frente aos desafios da 
Cooperativa e Agência. 

 Algumas edições já ocorreram este 
ano e vários assuntos já foram tratados, 
como visão geral das perspectivas/es-
tratégias do SNCC - Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo, e do Sicredi; estraté-
gias e projetos da Cooperativa; expansão, 

novo modelo operacional e comercial, es-
trutura, além de assuntos de maior impac-
to no dia a dia dos participantes.

 Sem nunca esquecer do desenvol-
vimento da comunidade, relacionamento 
com o associado; programas sociais, even-
tos da Cooperativa e comunidade, ANs-
assembleias dos núcleos, comitês, feiras, 
etc. 

Colaboradores e coordenadores da agência HU Todos atentos na agência Dianópolis Dedinho de Prosa em Barreiras/BA

No dia 7 de dezembro, no Hotel Deville 
em Campo Grande, com a participação de 
cerca de 150 lideranças entre equipes coor-
denadoras, conselheiros de administração 

e fiscal, diretores e colaboradores ocor-
reu o Secal - Seminário de Capacitação de 
Lideranças. 

 Este ano, foi o 25º seminário que a 
Cooperativa fez para as suas lideranças e 
preparou uma programação especial para 
os participantes, que começou apresen-
tando as atividades da Cooperativa, pres-
tação de contas, planejamento financeiro 
2020 e agenda do próximo ano.

 O seminário continuou com demais 
assuntos de caráter deliberativo, e encer-
rou com uma palestra que abordou o tema 
cooperativismo de crédito na era da inova-

ção disruptiva, com Arthur Igreja e em se-
guida um talk show com os dirigentes da 
Cooperativa, que estavam abertos ao pú-
blico para sanar dúvidas sobre cooperati-
vismo e o cenário econômico.

XXV Secal reuniu cerca de 150 lideranças

Momentos antes do início do evento

Talk show no palco do Secal
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 O Comitê Mulher esteve presente 
em eventos que trouxeram temáticas 
pertinentes do momento atual. Em Luís 
Eduardo Magalhães, o Grupo Mulheres 
do Agro participou da palestra “A Arte da 
Comunicação”, com a artista, educadora 
e empreendedora Vilma Machado, que 

trouxe seu amplo conhecimento na área do 
design do pensamento criativo. A mesma 
palestra também ocorreu na segunda 
edição do Papo de Mulher, realizado no 
SRCG (Sindicato Rural de Campo Grande, 
Rochedo e Corguinho), com apoio da 
Cooperativa. 

 O foco dos encontros foi a 
comunicação assertiva para as mulheres 
no campo profissional, pessoal e dos 
relacionamentos. “Cada pessoa tem 
uma história particular e única, formada 
por sua estrutura biológica, psicológica, 
social e cultural, assim é fundamental 
e extremamente necessário buscar 
estratégias que venham melhorar nosso 
desempenho em nossos relacionamentos 
privados, sociais e profissionais”, avaliou 
Vilma.

 Em novembro, ocorreu o 3º Summit 
Comitês Mulher, evento anual da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, que teve o objetivo de 
inspirar mulheres a partir da desconstrução 
de estereótipos de gênero ainda presentes 
na sociedade. A iniciativa, que auxilia 

no desenvolvimento de lideranças 
femininas dentro do Sicredi, é voltada para 
integrantes dos Comitês Mulher, diretores 
e presidentes da Instituição Financeira 
Cooperativa.

 Justamente por notar a necessidade 
de repensar a construção cultural nos 
ambientes onde as mulheres estão 
inseridas, e para propor um novo olhar 
também para as participantes, é que o 
Summit Comitês Mulher reuniu, em um 
único evento, mulheres ativas em suas 
comunidades e palestrantes que também 
atuam para a promoção de lideranças 
femininas. A ideia foi ajudar a compreender 
as dificuldades e apontar caminhos de 
empoderamento para as mulheres reais 
em seus cotidianos.

