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 Jamais poderíamos imaginar viver 
um período conturbado, com os desafios 
que nunca vivemos, mas sabemos que ele 
passará. E nós cooperativistas, sabemos 
melhor que ninguém que neste momento 
somente a cooperação poderá nos ajudar, 
que somente o poder de “fazer juntos”, 
da solidariedade e da parceria é possível 
atravessar este momento com menores 
dificuldades.
 A pandemia do coronavírus é algo 
que ninguém podia prever, e vimos que 
mesmo alicerçados, temos que saber agir 
nas adversidades. Nesses momentos as 
cooperativas se fortalecem e mostram o 
seu diferencial, alicerçadas em doutrina, 
filosofia e princípios que enaltecem as re-
lações humanas como principal foco de 
quaisquer atividades.
 O cooperativismo sempre mostra 
seu potencial em períodos de crise, sua 

essência é essa e agora será mais do que 
nunca. Continuaremos cultivando nossos 
princípios e valores, como o interesse pela 
comunidade e a intercooperação. Pensar 
apenas no individual não é a melhor saída.
 Temos a certeza, que as pessoas 
associadas a uma cooperativa ombreadas 
umas às outras vão conseguir atravessar 
essa primeira onda (a da saúde) e unidos 
vamos enfrentar a segunda onda que nos 
acometerá, a onda econômica financeira. 
Esses associados terão mais facilidade em 
se recuperar, pois no cotidiano já praticam 
tais princípios, onde a cooperação se mos-
tra como o único caminho. Ninguém vai 
vencer isso sozinho!
 É neste sentido que todas as ações 
do Sistema Sicredi e de nossa Cooperativa 
se baliza, cujo planejamento tem como 
foco principal o cuidado com os associa-
dos, seus negócios individuais e empresa-

riais, dando-lhes condições de enfrentar as 
dificuldades do momento com menor sofri-
mento possível.
 Neste momento, as cooperativas 
de crédito têm papel fundamental, pois a 
nossa forma de organização é diferente 
das demais, somos feitos de pessoas para 
pessoas. 
 Todas as nossas Agencias estão 
preparadas para atender e orientar nos-
sos associados (leia a entrevista do Diretor 
Executivo neste Informativo), cujo cuidado 
principal é a preservação da saúde de to-
dos nós: colaboradores, associados e co-
munidade em geral. Juntos somos maiores 
e mais fortes.

Celso Ramos Regis
Presidente

 Um dos nomes que ajudou a erigir 
o cooperativismo de crédito no país, Mário 
Kruel Guimarães foi o precursor do coope-
rativismo de crédito contemporâneo, que 
conduziu a reestruturação do sistema coo-
perativo de crédito, com a criação, no início 
dos anos 80, da Central das Cooperativas 
de Crédito do RS – Cocecrer/RS, atual 
Sistema Sicredi.
 No período em que trabalhou no 
Banco do Brasil, envolveu-se com o coope-
rativismo de crédito e teve experiência em 
outras cooperativas. Dessa forma, ajudou 
a fundar as bases e o modelo adotado pelo 
Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi.

 Em 1944 fundou e presidiu a 
Cooperativa de Consumo Bancário, a tra-
jetória de Mário deixa límpida sua paixão 
pelo cooperativismo. Dentre outros cargos, 
foi vice-presidente da Fecotrigo e presi-
dente da Cocecrer-RS. Foi também autor 
de obras, como o ensaio “Passado, presen-
te e futuro do cooperativismo de crédito 
brasileiro”.
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 A pandemia do coronavírus alterou drasticamente a vida das pessoas e a relação entre elas. Consequentemente a relação coo-
perativa x associados também, por isso o Diretor Executivo da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Luis Guilherme Salles Trindade, 
concedeu uma entrevista trazendo as últimas ações da Cooperativa durante esse período, perspectivas e visão de mercado.
 Luís Guilherme é casado, tem dois filhos e cursou Administração na Faculdades Integradas de Ourinhos . Está no Sicredi há 17 
anos e ocupa o cargo de diretor há 07 anos.

