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Editorial

Expediente

 Todos tinham expectativas, sonhos 
e metas para 2020! Um ano aguardado e 
espera do para retomar a economia, tirar 
projetos do papel, realizar sonhos! Mas a 
pandemia chegou em março, bem no início 
das atividades do ano, forçando uma 
reformulação em tudo o que foi planejado.

 Infelizmente ainda vivemos a pan-
demia, estamos numa crise da saúde, que 
ocasionou uma forte crise econômica que 
ainda vai perdurar. Vemos empresas 
fechando, pessoas perdendo o emprego e 
planos sendo descartados. 

 Mas há segmentos que ainda estão 
conseguindo manter o ritmo e até ter cres-
cimento. O cooperativismo de crédito é um 
deles e nossa Cooperativa é um exemplo 
que é possível crescer nesse cenário.

      O mundo já passou por diversas crises e 
sempre as cooperativas se fortalecem. 

Pois são nos momentos difíceis que as 
pessoas recorrem aos empreendimentos 
cooperativos, se unem por um bem em 
comum e a solidariedade aparece. 

  As cooperativas são empresas 
diferentes das demais. Elas são feitas de 
pessoas e trabalham pelas pessoas, isso 
faz toda a diferença. Em momentos como 
este que estamos vivendo isso se destaca 
ainda mais.

 E por isso, reformulamos nossos 
projetos e metas, adequamos ao novo 
momento, mas não deixamos de executá-
-los. E já estamos colhendo os frutos! 
Inauguramos três agências nesse período, 
uma em Campo Grande/MS, uma na 
cidade de Água Clara/MS e outra em Coli-
nas do Tocantins/TO.

       No nosso balanço, publicado neste 
informativo, trazemos os resultados posi-

tivos do 1º semestre! E neste período todo 
ainda pensamos no próximo, realizamos 
diversas ações sociais do Dia C – Dia de 
Cooperar para atender quem mais precisa, 
dentre outras atividades junto às comuni-
dades que atuamos.

     Mostramos que atitudes simples 
movem o mundo! E que podem realmente 
impactar a sociedade! O cooperativismo 
traz diversas lições, uma delas é que é 
possível crescer financeiramente na crise, 
apoiando seus associados no momento 
em que eles mais precisam. E também que 
é possível ajudar o próximo!

 Veja mais informações, ações, 
promoções da nossa Cooperativa. Boa 
leitura!

Celso Ramos Regis
Presidente

Crescemos porque somos diferentes! 
Porque somos feitos de pessoas para pessoas!
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 O mundo vive um momento dife-
rente de tudo, onde o distanciamento se 
faz necessário para o bem de todos. E 
como a Cooperativa pode estar próxima 
da comunidade e seus associados, mesmo 
que longe fisicamente? Os valores do coo-
perativismo correspondem aos ideais que 
orientam as escolhas das pessoas, do 
jeito Sicredi de ser e de agir. Expressam a 
nossa humanidade, o que acreditamos e 
defendemos perante a coletividade, em 
termos morais e éticos. E nada melhor que 
os próprios associados para representa-
rem os nove valores do cooperativismo, 

onde cada um será o guardião de um valor, 
que tem uma correlação com o valor. Por 
exemplo, o associado Leonardo Avelino 
Duarte é professor de direito, advogado, e 
representa o valor “democracia”. A série 
será publicada gradativamente nas redes 
sociais da Cooperativa, fique atento às 
redes sociais para saber quais serão os 
próximos valores e seus respectivos guar-
diões. Os valores do cooperativismo são: 
solidariedade, liberdade, democracia, 
equidade, igualdade, responsabilidade, 
honestidade, transparência e responsabi-
lidade socioambiental.

CURIOSIDADES

Série Valores do Cooperativismo
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“Todo Mundo pode Investir e Ganhar” 
já tem ganhadores.

