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Expediente

 Com o passar dos últimos meses, 
vivemos muitos momentos desafiadores 
e seguimos com a esperança de dias 
melhores. Muita coisa aconteceu, muita 
coisa aprendemos e agora é a hora da 
retomada. Não só da economia, mas 
também dos nossos planos pessoais, dos 
projetos empresariais, do convívio com as 
pessoas, enfim é vida que segue. 

 A Cooperativa não parou, reade-
quou os projetos e seguiu em frente. Esti-
vemos ao lado dos associados, demos 
apoio e suporte. E vimos na prática que a 
união tem o poder de transformar. Não é à 
toa que levamos a união no nome, sabe-
mos vivenciar no dia a dia e constatamos 
na pele como faz toda a diferença.

 Mais um ano se encerra, e em uma 
cooperativa o resultado não é somente 
medido pelo viés econômico, o social 

também conta. E no momento que a socie-
dade mais precisou, a Cooperativa esteve 
presente e cumpriu com a sua missão de 
agregar renda, negócios, felicidade e paz à 
comunidade onde atua. Por isso, podemos 
afirmar que nosso resultado é extrema-
mente positivo.

 O cooperativismo se fortalece em 
momentos de crise e mesmo afastados, 
estivemos mais unidos do que nunca. 
Sabemos que trabalhar junto é muito 
melhor, que traz mais desenvolvimento e 
promove um mundo mais justo para 
todos. Essa é a nossa missão, contribuir 
positivamente à vida das pessoas.

 Nesse período crescemos, inaugu-
ramos agências e demos sequência ao 
nosso planejamento. Na última edição do 
ano, nosso informativo traz algumas das 
ações executadas pela Cooperativa em 

2021 e projetos para o próximo ano. 

 2022 está chegando e temos uma 
expectativa enorme! Esperamos um ano 
mais próspero, mais alegre e decisivo para 
o nosso País. Que este Natal seja como 
sempre idealizamos: em família, com as 
pessoas que amamos. Que este ano, pos-
samos nos reunir e confraternizar mais, 
vivenciando o verdadeiro espírito de 
comunhão. 

 Desejamos muita saúde a todos! 
Aprendemos que coisas simples são as 
mais valiosas e que, a partir de agora, 
vamos retornar a um ritmo conhecido nas 
nossas vidas. Um Natal repleto de amor e 
união e um Ano Novo cheio de saúde e 
prosperidade.

Boa leitura!
Celso Ramos Regis - Presidente

Juntos e mais unidos na retomada

 O Dia Internacional das Cooperati-
vas de Crédito (DICC) é celebrado anual-
mente na terceira quinta-feira de outu-
bro. A data destaca a contribuição e as 
transformações positivas geradas pelo 
cooperativismo de crédito para a socie-
dade.

 Neste ano, o DICC teve como tema: 
“Construindo saúde financeira para um 
futuro melhor”, estimulando a reflexão e 

BOX CURIOSIDADES

Editorial

o debate sobre o importante papel que as 
cooperativas desempenham para melho-
rar a vida das comunidades e dos associa-
dos.

 Fazer parte de uma cooperativa de 
crédito contribui significativamente para 
a sociedade, pois além da participação 
dos associados nos resultados, a comuni-
dade como um todo se beneficia e se 
desenvolve junto com a Cooperativa.
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 Tendo a educação financeira como uma 
das bases para gerar impacto positivo na socie-
dade, o Sicredi marcou presença na 8ª edição da 
Semana Nacional de Educação Financeira 
(Semana ENEF), uma iniciativa do Fórum Brasi-
leiro de Educação Financeira (FBEF), que foi 
realizada entre os dias 8 e 14 de novembro. No 
período, a instituição intensificou suas ações 
voltadas ao tema, buscando ampliar o impacto 
nas pessoas e comunidades. 

 A Cooperativa realizou mais de 320 
ações nos três Estados de atuação, entre pales-

Ações da Semana ENEF 
impactam mais de 8.500 pessoas

Agência Tijuca Agência Júlio de Castilho Agência Pedro Afonso

Agência Formosa do Rio Preto

Agência HU

Agência Integração Agência JK

Agência José de Brito

Agência 14 de Julho Agência Barreiras

Agência Colinas do Tocantins Agência Guaicurus

tras e oficinas, para os mais diversos públicos: 
crianças, jovens, adultos e empresários.