 1) A rotina da população foi alte-
rada drasticamente com a pandemia do 
coronavírus, o que afetou consequente-
mente a economia e os negócios. Qual é 
a visão do Sicredi em relação a essa nova 
realidade?
 Neste período de pandemia tive-
mos mudanças drásticas em todas as es-
feras, desde a nossa forma de agir, de nos 
relacionar, de trabalhar, de viver. E essas 
mudanças chegaram na nossa cooperati-
va, na rotina de funcionamento das nossas 
agências e no atendimento diário aos as-
sociados que são os mais impactados com 
a pandemia.
 O relacionamento sempre foi nos-
so diferencial no cotidiano com o associa-
do, mas não deixamos de estar presentes. 
Inovamos e aperfeiçoamos nossos canais 
digitais para evitar o contato presencial. E 
quando é necessário, nossas agências es-
tão adequadas a atendendo todas as reco-
mendações solicitadas pelas autoridades.
 Todas essas mudanças são para 
preservar nossos colaboradores e nossos 
associados, pois o Sicredi é feito por gente 
e foca sempre nas pessoas.
 A pandemia traz impactos econô-
micos que vão afetar a nossa região, mas 
acreditamos na força de recuperação, que 
é muito grande. O agronegócio é forte 
nos nossos três estados de atuação: Mato 
Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. 
Quem estiver alicerçado em empreendi-
mentos cooperativos vai ter mais apoio 
para passar por essa onda com mais faci-
lidade que os demais. Nos momentos de 
crise as cooperativas se fortalecem.

 2) Quais são as expectati-
vas do Sicredi para os pró-
ximos meses?
 A expectativa é positiva, se-
rão meses de recuperação. 
Está muito claro em nossa 
região a retomada parcial 
dos negócios, a economia 
volta a girar. E o sentimento 
da cooperativa é de cresci-
mento, pois isso será reflexo 
do nosso trabalho, de con-
tinuar presente com nosso 
associado, sempre mos-
trando com transparência o 
cenário. A confiança cons-

truída durante anos na relação cooperativa 
x associado é primordial neste momento.
 Portanto nestes próximos meses, 
temos uma perspectiva favorável em rela-
ção a esta retomada dos negócios e esta-
mos confiantes.

 3) Como o Sicredi está apoiando 
os associados neste momento?
 A Sicredi está apoiando o associa-
do desde o primeiro dia, todas as linhas 
de crédito disponibilizadas pelo Governo 
Federal a população, nós estamos aptos e 
disponibilizamos 100% ao associado.
 E criamos muitas opções também 
de linhas de crédito, produtos nossos para 
o associado fomentar o seu negócio, mas 
não só com crédito, também com consulto-
ria financeira, para entender cada contexto 
e de maneira personalizada, com empatia 
nos colocar no lugar do associado para en-
caminhar a melhor oferta.
 No Sicredi cada associado é único 
e por isso cada atendimento é personali-
zado. Nossos colaboradores estão prepa-
rados para indicar as melhores soluções e 
trazer resultado ao associado.

 4) O plano de expansão da 
Cooperativa continua?
 O plano de expansão continua a 
todo vapor, somente neste primeiro se-
mestre iremos inaugurar 4 novas agências: 
começando por Roda Velha no distrito de 
São Desidério no Oeste da Bahia, Colinas 
do Tocantins/TO, Água Clara/MS e a agên-
cia Guaicurus, em Campo Grande/MS. 

 Com isto, não abrimos mão de ofe-
recer a melhor estrutura que nosso asso-
ciado merece, pois estamos confiantes que 
muito em breve, vamos conseguir recebê-
-los para tomar um café em nossas agên-
cias e conversar presencialmente. 
 Todas as nossas agências são pro-
jetadas para dar conforto ao atendimento 
e isso continuará. 