 Ter uma reserva financeira é 
importante e por isso, o Sicredi incentiva 
seus associados a poupar e investir em 
produtos e serviços rentáveis.

 Para fortalecer este hábito, a 
Cooperativa iniciou no dia 13 de julho a 
campanha “Todo Mundo pode Investir e 
Ganhar”, após a retomada dos sorteios da 
Loteria Federal.

 Vários associados já foram 
contemplados com prêmios instantâneos, 
como bonés, canetas, garrafas térmicas, 

Fabrício Dalpasquale Francisco das Chagas

Acesse o site da campanha
através do QR Code acima

facas, coolers e cadeiras. Desde o início da 
campanha, já foram gerados mais de 900 
mil números da sorte e, além das 
raspadinhas os participantes concorrem a 
sorteios semanais de celulares Samsung 
S10.

 O primeiro ganhador foi Fabricio 
Dalpasquale, associado da agência 14 de 
Julho em Campo Grande/MS, que ganhou 
um Smartphone Samsung Galaxy S10 
novinho em folha. E já temos mais três 
ganhadores: Francisco das Chagas de 
Barreiras/BA, Webert Soares de 

Gurupi/TO e Algemiro Dallabrida de 
Dianópolis/TO. 

 "Foi uma ótima surpresa ter sido 
sorteado. Como associado, fico feliz com 
essa oportunidade", relata.  
Para participar da campanha é preciso 
investir a partir de R$ 100 em poupança, 
aplicações ou integralizar recursos na 
cota capital. Mais detalhes sobre a 
campanha no site:
www.sicredi.com.br/promocao/todomun
dopodeinvestireganhar/







 Dando continuidade ao plano de 
expansão, a Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia inaugurou três novas agências. A 
primeira foi a Agência Guaicurus em 
Campo Grande/MS, que fica numa região 
carente de opções de atendimento de 
instituições financeiras. “O Sicredi fortale-
ce seu compromisso com o cooperativis-
mo e desenvolvimento econômico regio-
nal. A capital sul-mato-grossense se des-
taca como município com maior número 
de agências do Sicredi no Brasil, são 18 
agência no total.”, afirma o presidente da 
Cooperativa, Celso Régis.

 A agência é completa para atendi-
mento à pessoa física, jurídica e agro, 
onde é possível realizar consórcios, segu-

ros, operações de crédito, previdência e 
investimentos, além dos canais de autoa-
tendimento. O atendimento ao público 
iniciou no dia 15 de junho.

 A cidade de Água Clara/MS ganhou 
no dia 20 de julho, a sua agência do Sicre-
di. O município já tinha um escritório de 
negócios e agora os associados têm uma 
agência confortável e aconchegante. 

 “Algumas cidades do interior care-
cem de opções de atendimento de insti-
tuições financeiras, e o Sicredi somente se 
instala nas comunidades a partir da von-
tade das pessoas daquela comunidade, 
sempre privilegiando os negócios locais. O 
Sicredi é feito de pessoas para pessoas”, 

destaca o presidente da Sicredi União 
MS/TO e Oeste da Bahia, Celso Régis.
 E no dia 27 de julho, Colinas do 
Tocantins teve seu novo espaço de atendi-
mento inaugurado. 

 Agora mais amplo e confortável, 
irá continuar atendendo a comunidade 
com o mesmo propósito, onde os associa-
dos são nosso principal valor.

 Segundo o gerente da agência de 
Colinas do Tocantins, Jandu Luz, o novo 
espaço mais moderno e focado no atendi-
mento continuará fazendo a diferença na 
cidade, além da localização estratégica 
para facilitar ainda mais a rotina dos 
associados. 

Cooperativa 
inaugura 
três novas
agências.