 Nacionalmente também ocorreu a live 
“Vida Financeira Sustentável”, com apresenta-
ção da jornalista Paula Valdez, e os convidados 
Vera Rita de Mello Ferreira, orientadora técnica 
do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, e 
Eduardo Amuri, autor dos livros “Dinheiro sem 
Medo” e “Finanças para Autônomos”. 

 A programação da Semana Nacional de 
Educação Financeira alcançou mais de 8500 

pessoas, um recorde impressionante para a 
Cooperativa.

 A participação do Sicredi na edição 
deste ano foi norteada pela temática “Juntos a 
gente desenha uma vida mais próspera” mote 
do programa “Cooperação na Ponta do Lápis”. 
 

Acesse o QR Code 
para ver um vídeo sobre 

a 8ª Semana ENEF:

 A Cooperativa está implantando um 
novo projeto, o “Interesse pela Comunidade”, 
que tem como proposta apoiar projetos sociais 
locais.
 “Queremos desenvolver uma rede de 
apoio a projetos locais, exercendo o 7º princí-
pio universal do cooperativismo, que é o 
interesse pela comunidade. Fizemos o lança-
mento em todas as agências e as ações vão 
acontecer a partir de 2022", detalha o presi-
dente, Celso Regis.

 O projeto Interesse pela Comunidade é 
uma iniciativa acompanhada pela área de 
Relacionamento. Cada agência irá eleger um 
projeto social para ser acompanhado e apoia-
do, visando fortalecer as iniciativas já existen-
tes nas comunidades e construindo uma rede 
de apoio para que as ações sociais consigam 
alcançar mais pessoas.

 Os projetos podem atender as áreas 
de Saúde, Meio Ambiente, Inclusão Social, 
Educação, Cultura e Esportes.

“Interesse pela 
comunidade” vai 
fortalecer 
rede de apoio para 
ações sociais

PELA
P R O J E T O
INTERESSE
COMUNIIDADE

Agência Barreiras

Agência Palmas

Agência Três Lagoas



 Em Porto Nacional/TO, a agência 
da Cooperativa na cidade foi reinaugura-
da em novembro e ganhou cerca de 154 
metros quadrados a mais, novas posições 
de atendimento, mais conforto, seguran-
ça e praticidade para a comunidade do 
município e cidades próximas.

 Com a reinauguração, a agência 
passa a contar com um espaço exclusivo 

Agência em Porto Nacional é reinaugurada e 
ganha espaço exclusivo para o agronegócio

Cerimônia contou com participação da
Presidência, Diretoria e Conselheiros.

para o agronegócio. O atendimento dedi-
cado aos associados do segmento é uma 
demanda da região.

 “O Sicredi está sempre a serviço do 
associado e presta um atendimento 
personalizado, sempre visando atender as 
expectativas e oferecer as melhores solu-
ções financeiras”, destacou o presidente 
da Cooperativa, Celso Régis.

 Em sequência ao FLIP 2022, foi 
realizado o Encontro Regional de Plane-
jamento, um momento para comparti-
lhar as diretrizes com todos os colabora-
dores .

 O Encontro Regional de Planeja-
mento foi conduzido pelos Gerentes 
Regionais de Desenvolvimento da Coo-
perativa, que acompanharam a constru-
ção dos planos de ação de cada agência. 

Encontro Regional
de Planejamento

Evento apresentou resultados de 2021 e
organizou as diretrizes para o próximo ano

Evento de Planejamento Estratégico estabelece  objetivos para 2022

 Lideranças gerenciais se reuni-
ram em São Paulo em novembro para o 
FLIP 2022, evento de planejamento 
estratégico da Cooperativa. Na ocasião, 
foram celebrados os números de 2021 e 
alinhadas as expectativas para o ano que 
vem.

 No evento – que tem as palavras-
-chaves Foco, Liderança, Inovação e 
Planejamento – foram realizadas diver-
sas atividades e dinâmicas, destacando 
como evoluir no atendimento dos asso-
ciados e das comunidades em que atua-
mos, com objetivo de proporcionar uma 
experiência ainda mais positiva e surpre-
endente às pessoas.

  Uma das metas fundamentais 
para 2022 é a conquista de 100 mil asso-

ciados, um grande desafio que acompa-
nha o ritmo de crescimento e expansão da 
atuação da Cooperativa. 