 5) Qual a orientação aos associa-
dos sobre o atendimento?
 Orientamos que o associado pro-
cure o seu gerente, solicitar esse papel de 
consultor, pois o Sicredi tem uma equipe 
preparada com conhecimento de Educação 
Financeira e mercado para orientar o asso-
ciado. Este é o momento de conversarmos 
mais, de termos mais entendimento.

 Nós disponibilizamos um número 
único de WhatsApp (51 33584770), que 
através da ferramenta de inteligência ar-
tificial o Theo, personagem virtual, pode 
ajudar com dúvidas e consultas de sua 
conta. Além disso, nosso App e Internet 
Banking oferecem as facilidades digitais 
para que o associado, possa se cuidar fi-
cando em casa e mesmo assim realizando 
suas movimentações. 

 Estruturamos um time preparado 
tecnicamente para conversar sobre este 
novo momento do mercado financeiro, so-
bre como investir, as maneiras de cuidar 
de seu dinheiro, pois o crédito pode ajudar, 
mas não necessariamente fará o nosso 
associado sair deste momento desafia-
dor. Portanto ter a proximidade de nossas 
agências com nossos mais de 56 mil as-
sociados fará a diferença, e irá frisar nos-
so propósito de transformar atendimentos 
em relacionamento, buscando através dos 
valores do Cooperativismo, fazer mais por 
cada associado de nossa Cooperativa. 
 Caso ainda não tenha recebido a li-
gação de seu gerente da conta, entre em 
contato e exija dele este papel de consul-
toria, pois queremos muito mais do que 
crescer junto com cada associado, quere-
mos cuidar, para que todos possamos en-
frentar os próximos dias, com otimismo e 
inovação.  

Entrevista com

Diretor Executivo
Luis Guilherme Salles Trindade

“No Sicredi cada 
associado é único 

e por isso cada 
atendimento é 
personalizado.

Nossos colaboradores 
estão preparados 

para indicar as 
melhores soluções e 
trazer resultado ao 

associado.”

Informativo - Ano XXIX - nº 112 - Maio/2020   |   Página 3



 Inovar sempre foi um dos intuitos 
do Sicredi e em tempos de adversidades, 
essa necessidade é ainda maior. Por isso, 
o processo assemblear deste ano teve mu-
danças devido a pandemia do coronavírus.
 O Processo Assemblear ocorreu do 
dia 02/03 a 13/03. As agências Barreiras, 
Luis Eduardo Magalhães, Dianópolis, 
Gurupi, Porto Nacional, HU, 14 de Julho, 
UFMS, Julio de Castilho e Imbirussu rea-
lizaram suas assembleias da forma tradi-
cional. Já as demais agências (Araguatins, 
Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, 
Pedro Afonso, Afonso Pena, Plataforma, 
Parque das Nações, Corumbá, Três Lagoas, 
Brasilândia, Palmas, Paraíso do Tocantins 
e Taquaralto) tiveram as assembleias sus-
pensas por conta da pandemia ocasiona-
da pelo Covid-19, de forma a resguardar a 
saúde dos associados e colaboradores da 
instituição, bem como as comunidades das 
respectivas agências.

 E, para encerrar o processo as-
semblear, foi realizado no dia 25 de abril, 
em formato semipresencial, a Assembleia 
Geral Ordinária, realizada na modalidade 
digital (virtual), na Sede da Cooperativa e 
transmitida aos delegados por videocon-
ferência, sendo assegurada a participação, 
manifestação e voto dos delegados re-
gistrados na Assembleia digital, median-
te atuação remota por áudio, vídeo e chat 
de conversa, cuja gravação integral do ato 
está armazenada.
 Este formato foi devido a recomen-
dação do Ministério da Saúde e amparada 
em orientação do BACEN. O rito obedeceu 
a todos os requisitos de segurança para as 
lideranças convocadas poderem participar. 
A Cooperativa encerrou o exercício com 
um resultado bruto de mais de 42 milhões 
de reais, num crescimento de 26% em re-
lação ao ano anterior, ficando mais de 16 
milhões creditados nas contas correntes e 

