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Editorial

Expediente

 2020 realmente entrou para a 
história! Nunca iremos esquecer este ano 
que nos testou intensamente. As dúvidas, 
dores e as incertezas do amanhã, foram 
algo que nos tiraram o sono e vimos o 
quanto estar unido é importante.

 Muitas lições foram aprendidas, 
coisas que levaríamos anos para aprender, 
em poucos meses vivenciamos. A 
transformação digital foi uma delas. As 
ferramentas virtuais foram nossas aliadas 
para darmos continuidade ao nosso 
trabalho, aos nossos planos, enfim, à vida.

 O Sicredi há anos vem investindo 
na melhor experiência virtual de nossos 
associados e em 2020 pudemos explorar 
ao máximo todas as ferramentas 
disponíveis. Com elas, foi possível dar 
continuidade no trabalho e passar pelos 
enormes desafios que surgiram. O grande 
diferencial, que é o relacionamento, apenas 

mudou o formato, mas continuou próximo, 
eficiente e humano.

 Nos momentos difíceis valorizamos 
o que realmente importa e isso ficou nítido 
em 2020. Ter uma instituição financeira 
cooperativa que se preocupa com o 
associado e trabalha por ele, foi uma delas.

 O trabalho da Cooperativa esteve 
mais ativo do que nunca. Fomos o porto 
seguro dos associados, dos colaboradores 
e da comunidade, que puderam encontrar 
apoio nesse momento difícil, com soluções 
financeiras, consultoria para seus 
negócios, valorização do trabalho e acima 
de tudo de valorização da vida.

 O planejamento foi readaptado, 
mas demos continuidade ao plano de 
expansão, novas agências foram 
inauguradas e o resultado ampliado em 
todos os sentidos, tanto na dimensão 

econômica como social. O cooperativismo 
é mestre em se fortalecer em momentos de 
crise e mesmo afastados, estivemos mais 
unidos do que nunca.

 Neste último informativo do ano, 
trazemos as conquistas e como 
conseguimos progredir. E claro, queremos 
desejar um Natal próspero, farto e cheio de 
saúde. Talvez ainda não poderemos estar 
com todos que amamos, mas nos proteger 
é a maior prova de amor neste momento.

 Desejamos um 2021 sereno e 
cheio de vitórias! Que todos sempre 
lembrem que a UNIÃO e a COOPERAÇÃO 
são primordiais em qualquer tempo e que 
continuem nos acompanhando no novo 
ano.

Boa leitura! Feliz Natal e um próspero 2021!

Celso Ramos Regis - Presidente

2020: o ano que tudo mudou, menos a nossa União
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 Você sabe a origem do cooperativismo 
no Brasil? Começou com a realização de um 
sonho há 118 anos. O padre suíço Theodor 
Amstad, em 1902 constituiu a primeira coope-
rativa de crédito do Brasil e depois auxiliou na 
constituição de diversas outras. 

 Muita coisa mudou em mais de 100 
anos, mas os valores 
não. Essa cooperativa de 
1902 hoje é a Sicredi 
Pioneira em Nova Petró-
polis. Quer conhecer 
mais? Então assista ao 
vídeo do QR Code, que 
conta toda a trajetória.

CURIOSIDADES

Trajetória do
Cooperativismo

 O Sicredi é a cara dos seus 
associados, por isso o calendário 
2021 da Cooperativa tem associa-
dos ilustrando cada mês. É possível 
ver a pluralidade do Quadro Social. 

 Há homens, mulheres, 
empresários, profissionais liberais, 
servidores públicos, produtores 
rurais, da cidade, do campo, de todas 
as faixas etárias, de todas as etnias. 
Assim é o Sicredi, de todos e para 
todos!

 Mais do que nunca precisa-
mos ter ânimo para o ano que se 

inicia. Tivemos um ano atípico, que 
mudou a história e que ainda vai 
impactar nossas vidas. Mas temos 
sempre que agradecer e ter esperan-
ça de tempos melhores.