Agência Água Clara Agência GuaicurusAgência Colinas do Tocantins
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 A edição 2020 do Fórum do WYCUP (World Council Young Credit Union People) 
ressaltou que os projetos desenvolvidos pelo Sicredi no Brasil são referência para coo-
perativas de todo o mundo. O evento, que é uma das principais atividades do programa 
que teve o objetivo de estimular a formação de jovens lideranças e que premia partici-
pantes que desenvolveram iniciativas com potencial de causar influência global no 
cooperativismo de crédito, foi realizado entre os dias 22 e 24 de julho, virtualmente, e 
contou com a presença de centenas de profissionais do setor, em diversos países.
 A Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia marcou presença no evento, através da 
representante Leiza Inara Vargas, jovem associada coordenadora de núcleo da Coope-
rativa. A Leiza exerce um trabalho fantástico em Aquidauana/MS, pois é uma referência 
para os demais associados da região, uma vez que lá não possui uma agência de aten-
dimento da Cooperativa. Portanto, ela é uma ponte entre associado e agência de Campo 
Grande/MS, tirando dúvidas, explicando sobre a diferença da Cooperativa e as demais 
instituições financeiras, por exemplo. Foi uma honra participar 
de um evento internacional e um orgulho em ser a representante 
da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia”, afirmou a jovem.

Jovem da Cooperativa
participa de evento mundial
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Clube Verde de Vantagens já tem
mais de 250 empresas cadastradas
 O Clube verde de vantagens é um 
site que hospeda por cidades da área de 
atuação da Cooperativa empresas asso-
ciadas, que irão oferecer benefícios aos 
demais associados cadastrados.
 Para participar, basta a empresa 
de prestação de serviço ou comércio ser 
associada da Cooperativa e oferecer 
algum benefício exclusivo para os asso-
ciados.
 “A cooperativa entende que a 
cooperação é a palavra-chave deste 
momento, e ofertar um presente ao 
associado proporcionando a intercoope-

ração fará a diferença para quem está 
ofertando e para quem estará utilizando, 
pois queremos apenas promover nossa 
economia local com este projeto e forta-
lecer nosso vínculo com associado, que 
estará sempre lembrando de nossa 
marca como uma Cooperativa que pensa 
e quer desenvolver e crescer junto com 
ele”, afirma Celso Régis, presidente da 
Cooperativa. 
 Até o momento já são mais de 250 
empresas cadastradas. Conheça mais em 
https://www.sicrediuniaomsto.coop.br/ 
clubeverdedevantagens/  

Leiza Vargas

Escaneie o
QR Code e

assista ao 
vídeo da Leiza

Escaneie o QR Code
e acesse o site



Senic virtual reúne 
mais de 200 lideranças
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 Em agosto, ocorreu o XVIII Seminá-
rio de Nivelamento dos Núcleos Coopera-
tivos – Senic. O evento ocorreu no forma-
to virtual, conforme as exigências para o 
momento, e surpreendeu pela grande 
quantidade de lideranças participantes 
no evento: ao todo foram 204 pessoas 
prestigiando o seminário, dentre elas as 
lideranças de núcleo da Cooperativa, con-
selheiros de administração e fiscal e 
gerentes de agência.

 O evento iniciou com uma impor-
tante mensagem do Presidente da Coope-
rativa, que abordou o tema “Cenário do 
cooperativismo frente à pandemia”. 
“Apesar de todas as dificuldades que 
surgiram com o advento da pandemia, as 
cooperativas de crédito mais uma vez 
surpreendem de uma forma positiva, 
graças ao ciclo financeiro virtuoso que 
realizam junto ao associado e comunida-
de”, afirmou Celso Régis. Na Oportunida-
de, o Presidente confirmou a realização 
ainda este ano, de uma AGE-Assembleia 

Geral Extraordinária de Delegados, visan-
do a adequação do Estatuto Social e 
demais normativos da Cooperativa ao 
novo padrão sistêmico, conforme já 
comunicado aos associados nas Assem-
bleias de Núcleos que puderam ser reali-
zadas no início do ano e também na 
Assembleia Geral de abril passado.