de capital dos associados.
 Foram apresentados os votos dos 
coordenadores de cada Núcleo, sendo 
aprovados todos os itens da Assembleia. 
Para encerrar a AGO, o Presidente da 
Central Sicredi Brasil Central, Celso 
Figueira, deixou uma mensagem muito 
positiva diante do cenário em que esta-
mos vivendo. “A pandemia está servindo 
para nos reinventarmos tecnologicamente. 
Estou muito surpreso de participar de uma 
AGO em formato digital e também pela 
praticidade, transparência e organização 
do processo.”
 O resultado líquido foi creditado no 
dia 27 de abril de 2020, aos associados de 
maneira proporcional ao volume de suas 
operações no período, sendo 50% deposi-
tado em conta corrente e 50% depositados 
em conta capital. Além dos juros ao capi-
tal que foram creditados em dezembro de 
2019.

Inovação no Processo Assemblear

 Neste momento de pan-
demia, apenas a cooperação é o 
caminho para vencer! Por isso, 
para representar essa união, a 
Cooperativa reeditou a sua mú-
sica oficial com alguns colabora-
dores cantando de forma coletiva, 
sendo uma só voz!

Confira a canção no QR Code!

Somos todos 
uma só voz

 Acompanhando as ações que visam a 
redução da propagação do coronavírus, e se-
guindo as recomendações do Ministério da 
Saúde, alguns eventos tiveram seus formatos 
alterados para reduzir viagens e aglomerações.
 As assembleias da Sicredi Participações, 
Sicredi Fundos Garantidores e Fundação Sicredi 
foram realizadas conforme previsto através de 
procurações para evitar o deslocamento até 
Porto Alegre.
 O Fórum de Presidentes previsto para 
o final de março foi cancelado. A Reunião de 
Diretores Executivos programada para o final 
de abril também foi cancelada.  As áreas do 
CAS produziram materiais e vídeos para discu-
tir os temas propostos de ambos os eventos.
 O Summit Nacional dos Conselheiros 
marcado para o início de junho em Brasília 
também foi cancelado. A preservação da saú-
de das pessoas é o principal objetivo do Sicredi 
neste momento e por este mesmo motivo tam-
bém não participará da Conferência do Woccu 
2020.
 Como acontece com muitos setores, a 
internet tem se tornado uma grande aliada e no 

setor do agro não poderia ser diferente. A ini-
ciativa em realizar a Agrotins no formato digital 
abre um leque de possibilidades onde peque-
nos, médios e grandes produtores do Brasil e 
do mundo poderão adquirir conhecimento, ma-
quinários, insumos e outros. A Agrotins - Feira 
de Tecnologia Agropecuária do Tocantins está 
prevista para ser realizada nos dias 27, 28 e 29 
de maio.
 Já a Bahia Farm Show, que ocorre em 
Luís Eduardo Magalhães-BA, aconteceria de 
26 a 30 de maio, mas a realização foi posterga-
da e ainda não tem uma nova data.
 Assim como o Confinar, que ocorre-
ria de 19 a 20 de maio em Campo Grande-
MS, também foi adiado e uma nova data será 
anunciada.