 Além disso, foram reconhecidos os 
melhores cases das agências, que recebe-
ram o troféu Ações em Foco, e também 
foram revelados os campeões e desta-
ques do Conexão 2021.
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Confira no QR Code 
como foi a inauguração

da agência JK: 

 Com o agronegócio como a principal 
atividade econômica do Tocantins, contri-
buindo com 60% na formação do Produto 
Interno Bruto (PIB) do Estado, foi inaugura-
da em novembro, a Agência JK Agro, 
segmentada para atender os produtores 
rurais de todo o Estado do Tocantins. 

 A agência conta com colaboradores 
especialistas no segmento agro e que 
conhecem o ciclo de produção completo de 
culturas como soja, milho, pecuária, pisci-
cultura, entre outros. 

 A Cooperativa já vem atuando em 
eventos específicos e está presente todos 
os anos em feiras como a Agrotins, 
sempre ofertando condições especiais e 
linhas de crédito. Recentemente, o Sicre-

Palmas ganha agência segmentada
para o agronegócio

di passou a operacionalizar recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte (FNO), uma linha de crédito que 
visa promover o desenvolvimento econô-
mico e social da região.

 A agência segmentada para o 
agronegócio do Tocantins está baseada 
no grande desenvolvimento do Estado e 
pela necessidade de personalizar e 
oferecer serviços especializados.

 A Agência JK Agro em Palmas se 
justifica pelo crescimento da cidade, que 
vem se consolidando como um grande 
centro de negócios, concentrando empre-
sas ligadas ao agronegócio e ofertando 
estrutura para acomodar projetos de 
desenvolvimento ligados ao setor.

Presidência, Conselhos, Diretoria e Gerências 
participaram da cerimônia de inauguração

da nova agência

Agência JK Agro foi inaugurada no 
dia 12 de novembro



Outubro Rosa e Novembro Azul marcam
conscientização pela prevenção

 Prevenir é melhor do que remediar! Um 
ditado antigo, mas que faz muito sentido na 
prática, por isso diversas ações foram realiza-
das durante o Outubro Rosa e o Novembro Azul, 
para promover a conscientização sobre a 
prevenção ao câncer de mama, câncer de colo 
do útero e câncer de próstata, respectivamente.

 As agências foram decoradas com 
balões com as cores de cada mês e também em 
parceria com o Hospital Universitário, com o 
Hospital do Amor e Unileya aconteceu a pales-
tra: "Prevenção é o ano todo", ministrada pela 
enfermeira Danielly Souza que falou sobre a 
importância dos cuidados e apresentou casos 
de câncer de mama, além de responder pergun-
tas das participantes. A ação foi promovida por 
iniciativa da Agência HU em Campo Grande.

Agência Dianópolis

Palestra em parceria com Agência HU

Agência Barreiras

Campanha “Poupar com Sicredi” sorteia 
mais de R$ 1,5 milhão em prêmios

 A campanha Poupar com Sicredi foi 
concluída em outubro e premiou 21.758 
pessoas nas três regiões em que a coopera-
tiva atua. Ao todo, foram entregues 118 
televisores 4K 55 polegadas; 177 bicicletas 
Caloi 21 marchas; 4 videogames PlayStation 
5 e 3 poupanças no valor de R$ 50 mil cada, 

totalizando mais de R$ 1,5 milhão em 
prêmios".

 Os ganhadores dos prêmios finais 
de R$ 50 mil foram os associados Wagner 
Ganne Junior, da agência 14 de Julho, em 
Campo Grande/MS; Yoshisato Oki Miura, 

Ag. 14 de Julho - Wagner Ganne Ag. Palmas - Yoshisato Miura Ag. Barreiras - Duguay Nascimento

associado da agência Palmas/TO; e Duguay 
Soares Batista do Nascimento, associado 
da agência Barreiras/BA. 

 Aponte a câmera para o QR Code e 
acompanhe os principais momentos da 
campanha Poupar com Sicredi. 

 Em 2019 foi criado o “Dedinho de 
Prosa”, uma oportunidade para a presidência 
alinhar mensagens estratégicas entre os 
colaboradores/coordenadores de núcleo, 
além de ser um espaço de escuta, para 
entender e responder às dúvidas e pontos 
importantes, afim de engajar as equipes, 
frente aos desafios da Cooperativa e da 
agência. 