 Em seguida, foi apresentado um 
breve relatório das ações realizadas junto 
aos associados e comunidade no 1º 
semestre. Dando continuidade, o diretor 
executivo, Luis Guilherme Salles Trindade, 
fez a prestação de contas do planejado 
para o 1º semestre da Cooperativa. Para 
finalizar o evento, foi apresentado o Curso 
de Lideranças da Cooperativa. A capacita-
ção tem por finalidade a formação dos 
associados líderes, concedendo formação 
nos temas relacionados à gestão e coope-
rativismo. O curso, que também será no 
formato online, tem o apoio do Sescoo-
p/MS e será aplicado pelo Instituto Supe-
rior de Educação e Economia – ISAE.

Agência Parque das Nações

Agência Luís Eduardo Magalhães

Agência Paraíso do Tocantins

Agência Porto Nacional

Agência Dianópolis

Agência Roda Velha

 O Conselheiro Fiscal tem papel 
fundamental em uma cooperativa, por 
isso, precisa de uma formação adequada. 
Na Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 
há o Secof - Seminário de Conhecimento 
das Atividades do Conselho Fiscal da 
Cooperativa.
 Esse seminário tem o objetivo de 
formar, informar, atualizar e capacitar 
associados da Cooperativa com conheci-
mentos específicos sobre a função de 
Conselheiro Fiscal. O público-alvo são os 
associados indicados pelo Núcleo Cen-
tral, que tenham interesse em obter mais 
conhecimentos sobre as atividades de 
Conselheiro Fiscal. Participar do Secof, é 
um dos requisitos obrigatórios para 
todos os associados que queiram futura-
mente ser indicado como candidato ao 
cargo de conselheiro fiscal da Cooperati-
va. O seminário acontece anualmente, 
exceto nos anos que ocorrem as eleições 
do Conselho Fiscal na Cooperativa.
 Este ano, acontecerá no dia 18 de 
setembro, no formato virtual, das 18h30 
às 21h30 (horário MS). Para mais infor-
mações, entre em contato com o Coorde-
nador Central de sua agência.

 O Seminário de Capacitação das 
Lideranças da Cooperativa, é o encontro 
que fecha as atividades do ano, apresen-
tando o relatório das atividades do perío-
do, com muita informação, prévia da 
agenda 2021 e validação do calendário do 
Processo Assemblear 2021 junto às lide-
ranças da Cooperativa. 
 Em 2020, o evento também será 
no formato virtual e ocorrerá no dia 5 de 
dezembro. Então já marque na agenda!

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO 
DE CONSELHEIRO FISCAL 
OCORRE EM SETEMBRO

SECAL JÁ TEM DATA 
MARCADA:

5 DE DEZEMBRO



 O atendimento e forma de relacionamento com 
o associado mudaram neste período de pandemia, pois 
a Cooperativa zela pelas pessoas. Diversas ações de 
prevenção e combate à covid-19 são realizadas diaria-
mente nas agências. 

 Foi criado um Comitê de Crise para analisar e 
estudar cada caso, todas as agências seguem os proto-

colos e decretos de acordo com cada município, como 
também são sanitizadas, incluindo a sede. Cada agên-
cia também está sinalizada comunicando formas de 
atendimento e formas de prevenção.

 Os eventos de inauguração foram adapta-
dos e são realizados com os devidos cuidados e 
redução de pessoas presentes.

Relatório Covid-19
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Cooperativa investe na 
formação dos colaboradores

 A formação dos colaboradores é 
fundamental para o crescimento da Coo-
perativa. “Somos uma cooperativa sólida, 
com mais de 30 anos de atuação, e por 
isso investimos na capacitação de nossos 
colaboradores para cada vez mais poder 
crescer e desenvolver a Cooperativa”, 
afirma o presidente Celso Régis.

 Somente no 1º semestre 2020, 
foram 43 capacitações; 508 horas de 
treinamento Blended Learning (presen-
cial/online).