Eventos alterados devido à pandemia
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para a feira 
Agrotins 
100% digital

Julio e Luciana entregam kitJulio e Luciana entregam kit
Agrotins ao associadoAgrotins ao associado
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Solidariedade 
em tempos de Covid-19

 O interesse pela comunidade é um dos sete princípios do 
cooperativismo e sempre esteve no cotidiano da Cooperativa. Em 
tempos de coronavírus esse espírito solidário está ainda mais forte.
 A Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia está promovendo 
diversas ações. Uma delas é a campanha Juntos por Todos, que en-
volve todas as agências e teve por objetivo arrecadar alimentos não 
perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, para a doação a 
entidades/instituições e famílias carentes. A ação ocorreu no forma-
to digital, onde a pessoa realizava a doação e postava um vídeo in-
formando da doação e desafiando/marcando mais três amigos para 
participar.
 Formando, assim, uma grande corrente da cooperação, que foi 
aberta para todos. Os membros voluntários do Comitê de Atividades 
Sociais da Cooperativa confeccionaram 900 máscaras de tecidos que 
foram doadas para o Hospital Universitário e para a Agência UFMS.

 “O Sicredi atua comprometido com o bem coletivo e com o desenvolvimen-
to social. Em um momento onde todas as atenções estão voltadas aos impac-
tos desta pandemia, a cooperativa cumpre seu papel e busca maneiras de 
colaborar com aqueles que estão na linha de frente, trabalhando por todos”, 
avalia o presidente da Cooperativa, Celso Regis.

        Dia C na luta contra o         
coronavírus

  As palavras cooperação e empatia nunca foram tão destacadas 
nos noticiários ao redor do mundo. São os seus significados que nos 
fazem – aqueles que podem – ficar em casa para diminuir o contágio 
do coronavírus. E quando o assunto é cooperar por um mundo melhor, 
como está acontecendo na maior parte dos países, estamos falando 
de Dia de Cooperar (Dia C) que, neste ano, direciona seus esforços 
com o objetivo de auxiliar as cooperativas no combate aos problemas 
gerados pela pandemia.
 “O nosso grande movimento nacional de estímulo às inicia-
tivas transformadoras e voluntárias, nosso Dia C, vai ser diferente 

neste ano, por conta de todas as recomendações das autoridades 
de saúde. Se, por um lado, a gente muda o jeito de celebrar, por 
outro o nosso objetivo continua o mesmo: participar da construção 
de um mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores opor-
tunidades para todos”, comentou o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, durante o lançamento oficial – via video-
conferência – e que contou com a participação de representantes 
das unidades estaduais do Sistema OCB.
  As ações e iniciativas como doações, atendimentos 
de saúde, orientações financeiras, dentre outras devem ocorrer de forma 
segura, a fim de evitar que cooperados, voluntários e comunidade sejam 
contaminados. Contudo, nossa celebração será feita no mundo digital, ou 
seja, nas redes sociais. Vamos mostrar a força das cooperativas e o com-

promisso com a comunidade de dentro e de fora delas.

Comitê de Atividades SociaisComitê de Atividades Sociais

Porto Nacional
Porto Nacional

Três LagoasTrês Lagoas

ImbirussuImbirussu

Luis Eduardo Magalhães
Luis Eduardo Magalhães

PalmasPalmas

Campo GrandeCampo Grande

Colinas do Tocantins
Colinas do Tocantins

BarreirasBarreiras

AraguatinsAraguatins

AraguaínaAraguaína

Água ClaraÁgua Clara



 A Sicredi União MS/TO e Oeste 
Bahia acredita na força da economia e con-
tinua com seu plano de expansão. Por isso, 
novas agências serão inauguradas nos 
próximos meses.
 Roda Velha no distrito de São 
Desiderio no Oeste da Bahia foi inaugurada 
em maio. A Agência Guaicurus em Campo 
Grande-MS tem previsão de inauguração 

para a segunda quinzena de junho e está 
com a obra em andamento, assim como a 
Agência de Água Clara-MS, que tem pre-
visão de inauguração para a segunda quin-
zena de julho. Ainda para o mês de junho, 
terá a inauguração da Agência de Colinas 
do Tocantins-TO.
  “Todas as agências continuam com 
o projeto de dar conforto no atendimento 
aos associados e acreditamos que em bre-
ve tudo voltará ao normal e podemos rece-
ber todos nas agências e continuar a nossa 
forma de relacionamento”, afirma o presi-
dente da Cooperativa, Celso Régis.