 O presidente da Cooperativa, Celso 

Dedinho de Prosa é momento de diálogo
entre Presidência e equipe

Régis, realizou um momento muito especial 
para as equipes das 33 agências, um espaço 
dedicado para ouvir, dialogar, trocar experi-
ências e de muito aprendizado para ambas as 
partes.

 “Essas conversas trazem temas 
atuais voltados à gestão, atuação da coopera-
tiva na comunidade e, principalmente o nosso 
propósito enquanto instituição financeira 
cooperativa”, explica o presidente.

Agência GurupiAgência Paraíso do TocantinsAgência Água Clara

 Solidariedade, empatia e interesse 
pela comunidade são alguns dos valores de 
uma cooperativa. Fortalecendo e concretizan-
do esses valores, as agências promoveram 
diversas ações direcionadas à comunidade no 
Dia das Crianças.

 Cada agência realizou uma atividade, 
como arrecadação de brinquedos, momentos 
de recreação, arrecadação de alimentos, 
dentre outras.

 Quase 20 agências realizaram ações 
que proporcionaram um Dia das Crianças mais 
feliz, fazendo da data um momento de celebra-
ção e diversão aos pequenos.

Agências se mobilizam
para promover Dia

das Crianças mais feliz

Agência Brasilândia

Agência Colinas do Tocantins
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Promotores do Cooperativismo participam  de capacitação
 No final de outubro, foram reali-
zadas duas turmas de capacitação, com 
foco em educação financeira. Ao todo, 63 
colaboradores participaram da forma-
ção, conduzida pela área de Desenvolvi-
mento do Cooperativismo. A formação 
foi dividida em quatro módulos, abran-
gendo os públicos infantil, adolescentes, 
jovens, adultos e pessoas jurídicas. 

 Atualmente, são os Promotores 
do Cooperativismo, presentes nas 33 
agências, que fomentam e promovem a 
doutrina e os valores do cooperativis-
mo. Esses promotores são de extrema 
importância, pois estimulam o jeito 
cooperativista de ser, que faz do Sicredi 
uma instituição financeira diferente das 
demais.

PROCESSO ASSEMBLEAR 2022

 No próximo ano, o calendário de 
assembleias será de fevereiro a abril e 
será realizado de forma presencial em 
todas as agências. Aqueles que não 
puderem estar presencialmente, terão a 
oportunidade de participar de um único 
evento online para todos os núcleos da 
Cooperativa. 
 
 É de extrema importância a 
participação dos associados, pois além 
de fazer parte das decisões para o 
próximo ano, afinal no Sicredi o associa-
do tem voz e vez. 

Secof capacita associados

 Em setembro ocorreu o Seminário 
de Capacitação para as Atividades de 
Conselheiros Fiscais (Secof), de forma 
virtual. O evento teve por objetivo formar, 
informar, atualizar e capacitar associa-
dos da Cooperativa com conhecimentos 
específicos sobre a função do Conselheiro 
Fiscal.
 
 Nesta edição, cerca de 50 lideran-
ças interessadas em saber mais sobre os 
trabalhos desenvolvidos pelo Conselho 
Fiscal em Cooperativas de Crédito partici-
param do seminário. A programação do 
evento abordou: Enfoque Institucional, 

Legislação, Atividades Típicas e Boas 
Práticas de Fiscalização e finalizou com o 
depoimento do atual Coordenador do 
Conselho Fiscal, Sr. Euler Ferreira.

 São os próprios associados que 
fazem a fiscalização, por meio do Conse-
lho Fiscal, que é um órgão independente, 
neutro e eleito em Assembleia Geral. 
 
 O Conselho Fiscal certifica as ativi-
dades operacionais, patrimoniais e contá-
beis da Cooperativa, acompanhando a 
idoneidade e eficácia das ações tomadas 
pela administração da instituição.

XXVII Secal reúne lideranças de forma virtual

 No dia 4 de dezembro, ocorreu o 
XXVII Secal - Seminário de Capacitação de 
Lideranças, em formato on-line, com os 
participantes acompanhando a partir das 
agências.

 O evento reuniu todas as lideranças 
de núcleos da Cooperativa, hoje contando 
com 72 núcleos, além dos gerentes das 
agências, assessores, diretores, conselhei-
ros de administração e fiscal da Cooperativa. 