 Uma dessas capacitações foi de 
produtos e serviços, que ocorreu de janei-
ro a março, para os colaboradores por 
segmento (PF, PJ e Agro), dentre os demais 
treinamentos que a cooperativa realizou, 

estão: Líder do Futuro, Impulse, Jornada 
do Colaborador, Programa de Formação 
Agro Summit, Escola Agro, Boas Vindas, 
Programa para Back O�ce.

 E para os colaboradores terem 
acesso a todos esses treinamento e capa-
citações, temos o Mapa de Educação onde 
mostra todos os agendamentos de cada 
ação.

Conexão PF-AGRO e PJ 1

Conexão PF-AGRO e PJ 3

Líder do Futuro

Segmento PF Conexão

Conexão PF-AGRO e PJ 2



Palmas 

Ações do Dia C
beneficiam 
milhares de pessoas

 Compromisso com a comunidade! 
Um dos princípios do cooperativismo é o 
interesse pela comunidade e neste 
momento está mais aflorado do que 
nunca. Durante o ano todo as cooperativas 
promoveram diversas ações sociais do Dia 
C – Dia de Cooperar, que é um movimento 
de voluntariado que tem iniciativas total-
mente alinhadas aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável, propostos pela 
ONU para erradicar a pobreza extrema no 
mundo até 2030.

 Na Cooperativa, as celebrações do 
Dia C 2020 foram realizadas através de 
três fases da Campanha intitulada “Juntos 
por Todos”. A 1ª fase foi de arrecadação de 
alimentos não perecíveis, produtos de 
higiene e limpeza e ocorreu em todas as 
agências da Cooperativa. A 2ª fase foi uma 
campanha de arrecadação de roupas e 
calçados e a 3ª e última foi a realização do 
drive thru solidário no dia da celebração 
do Dia C, que ocorreu no dia 4 de julho, 
data em que é celebrado o Dia Internacio-
nal do Cooperativismo e o Sistema OCB/-

Sescoop nacional promove diversas ativi-
dades em todo o Brasil. Neste dia, fizemos 
a ação em Campo Grande/MS, Água 
Clara/MS, Palmas/TO e Taquaralto/TO. As 
demais agências também não deixaram 
este importante dia para o cooperativismo 
passar em branco, através de ações 
sociais específicas. 

 Em Corumbá/MS e Porto Nacio-
nal/TO foram distribuídas mais de 3 mil 
máscaras para a população da cidade e em 
de Pedro Afonso/TO foi confeccionado e 
distribuído 200 marmitex para a popula-
ção de bairros carentes.

 Ao todo mais de 4 mil pessoas 
beneficiadas pelas ações do dia C e contou 
com a participação voluntaria de mais de 
60 colaboradores, que foram selecionados 
para evitar aglomerações nas ações.

 "Hoje foi o dia de entregarmos 
nossa contribuição na comunidade Barra 
da Aroeira a 130km de Palmas, eles farão 
um bazar para ajudar na construção de 

uma cozinha para atendimento de toda a 
comunidade quilombola da região, foi 
muito gratificante e contamos com a 
parceira do Instituto de nossa associada 
que conseguiu arrecadações de cestas 
básicas e outros itens", disse Waleska de 
Souza Oliveira, colaboradora da agência 
de Palmas/TO.

 “O Dia de Cooperar foi marcado 
pela participação e contribuição de nossos 
mais de 60 mil associados, onde arrecada-
mos mais de 3 toneladas em alimentos 
não perecíveis e mais de 4 mil peças de 
roupas, que foram destinadas às institui-
ções e famílias que precisavam de auxílio 
neste momento difícil que estamos viven-
ciando. O Dia C ocorre durante o ano todo e 
continuará em 2020, pois atitudes simples 
movem o mundo de verdade”, destaca 
Celso Régis presidente da Cooperativa. 