 O significado do Natal, de 
nascimento, se torna mais forte e 
nos mostra o que realmente é impor-
tante em nossas vidas: a família, o 
amor, a amizade, a saúde! 

Calendário 2021
da Cooperativa



 O Dia das Crianças é uma data 
importante para a Cooperativa, pois são 
realizadas ações sociais e lúdicas, iniciati-
vas que trazem alegria a muitas crianças. 
Esse ano, ações foram adaptadas, mas não 
menos afetuosas. A cada ano, as agências 
têm mais autonomia e entendimento da 
comunidade onde atuam para realizar 
ações específicas e mais efetivas em prol 
das pessoas. 

 Houveram doações de brindes; 
distribuição de kits com guloseimas e revis-
tas da Turma da Mônica para os filhos dos 
associados que visitaram a agência; ação 
externa de apoio ao projeto Sorriso Feliz 
para a realização de confecção de brindes 
para entregar às crianças de bairros caren-
tes e também a doação de sacolões e brin-
quedos para os mais necessitados.

 Também houve palestra de educa-
ção financeira com escola parceira, como 
também uma live sobre o mesmo assunto 
em outra cidade. Em Araguaína-TO, ocor-
reu uma parceria com um personal trainer, 
que desenvolveu atividades voltadas as 
crianças com entregas de brindes, brinque-
dos, entre outras diversas atividades 
durante o dia. Em Roda velha houve a 
confecção de 200 kits para crianças, 

doados em eventos religiosos da comuni-
dade.

 Essas ações fazem parte do Dia C – 
Dia de Cooperar, que tem continuidade 
durante todo o ano e beneficiam milhares 
de pessoas.

Dia das Crianças diferente, mas feliz

 Compromisso com a comunidade! 
Um dos princípios do cooperativismo é o 
interesse pela comunidade e neste 
momento está mais aflorado do que nunca. 
A Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 
continua promovendo diversas ações 
sociais do Dia C – Dia de Cooperar, que é 
um movimento de voluntariado que tem 
iniciativas totalmente alinhadas aos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável, 
propostos pela ONU para erradicar a 
pobreza extrema no mundo até 2030.

 O dia da celebração foi em julho, 
mas ações continuam o ano inteiro. Nos 
últimos meses tivemos a iniciativa “Juntos 
Por Todos”, que foi executada de forma 
diferente em cada agência, devido a parti-
cularidade de cada região.

 Houve arrecadação de roupas e 
alimentos, beneficiando mais de 1.200 
famílias. Em Barreiras e Luís Eduardo 

Magalhães, ambas na Bahia, ocorreu uma 
rústica e uma corrida de bike em formato 
virtual, através de um aplicativo, inovação 
gerou 264 Cestas Básicas distribuídas 
junto às comunidades carentes.

 Em Roda Velha, também na Bahia, 
o Dia C teve duas fases. Na primeira teve 
doação de alimentos e roupas, e a segunda 
etapa ocorre ainda este ano, com a melho-
ria de um local de convívio mútuo, onde 
envolverá colaboradores, associados e 
parceiros, beneficiando toda a comunida-
de.

 “O florescimento da solidariedade e 
do servir, ficaram muito mais vivos neste 
tempo de pandemia. Muitas ações tiveram 
um “novo formato”, mas mantemos a 
chama da solidariedade durante todos os 
meses do ano”, destacou o presidente da 
Cooperativa, Celso Régis.

Dia de Cooperar continua
beneficiando pessoas

Relatório Covid
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Entrega das Cestas em Barreiras

 A pandemia pode ter acalmado um pouco, 
mas os cuidados com os nossos associados e 
colaboradores continuam os mesmos. O atendi-
mento e forma de relacionamento com o associa-
do mudaram, pois a Cooperativa zela pelas pesso-
as. Diversas ações de prevenção e combate à covi-
d-19 são realizadas diariamente nas agências. 

 Há um Comitê de Crise para analisar e 
estudar cada caso, todas as agências seguem os 

protocolos e decretos de acordo com cada municí-
pio, como também são sanitizadas, incluindo a 
sede. Cada agência também está sinalizada 
comunicando formas de atendimento e formas de 
prevenção.