A arte da comunicação
e desconstrução de

estereótipos de gênero
marcam eventos

COLUNA
MULHER

Peça teatral conscientiza alunos de
Campo Grande e interior

 Uma vida financeira saudável é pri-
mordial para o desenvolvimento de uma 
comunidade, por isso o Sicredi se preocu-
pa com o assunto e promove ações que 
trazem orientações de educação financei-
ra desde a infância. Durante o mês de ou-

tubro, 29 escolas das cidades de Campo 
Grande, Corumbá e Três Lagoas, no esta-
do do MS, receberam o espetáculo “Pedro 
Pequeno aprendendo a poupar”. 

 Foram atendidos mais de 3000 alu-
nos do 1º a 7º ano do Ensino Fundamental 
e a peça tratou da história de Pedro que 
sonha em ter um violão, pois conhece um 
artista de rua, que está cantando em uma 
praça. Mas seu sonho logo torna-se ina-
cessível pois não tem mais dinheiro e nem 
o costume de poupar. Com os demais per-
sonagens que convive, consegue entender 
que é possível realizar sonhos, inician-

do desde cedo sua reserva financeira. Ao 
longo da jornada ele entende que é muito 
mais fácil que imagina, e que com um pou-
quinho a cada mês, um grande sonho pode 
acontecer.

Alunos de Três Lagoas aprendem
as vantagens de poupar!

 Foi iniciado um projeto junto à 
escola Afonso Pena em Três Lagoas/MS, 
que consiste em trabalhar a educação 
financeira com as crianças incentivando a 
importância de se poupar.

 Essa temática será introduzida 
nas disciplinas curriculares e, durante 
o calendário, haverá bazares no colégio 

aonde o lucro dos produtos vendidos pelas 
crianças será depositado em uma conta 
poupança do Sicredi. A criança que mais 
poupar durante o período será reconhecida. 
Essa iniciativa é para conscientizar os cerca 
de 600 alunos do Ensino Fundamental a ter 
educação financeira, ter noção de custo e 
lucro, e aprender como lidar com o dinheiro 
corretamente.

Mulheres no Sindicato Rural de Campo Grande Grupo Mulheres do Agro em Luis E. Magalhães/BA

Alunos da escola Adventista em Campo Grande/MS
Alunos da colégio Status em Campo Grande/MS

Sicredi vai até a E. E. Prof Luiz Lopes de Carvalho

Alunos visitam a agência do Sicredi em Três Lagoas/MS
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 Buscando cada vez mais viabilizar, 
modernizar, e proporcionar aos associa-
dos uma melhor experiência no relacio-
namento com a Cooperativa, o Conselho 
de Administração deliberou a alteração no 
Regimento dos Núcleos da Cooperativa, no 
qual contempla a restruturação dos núcle-
os das agências. 

 Após o tema ter passado por aná-
lises das áreas de Desenvolvimento do 
Cooperativismo e do Núcleo Central, houve 
o entendimento da necessidade de fazer 
adequações, por exemplo, dos núcleos das 
Agências UFMS, 14 de Julho e Três Lagoas. 
Em que os núcleos foram reduzidos, al-
mejando a facilidade na comunicação en-
tre associados e agência/Cooperativa por 
parte das equipes de coordenadores dos 
núcleos. 

 Com a restruturação, os núcle-
os passarão a ter de 600 a 1800 associa-
dos, conforme a regra do Regulamento 

Pertencer do Sicredi.

 Já em outras agências, como 
Araguaína/TO, Palmas/TO, Luís Eduardo 
Magalhães/BA e Imbirussu/MS, tiveram 
que aumentar os núcleos, por conta do 
grande número de ingresso de associados 
nestas agências. Agências recém-inau-
guradas, como Parque das Nações/MS, 
Paraíso do Tocantins/TO e o escritório de 
negócios de Colinas/TO estão em processo 
de criação de núcleos e consequente pre-
paro dos associados para se tornarem fu-
turas lideranças de núcleos.