 As ações foram realizadas pelas 26 
agências da Cooperativa, todas visando 
reduzir os efeitos do COVID-19 em suas 
regiões de atuação.

milhares de pessoas

Pedro AfonsoPorto Nacional

Taquaralto Água Clara Araguaína Campo Grande

Roda Velha Araguatins Corumbá

Paraíso do Tocantins
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Participação popular poderá 
salvar vidas e ajudar restaurar
monumento de Campo Grande.

 A união e a solidariedade são os 
principais objetivos da campanha Do 
Mesmo Sangue, lançada no dia 5 de agosto, 
em Campo Grande. A ação inédita é promo-
vida pelo Sicredi, em parceria com o Hemo-
sul e Sectur e apoio da Prefeitura de Campo 
Grande e SES/MS e incentiva a doação de 
sangue, ato que pode salvar muitas vidas, 
em especial neste momento de pandemia.

 Para estimular a participação 
popular, a campanha aliou ao projeto, o 
Monumento das Araras, um dos principais 
cartões postais de Campo Grande. Desde o 
último dia 31, a arara vermelha está pinta-
da de branco e as cores irão voltar de 
acordo com a doação de sangue. A cada mil 
bolsas de sangue, uma parte da arara será 
colorida e a meta é coletar ao menos 5 mil 
bolsas de sangue.

 A data escolhida para o lançamento 
da campanha é também alusiva ao Dia 
Nacional da Saúde, celebrado neste dia 05 
de agosto, reforçando o reconhecimento a 
todos os profissionais da área que se dedi-
cam a salvar vidas.

 “Agosto é um dos meses mais 
difíceis para o Hemosul, com a queda das 
doações de sangue. Levando em conta 
ainda este período de pandemia, o Sicredi 
decidiu estimular a doação deste material 
tão importante, aliando a ação a este ponto 
turístico da cidade, lembrando que a parti-
cipação ajudará no processo de restaura-
ção do monumento e principalmente, 
poderá salvar vidas”, explicou Ivan Pires, 
vice-presidente do Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia.

 A demanda por doações é contínua 
no Hemosul e a campanha deve fortalecer 
este importante gesto, como destaca a 
coordenadora do Hemocentro, Marli Vavas.

 “O Hemosul é o elo entre o doador e 
o paciente e precisamos da sensibilidade 
do doador para atender a quem necessita. 
Esta campanha veio abrilhantar nossa 
causa”, avalia.

 O Monumento das Araras tem 10 
metros de altura e foi construído em 1996, 
na Praça União, pelo artista plástico 

sul-mato-grossense Cleir Avila, que ficará 
responsável pela restauração da arara 
vermelha.   

 As doações de sangue podem ser 
realizadas diretamente no Hemosul da 
Capital, localizado na Avenida Fernando 
Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de 
coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, 
Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

 Devido a pandemia de Covid-19, as 
doações podem ser agendadas, evitando 
aglomerações. Vale lembrar que o Hemosul 
toma todas as medidas de segurança para 
a doação. Mais informações e agendamen-
tos pelo (67) 3312-1516, 1529 ou WhatsApp 
99298-6316.

 Este novo formato de unir, ações 
culturais com envolvimento coletivo da 
comunidade, em prol de uma causa 
comum, faz parte de nossos valores, e 
após a conclusão, as demais cidades pode-
rão ser contempladas também. 
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Diretor Executivo Luis Guilherme Autoridades no lançamento

Ivan Pires vice-presidente do Sicredi,
Marquinhos Trad prefeito e Marli do Hemosul

Descerramento da faixa inaugural



COLUNA MULHER
 Devido à pandemia, os eventos 
do Comitê Mulher foram adaptados. Em 
junho as integrantes do comitê se 
reuniram e no final de agosto haverá 
uma nova reunião para tratar do Plane-
jamento Estratégico dos últimos meses 
de 2020.