 Para atender os decretos municipais 
e estaduais que exigem regras de atendi-
mento para conter a pandemia, a rotina nas 
agências mudou. A entrada de pessoas está 
proporcional à capacidade de atendimento e 
com distância mínima estabelecida de 2 me-
tros entre as pessoas, o que ocasionalmente 
pode gerar filas.
 Para que o associado espere com 
mais comodidade, a cooperativa disponibi-
lizou tendas em respeito a quem utiliza os 
serviços do Sicredi. Além disso, o atendi-
mento é realizado em cumprimento às de-
mais exigências como o uso de máscaras 
por seus colaboradores, disponibilização de 
álcool 70% para associados e colaboradores 
e atendimento preferencial priorizado, além 
da higienização contínua do ambiente.
 Para gerir essas mudanças, foi criado 
um Comitê de Crise composto pela Diretoria 
Executiva e Gerentes da Sede da Cooperativa 
e Gerentes Regionais. 
Outra alteração ocasionada pela covid-19 
foi o processo assemblear 2020, que teve a 
Assembleia Geral Ordinária realizada de for-
ma digital.

 “Para proteger os colaboradores, fo-
ram feitos diversos comunicados orientando 
sobre formas de prevenção, além de disponi-
bilizar álcool em gel, máscara, luvas e demais 
produtos para este fim. Também aumentos 
a distância entre as mesas de trabalho con-
forme as recomendações do Ministério da 
Saúde”, explica o presidente da Cooperativa, 
Celso Régis. 
 Para a manutenção da atuação da 
Cooperativa foi implantada a modalidade 
de trabalho remoto para colaboradores en-
quadrados no grupo de risco, como também 
revezamento de equipes de trabalho a cada 
10 dias e férias para colaboradores que já ti-
nham esse direito.
 As cidades que tiveram o transporte 
coletivo suspenso, houve uma ação conjunta 
entre as empresas de vigilância e limpeza e 
a Cooperativa para providenciar o desloca-
mento dos profissionais para as agências. 
Estão sendo realizadas ações para inten-
sificação dos caixas eletrônicos, da área de 
autoatendimento e demais dependências de 
uso comum.

 Esse período de distanciamento 
social acelerou o processo de transfor-
mação digital de diversas organizações. 
O Sicredi já estava avançado com diver-
sos canais digitais de relacionamento e 
agora a Cooperativa lança mais um para 
facilitar o contato com o associado.
 O WhatsApp Enterprise tem o 
objetivo de trazer uma melhor experi-
ência digital, com mais agilidade e au-
tonomia ao associado. Há um número 
único de WhatsApp (51 3358-4770), 
que através da ferramenta de inteligên-
cia artificial o Theo, personagem virtual, 
pode ajudar com dúvidas e consultas de 
sua conta. Além disso, o App e Internet 
Banking oferecem as facilidades digitais 
para que o associado, possa se cuidar fi-
cando em casa e mesmo assim realizan-
do suas movimentações. 
 Através dessa ferramenta é pos-
sível ter acesso a diversos serviços e com 
o passar do tempo, essa inteligência ar-
tificial ficará cada vez mais completa. 
Mesmo neste período é possível contro-
lar a vida financeira e optar pelos melho-
res serviços.