 Esta restruturação é uma inovação, 
já visando o futuro da Cooperativa e surgiu 
após estudos da área de Desenvolvimento 
do Cooperativismo e do Núcleo Central de 
Associados da Cooperativa. Outra novi-
dade da Cooperativa é a renomeação dos 
núcleos, que deixarão de ser uma palavra 
alusiva ao cooperativismo, para o nome da 
própria agência, seguida de um número de 

ordem. Exemplo: UFMS 1, UFMS 2, UFMS 3. 
Este formato foi alterado com o intuito de 
facilitar o entendimento do associado so-
bre qual núcleo e agência pertencem. É pos-
sível conferir a reestruturação dos núcleos 
e respectivas agências no quadro abaixo.

# Classificação da informação: Uso Interno

Agência
Nova 

quantidade de 
Núcleos

Nº máximo de 
associados

UFMS 6 10.800
14 de Julho 7 12.600
Três Lagoas 6 10.800
Julio de Castilho 5 9.000
Imbirussú 4 7.200
Corumbá 3 5.400
Afonso Pena 3 5.400
Brasilândia 2 3.600
Dianópolis 3 5.400
Luis Eduardo Magalhães 4 7.200
Palmas 4 7.200
Pedro Afonso 2 3.600
Porto Nacional 2 3.600
Araguatins 2 3.600
Araguaína 2 3.600
HU 2 3.600
Guaraí 1 1.800
Gurupi 1 1.800
Taquaralto 1 1.800
Barreiras 1 1.800
Plataforma Empresas 1 1.800
Parque das Nações 1 1.800
Colinas do Tocantins 1 1.800
Paraíso do Tocantins 1 1.800

Restruturação dos núcleos facilita a gestão

 Organização financeira e orientação 
sobre como evitar dívidas foram os 
principais pontos abordados durante o 
Mutirão Quem Poupa Cresce, realizado na 
Orla Morena, em Campo Grande/MS, onde 
cerca de 400 pessoas foram atendidas. A 

iniciativa, que levou orientação gratuita à 
população, foi realizada pela Cooperativa, 
em parceria com a UCDB (Universidade 
Católica Dom Bosco), onde colaboradores 
e acadêmicos dos cursos de Administração 
e Ciências Contábeis, apresentaram de 

maneira prática como organizar a vida 
financeira e manter as contas em dia. Os 
participantes receberam blocos e planilhas 
para aprender como controlar os gastos e 
ao final do evento, houve sorteio de R$ 2 
mil entre o público atendido.

Acadêmicos e voluntários 
realizam orientação financeira

Mulheres e jovens recebem orientações
sobre educação financeira

Parceria solidária em
Corumbá/MS

 Cumprindo o papel de levar 
educação financeira à sociedade, a 
Cooperativa tem um calendário de 

eventos com essa temática. Um deles foi 
o Inteligência Financeira – Meus Primeiros 
Passos, que foi realizado com núcleo das 
Mulheres Empreendedoras em parceria 
com a Acelem – Associação Comercial e 
Empresarial de Luis Eduardo Magalhães. 
Um conteúdo simples, rico e capaz de 
gerar resultados extraordinários naqueles 
que querem ter uma nova relação com sua 
saúde financeira.
 Também temos o projeto Saberes 

para Vida, uma iniciativa da Escola 
Municipal José Cardoso de Lima para 
preparar os jovens para os desafios 
do mercado de trabalho. O projeto 
apresenta conhecimentos sobre: finanças, 
empreendedorismo, gestão, inteligência 
emocional, testes vocacionais, etc. Nessa 
parceria também foi apresentada a 
palestra “Qual é a chave para o sucesso 
profissional? Trazendo temas sobre 
desenvolvimento pessoal e finanças.

 Nossa cooperativa, além de fomen-
tar a educação financeira nas escolas, em 
algumas comunidades também tem tido a 
oportunidade de atuar de maneira solidá-
ria. No município de Corumbá/MS, em par-
ceria com o Colégio Objetivo, o Sicredi par-
ticipou do Dia da Responsabilidade Social. 

Através da associada Srª Terezinha, direto-
ra no colégio, também associado, este dia 
especial proporcionou momentos de so-
lidariedade e também diversão para uma 
comunidade carente do município. Com a 
parceria com o Sicredi, além de doações, as 
crianças ali presentes puderam brincar em 

pula-pula, além de comer pipoca e algodão 
doce. O Sicredi é ciente da importância de 
sua atuação social, refletindo em cada par-
ceria ou patrocínio os valores do coopera-
tivismo, sua essência.