 A coordenadora geral do 
programa de inclusão e estímulo a 
participação social, Luzi Vergani, conti-
nua participando das reuniões com as 
Sisters duas vezes por mês, no mês de 
julho ocorreu um painel com as mulhe-
res da rede global, Luzi ainda faz parte 
do Comitê de Estratégia do Capítulo 
Brasileiro representando a Central.

 Ainda em agosto ocorreu uma 
reunião que agregou todas as esferas 
da GWLN  (Global Women`s Leadership 
Network) com a participação de mulhe-
res dos comitês nacional (Sisters Socie-

ty Brasil) e Internacional (GWLN). A Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia foi repre-
sentada pela representante do Comitê e 
mais cinco mulheres.

 Em nossa Cooperativa, o Comitê 
Mulher existe desde 2017 e tem por objeti-
vo ampliar a representatividade das 
mulheres no cenário cooperativista e na 
comunidade e está passando por uma 
reestruturação.

 O Comitê passará a ter comitês 
locais, com o intuito de aumentar a repre-

sentatividade nas três regiões que a 
Cooperativa atua.

 A princípio, serão três comitês 
locais, composta por associadas 
nomeadas pelo Conselho de Adminis-
tração da Cooperativa: um no Mato 
Grosso do Sul, um no Centro-Norte do 
Tocantins e outro no Sudoeste do 
Tocantins. Para maiores informações 
sobre o Comitê Mulher, acesse o site da 
Cooperativa.

Assembleias virtuais têm força de lei
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 Por conta da pandemia e da neces-
sidade de respeito às medidas de distan-
ciamento e isolamento social, as organi-
zações brasileiras precisaram adaptar 
procedimentos e normas de rotina e de 
governança.

 As reuniões e assembleias oficiais 
também sofreram mudanças e migraram 
dos formatos presenciais para os virtuais, 
agora com a força de lei. Sancionada pela 
Presidência da República sob o n° 
14.030/20, de 28 de julho último, a nova 
legislação atualiza a matéria anterior e 
contempla sociedades anônimas, socie-
dades cooperativas e entidades que 
representam o setor cooperativista.

 No âmbito do Cooperativismo, 
trata-se de importante avanço, que 
potencializa a prática de um dos nossos 
princípios mais relevantes – democracia 
e participação compartilhada. Dessa 
forma, houve intensa mobilização das 
lideranças do setor, capitaneada pela 
Organização das Cooperativas Brasilei-
ras – OCB que, contando com o apoio 

fundamental do Banco Central do Brasil, 
articulou junto ao Governo Federal e Con-
gresso Nacional a promulgação deste 
dispositivo legal há muito desejado.

 Entendemos que as assembleias 
remotas têm uma vantagem adicional: 
contribuem para a elevação do número de 
associados com presença virtual. Afinal, 
nossas cooperativas têm grandes áreas 
de atuação, o que normalmente dificulta 
viagens e a ida de associados ao local das 
assembleias para exercer o direito de voto 
e voz. A nova lei define que as cooperati-
vas terão o prazo legal de nove meses, a 
contar do término do seu exercício social, 

para realizar as assembleias. E boa parte 
das instituições já realizaram seus encon-
tros com grande sucesso.

 A lei também confere segurança 
jurídica a todo o processo ao definir que os 
mandatos dos membros dos órgãos de 
administração, de fiscalização, dos 
órgãos estatutários previstos para se 
encerrarem antes da realização da 
assembleia geral ordinária ficarão prorro-
gados até a sua realização.

 Nunca mais seremos os mesmos 
depois de viver esta emergência sanitária 
mundial. Porém, aprendemos rapidamen-
te que é possível readequar processos, 
reinventar rotinas. E agora temos um 
novo conhecimento agregado: tecnologia 

e experiência para recriar o futuro com 
novas bases econômicas e sociais.

(Fonte: Artigo escrito por Kedson 
Macedo, Presidente da Confebras 
e publicado no portal: cooperati-
vismodecredito.coop.br)