 Este ano, foi abordado o Relatório 
Atividades/2021; Agenda eventos/2022, 
Prestação de Contas/2021 e Planejamen-
to/2022, Processo Eleitoral do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal/2022, 
Processo Assemblear 2022; Calendário e 
Formato das Assembleias de Núcleos/ANs; 
Destinação dos Resultados e para finalizar 
foi realizada uma palestra com o propósito 
de incentivar a participação de todos na vida 
comunitária. 

 A palestra foi proferida pelo bombei-
ro Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, que ficou 

Celso Regis, presidente da Cooperativa, e 
Luis Guilherme Trindade, Diretor Executivo, 
conduziram a programação do XXVII Secal

Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, palestrou durante o evento sobre 

o tema propósito

conhecido por sua participação na mídia com 
as atualizações sobre o rompimento da 
barragem de Brumadinho, em agosto de 
2019.

 A palestra trouxe reflexões sobre o 
valor da serenidade, segurança, tranquilida-
de e precisão das informações, mesmo em 
situações de estresse ou tensão.
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um projeto lúdico de educação finan-
ceira para os estudantes e toda a 
comunidade da cidade. 

 Já na cidade de Roda Velha/BA, 
as membras em parceria com a Pasto-
ral da Criança apoiaram a reforma do 
espaço de atendimento da pastoral e 
também na aquisição de brinquedos.
 
 Em Dianópolis/TO, o Comitê 
Mulher abraçou o mote do Setembro 
Amarelo e proporcionou uma live alu-
siva ao tema “Vida – é preciso saber 
viver”, com o palestrante Astromar 
Braga.

 Em Araguaína/TO, as membras 
da Agência José de Brito realizaram 

COLUNA MULHER: Meses produtivos
 O Comitê Mulher realizou uma 
série de iniciativas nos últimos 
meses, com o intuito de colaborar 
para uma sociedade mais justa e 
próspera. 

 Em Campo Grande/MS, foi 
desenvolvido um projeto em parceria 
com a Associação das Mulheres com 
Deficiência de Mato Grosso do Sul 
(AMDEF/MS), onde foram oferecidas 
oficinas presenciais e on-line para as 
pessoas atendidas pela associação, 
com o objetivo de proporcionar 
conhecimento.
 
 Na cidade de Brasilândia/MS, a 
parceria aconteceu com a escola 
estadual local, onde o comitê apoiou 

uma grande campanha de doação de 
sangue,  em parceria com o banco de 
sangue local, e apoiou a reforma das 
cadeiras dos doadores. 

 Em Luís Eduardo Maga-
lhães/BA, a parceria foi com o 
Centro Universitário Arnaldo Horá-
cio Ferreira. O Projeto “Desafio Em-
preendedor Sustentável” tem por 
objetivo aplicar conhecimentos 
básicos de Empreendedorismo e 
Gestão de Projetos. 

 E por fim, em Pedro Afonso/-
TO, a parceria foi com a APAE local, 
com o intuito de viabilizar a horta 
para produção de alimentos para 
mais de 90 alunos da instituição.

Agência José de BritoAgência Roda Velha Sede MS em parceria com AMDEF/MS

Lapidando Talentos 
capacita futuros 
gestores de agência

 O mês de outubro marcou o 
encerramento da terceira edição do 
programa Lapidando Talentos, uma 
iniciativa da Cooperativa que visa formar 
e capacitar os futuros gestores de agên-
cia. 

 Na entrega dos certificados de 
conclusão, o Diretor Executivo da Coope-
rativa, Luís Guilherme Trindade, desta-
cou competências que são fundamentais 
para os futuros gestores de agência, 
como disciplina, buscar conhecer um 
pouco de todos os assuntos envolvidos 
na gestão da agência, ensinar pelo 
exemplo e compartilhar aquilo que sabe.

 O formato do Lapidando Talentos 
em 2021 foi diferente e desafiador, ao 
combinar as opções on-line e presencial 
na mesma edição.