Plano de expansão continua e
novas agências serão inauguradas

Mudanças de atendimento e
funcionamento nas agências

Conheça o
WhatsApp Enterprise

 A Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia tem uma representante como 
Sisters Society Brasil, que fazem parte 
da Rede Global de Mulheres. Esse grupo 
de mulheres atua para melhorar a vida 
de todo mundo a partir do trabalho das 
cooperativas de crédito.  E para dar con-
tinuidade aos trabalhos nesse período 
de pandemia, as 35 mulheres se reúnem 
quinzenalmente de forma virtual.
 Em cada encontro é tratado um 
tema diferente, tais como: liderança, vio-
lência doméstica em tempos de pande-
mia, trabalho voluntário das cooperativas, 
saúde e economia em tempos de Covid.
 O próximo passo é desenvolver 
mentoria entre as participantes e trocar 
experiências e soluções neste período de 
mudanças.
 O calendário de eventos apro-
vado no início do ano será retomado as-
sim que os encontros presenciais foram 
permitidos, como também a implanta-
ção do Comitê Mulher no Tocantins e 
Oeste da Bahia, conforme anunciado 
nas Assembleias, sendo aprovado pelo 
Conselho de Administração.

Comitê Mulher 
prossegue com

reuniões virtuais

Envie uma mensagem para

(51) 3358.4770 

Para começar a usar,
é muito simples:
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 Todos os dias há mudanças de fun-
cionamento e formas de relacionamentos 
em todas as organizações. Para facilitar 
o tráfego de informações, a Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia desenvolveu uma 
série de podcasts que traz informações 
pertinentes aos associados.
 A série pode ser acessada no site 
da cooperativa https://www.sicrediunia-
omsto.coop.br/podcast ou através do QR 
Code ao lado que trata de assuntos institu-
cionais, investimentos, campanhas, canais 

de atendimento, ações frente à pandemia, 
dentre outros.
 O Sistema Sicredi também lançou 
uma série sobre o atual cenário econômico. 
O conteúdo “Análise do Dia – Um Podcast 
do Sicredi” é comandado pelo economis-
ta-chefe da instituição, Pedro Ramos, e 
aborda diariamente os reflexos da crise 
gerada pelo coronavírus na taxa cambial e 
no mercado financeiro, além das medidas 
tomadas para minimizar impactos. Os po-
dcasts são divulgados à noite, de segun-

da a sexta-feira, no site do Sicredi (www.
sicredi.com.br/economia) e também nas 
plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple 
Podcasts e Google Podcasts.

 O cooperativismo brasileiro é, sem 
dúvidas, um expert em sobreviver a tem-
pos de crise. E não será diferente desta 
vez. O novo cenário imposto pela pande-
mia tem trazido à tona projetos para man-
ter o funcionamento e o desempenho de 
nossas cooperativas.
 É o caso da plataforma de ensino 
a distância Capacitacoop, lançada em abril 
pelo sistema OCB. Construída com base 
nas experiências já existentes de algumas 
unidades estaduais, a ferramenta que re-
úne cursos e vídeos para aprendizagem 

em temas diversos já está disponível para 
acesso de todos.
 No momento já há seis cursos dis-
poníveis: Assembleia Geral na Prática; 
Entendendo a Sociedade Cooperativa; 
Governança Cooperativa (Princípios e Boas 
Práticas); Gestão de Recursos Humanos 
para Cooperativas; Contabilidade de 
Cooperativas e Modelo de Excelência em 
Gestão.
 O endereço da plataforma é o ca-
pacita.coop.br 

 Em Porto Nacional/TO, lançamos 
nosso proejto da Praça Conectada, onde 
o Sicredi adota uma praça da comunidade 
onde está inserido, e com realiza a insta-
lação de equipamentos que possibilitam o 
acesso a internet para a população.
 Esse projeto visa levar acesso e 
mobilidade para a região e também mos-
trar que o cooperativismo está sempre dis-
posto a trazer tecnologia e inovação.

Série de podcasts traz informações aos associados

Capacitacoop: EAD do
cooperativismo

Praça Conectada

 

 A campanha promocional “Todo 
mundo pode investir e ganhar” lançada no 
início do ano tinha seu sorteio baseado nos 
sorteios semanais realizados pela Loteria 
Federal. 
 Em razão de restrições e medi-
das impostas por governos e municípios 
no combate ao novo coronavírus, a Caixa 
Econômica Federal decidiu suspender 
temporariamente ou adiar alguns jogos de 
loteria.
 Consequentemente os sorteios da 
campanha promocional estão suspensos e 
retornam juntamente com os jogos da lote-
ria federal.