Núcleo das Mulheres Empreendedoras

Atendendo e orientando a comunidade local

Colaboradores e diretora do Colégio Objetivo
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Ações marcaram o Dia das Crianças em Tocantins
e no Oeste da Bahia

 A solidariedade, empatia e o in-
teresse pela comunidade são alguns dos 
valores de uma cooperativa. Fortalecendo 
e concretizando esses valores, a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia participou 
de ações direcionadas à comunidade no 
Dia das Crianças.

 Atividades em diversas cidades 
como Gurupi/TO, onde arrecadaram du-
rante os meses de setembro e outubro cer-
ca de 300 brinquedos que foram doados.

 A equipe da agência de Palmas/
TO foi parceira no evento da Associação 
Beneficente Acácia – ABA. Em sua 8ª edi-
ção, a ação teve como tema: “Jesus Meu 
Verdadeiro Herói”. O dia foi repleto de muita 
diversão com brinquedos infláveis, apre-
sentações teatrais, corte de cabelo, pintu-
ra facial, lanches, entrega de brinquedos e 
brincadeiras. Também teve dia recreativo 
em Dianópolis/TO e Porto Nacional/TO.

 

Em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, a 
Cooperativa foi apoiadora do evento re-
alizado pelo Du Pará Açaí que levou o 
“Robozão”, um boneco de quase 3 metros 
de altura, para dançar e animar as crianças. 

PUFV chega a Pedro Afonso/TO
e Barreiras/BA

 Em 2019, o programa União 
Faz a Vida completou 24 
anos de existência no Brasil 
e 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 de uma 
metodologia de projetos, os estudantes 

deixam o papel de receptores de conhe-
cimento e tornam-se protagonistas do 
processo de aprendizagem. Pedro Afonso 
será o primeiro município do Tocantins a 
receber o programa “A União faz a Vida”, 
principal iniciativa de responsabilidade so-
cial do Sicredi, através da Cooperativa de 
Educadores de Pedro Afonso, que atua na 
cidade há 9 anos. “Nossa expectativa é ver 
o sorriso no rosto das crianças e os profes-
sores entusiasmados em ensinar de forma 
diferenciada e participativa”, disse Paulo 
Brum ao falar dos resultados esperados 
com a implantação da iniciativa social, que 
atualmente atende 300 mil alunos e envol-
ve 25 mil professores em todo o país.

 Já em Barreiras, no dia 11 de no-
vembro foi assinado o termo de coopera-
ção com a COOPEB - Cooperativa de Ensino 
de Barreiras, com a presença do presiden-
te da Cooperativa, Celso Régis. Em 2020, a 
COOPEB passará pelas próximas etapas do 
programa.

 Há alguns anos, os meses do ano 
são atrelados a cores para mobilizar 
campanhas importantes. Alguns têm 
grandes repercussões como o Setembro 
Amarelo que trata da questão do suicídio, 
Outubro Rosa do câncer de mama e o 
Novembro Azul, que trata do câncer de 
próstata.

 Algumas ações de conscientização 
foram feitas, como em Dianópolis/TO, 
onde foi realizada uma dinâmica com os 
colaboradores para fortalecer o clima da 
agência. Os associados foram recebidos 
com abraços pelos colaboradores que 
também saíram pelas ruas da cidade 
abraçando a comunidade, e promovendo 

a prevenção ao suicídio. Como também 
banco de lenços, sinalizações nas agências 
para a conscientização e alerta as mulheres 
sobre a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e dias programados para todas as 
equipes das agências e da nossa sede da 
Cooperativa usarem rosa e azul.

Cooperativa faz campanhas
nos meses das cores

Recreação com crianças em Gurupi/TO

Dia recreativo com crianças em Porto Nacional/TO

Dia do abraço em Dianópolis/TO

Cooperativa de Educadores em Pedro Afonso/TO

Cooperativa de Ensino de Barreiras/BA

Agência Imbirussu/MS incentiva o Outubro Rosa Dia de Novembro Azul na sede de Campo Grande/MS