 “Sem dúvidas, a parte presencial 
agregou muito na interação do time, no 
processo de amadurecimento e de trans-
formação dos futuros líderes.”, frisou 
Thais Castro, Gerente de Gestão de Pes-
soas. Turma 2021 do programa Lapidando Talentos

Lapidando Talentos foi realizado de
junho a outubro
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Cooperativa homenageia 
Estado do Tocantins  
com música e vídeos 
especiais
 Com a participação de artistas 
tocantinenses e com uma poesia que 
canta as belezas naturais e a cultura do 
Estado, o Sicredi lançou a música “Toca Aí, 
Tocantins”, em homenagem ao aniversá-
rio de 33 anos do Estado, celebrado em 5 
de outubro. 

 A canção ganhou um videoclipe 
gravado em várias cidades do Estado, nos 
pontos turísticos mais emblemáticos, 
como Jalapão e o Bico do Papagaio. Cinco 
artistas tocantinenses foram convidados 
para fazer parte do projeto: Stéfane 
Lorena, Breno Aguiar, Khrys França, Eletra 
e a dupla sertaneja Mário Cézar e Filipe. 

 A música é inspirada na cultura 
tocantinense e fala da natureza do 
Estado, das comidas típicas, do artesana-
to e de tudo que faz o morador, seja o 
nativo ou o que adotou o Tocantins como 
casa, se orgulhar de onde vive.

Veja o vídeo do música
no QR Code ao lado: 

va de crédito como referência para a mulher 
empreendedora no Brasil, estimulando o poder 
de transformação socioeconômico nas comu-
nidades.

 Em outubro, o grupo de trabalho esteve 
reunido pela primeira vez de forma presencial, 
em Campo Grande/MS, e participou de um 
workshop para construção da oferta de valor 
voltada às mulheres empreendedoras. 
 
 O Sicredi é um agente de desenvolvi-
mento dos negócios. A inclusão financeira, por 
meio desse trabalho, irá gerar uma proposta de 
valor sólida, reforçando o papel relevante da 
Cooperativa”, afirma o presidente da Cooperati-
va, Celso Régis.

Dona do Meu Negócio 
apoia e estimula o 
empreendedorismo 
feminino

 O projeto Dona do Meu Negócio é uma 
proposta inovadora desenvolvida em parceria 
com o IFC (International Finance Corporation) 
para apoiar e estimular o empreendedorismo 
feminino, consolidando a instituição cooperati-

Encontro presencial aconteceu em
outubro, em Campo Grande

 Com a assinatura do acordo de 
cooperação, além de participar do proces-
so de captação de fundos no setor produ-
tivo, a Cooperativa terá cadeira no Conse-
lho Deliberativo, participando diretamen-
te da avaliação e escolha dos projetos que 
serão contemplados.

 Os produtores rurais do oeste da 
Bahia que buscarem crédito junto à Coo-
perativa autorizam que parte do recurso 
seja utilizado para financiar o Fundesis. 
Com o apoio ao Fundesis, os produtores 
ganham o selo de Produtor Amigo da 
Comunidade.

 Estiveram presentes na cerimônia 
de assinatura do acordoRodrigo Machado, 
Gerente Regional de Desenvolvimento do 
Sudeste do Tocantins e Oeste da Bahia; 
Breno Souza, Gerente da Agência Barrei-
ras, e demais parceiros do projeto.

Cooperativa e AIBA assinam
acordo para o Fundesis

 A Cooperativa assinou em novembro 
um acordo de cooperação com a AIBA (Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes da Bahia) 
visando fortalecer o Fundo para o Desenvolvi-
mento Integrado e Sustentável da Bahia (Fun-
desis), um importante instrumento de fomen-
to a projetos sociais da região Oeste da Bahia. 

 “A Cooperativa realiza diversas ações 
no âmbito social e apoia iniciativas que 
contribuem para melhorar a vida das pessoas 
e das comunidades. Nós acreditamos que 
qualquer problema tem jeito e estamos 
fazendo a nossa parte integrando este proje-
to de grande valor para a sociedade”, disse o 
presidente da Cooperativa, Celso Regis
 
 O Fundesis existe há 15 anos e é um 
mecanismo de apoio e financiamento a proje-
tos sociais, culturais, de saúde, educação, 
agricultura sustentável e geração de renda 
para os municípios do Oeste baiano. 

Presidente da AIBA, Odacil Ranzi,
assina acordo de cooperação

Breno Souza, Rodrigo Machado, Odacil Ranzi, Celso Regis, Helio Hopp, Alan Malinski e Aléssia Oliveira

Presidente da Cooperativa assina
acordo para fortalecer Fundesis
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