Campanha “Todo 
mundo pode in-
vestir e ganhar” 
é pausada tem-
porariamente
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 Esse período de distanciamento so-
cial abriu novas janelas de relacionamento 
e como o interesse pela comunidade está 
no DNA do cooperativismo, a Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia está firmando di-
versas parcerias para estreitar o relaciona-
mento com a população.
 Uma dessas iniciativas é com as 
Associações Comerciais, Empresariais, 
Câmaras de Dirigentes Lojistas e demais 
entidades comerciais dos municípios, que 

tem o intuito de compartilhar conhecimen-
to com conteúdos sobre cenário econômi-
co, educação financeira, dentre outros.
 “É muito importante neste mo-
mento termos acesso a informações re-
levantes que possam auxiliar nos nossos 
negócios durante este momento de crise”, 
afirma Joseph Madeira, presidente ACIPA - 
Associação Comercial Industrial de Palmas.
 O intuito é promover lives na rede 
social da Cooperativa que abordem diver-

sos temas para trazer alternativas neste 
período adverso. É uma forma de pertenci-
mento nas comunidades, para disseminar 
conhecimento técnico, dos profissionais 
multidisciplinares aos associados e região. 
 

     Confira a live com
     a ACIPA através do
     QR Code ao lado.

Compartilhar conhecimento para crescer junto

 O Jeito Sicredi de Ser é um programa 
que orienta o jeito de agir e de se relacionar 
com colegas, associados e a comunidade, 
uma formação básica para todos os cargos. 
É a forma simples e próxima de colocarmos 
a cultura e os valores em prática.
 E no momento presencial, a 
Diretoria Executiva na pessoa do Luis 
Guilherme Salles Trindade, juntamente 
com a Gerente de Gestão de Pessoas, 
Thais Castro, estão realizando encontros 
promovendo o Jeito Sicredi e levando 
informações aos colaboradores de toda a 
Cooperativa.

 “Esses encontros têm o objetivo 
de fortalecer as nossas atitudes enquanto 
colaboradores do Sicredi e que também 
nos diferenciam enquanto sistema 
cooperativo, além de analisarmos juntos 
esse novo cenário que estamos passando 
e que requer adaptações, resiliência e 
comunicação”, destacou o diretor.
 Até o momento, as agências Luís 
Eduardo Magalhães, Barreiras, Sede, 
UFMS, Guaicurus, Afonso Pena, Plataforma 
Sicredi e 14 de Julho, já passaram por este 
treinamento, e em breve será programado 
nas demais agências.

Jeito Sicredi de Ser

Cooperativa atende demandas dos associados
 Seguindo orientação da resolução 
CMN 4802/2020, foram atendidas as de-
mandas dos associados referente as pror-
rogações das parcelas de crédito, para 
produtores rurais e cooperativas singula-
res de produção agropecuária que tenham 

sofrido perdas na renda em decorrência de 
seca ou estiagem. 
 Também a renegociação de opera-
ções de crédito rural de custeio e de inves-
timento; e o financiamento no âmbito do 
Programa de Capitalização de Cooperativas 

Agropecuárias (Procap-Agro) e a cria-
ção de linhas especiais de crédito de cus-
teio ao amparo do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

Agência Luis Eduardo MagalhãesAgência Luis Eduardo Magalhães Agência BarreirasAgência Barreiras Agências Afonso Pena e Plataforma SicrediAgências Afonso Pena e Plataforma Sicredi

Agência 14 de JulhoAgência 14 de Julho

Agências UFMS e GuaicurusAgências UFMS e Guaicurus