 Todos os eventos como de inauguração, 
reuniões, encontros foram adaptados e são reali-
zados com os devidos cuidados e redução de 
pessoas presentes.

Doação de Brinquedos da
Agência Avenida Bandeirantes

Ação dia das crianças em Araguaína



 Em setembro, a Cooperativa inau-
gurou uma nova agência na Avenida Ban-
deirantes. Campo Grande é a cidade brasi-
leira com maior número de Agências do 
Sicredi, são 19 no total, a população tem 
uma relação próxima com a primeira insti-
tuição financeira cooperativa do País.

 E estreitando cada vez mais essa 
relação, a Agência Imbirussu que sempre 
se destacou pela proximidade com a asso-
ciado, ganha um novo prédio e passa a ser 
denominada “Agência Avenida Bandeiran-
tes”.

 A cerimônia de inauguração, adap-
tada aos novos protocolos de biosseguran-
ça, marcou o início dos atendimentos. No 
ato, a gerente da agência, Alessandra 
Testoni, reforçou o compromisso do Sicredi 

em trazer desenvolvimento à comunidade 
local. A agência é completamente nova, 
mas nós do Sicredi fizemos questão de 
manter a equipe que tanto trabalhou para 
conquistar a confiança de cada associado”, 
destacou.

 Ainda em 2020, Luís Eduardo 
Magalhães/BA ganhou sua segunda Agên-
cia que se chama “Integração”, a solenida-
de realizada em Dezembro contou com a 
presença de associados e entidades 
parceiras.

 “Essas inaugurações mostram que 
não paramos no período da pandemia, 
demos continuidade ao nosso plano de 
expansão e continuamos trabalhando 
pelos associados”, afirma o presidente da 
Cooperativa, Celso Régis.

Novas agências são 
inauguradas

Agência Avenida Bandeirantes

Futura Agência Integração

 O calendário do Comitê 
Mulher foi readequado aos 
novos tempos e no dia 1º de 
outubro, foi realizado o primeiro 
módulo de capacitação das 
integrantes do Comitê Mulher, 
de forma virtual. Neste dia, as 
novas membras, cerca de 80 
mulheres, conheceram melhor o 
Comitê e seus objetivos.

 O ponto alto do evento 
foi a palestra com a repórter 
esportiva Glenda Kozlowski, 
que mostrou a trajetória da 
mulher na história e toda a 
evolução da sua carreira.

 Neste primeiro evento 
virtual de reestruturação do 
comitê, estiveram presentes 
mais de 150 pesso-
as. A Cooperativa 
realizou a reestrutu-
ração do comitê, para 
que houvesse mais 
mulheres de todas as 
regiões de atuação, 
tendo assim um 
aumento da repre-
sentatividade. 

 Já o 2º Modulo ocorreu 
no dia 15 de outubro, também 
no formato virtual. Neste 
encontro foi abordado o tema 
“Relacionamento e Cooperati-
vismo”. Foi explicado o que é 
cooperativismo, sua história, 
porque o Sicredi é diferente das 
demais instituições financeiras 
e como as membras do Comitê 
Mulher estão inseridas neste 
cenário. 

 O Comitê Mulher tem 
finalidade educativa que busca 
preparar as mulheres associa-
das por meio da educação para 
liderar, empreender e promover 
o desenvolvimento sustentável 
do modelo de negócio coopera-
tivo nas suas comunidades.

Glenda Kozlowski faz 
palestra para o Comitê 

Mulher

 Planejar trata-se de 
administrar as relações com 
futuro, primordial para 
perenidade de qualquer 
empresa. A partir dos objetivos 
de 2021 aprovados pelo 
Conselho de Administração da 
cooperativa, no final de 
novembro, o quadro gerencial 
da cooperativa esteve reunido 
em Brasília, onde foi 
apresentado as diretrizes 
estratégicas, novidades que 
estão por vir no setor financeiro 
e consolidar o planejamento 
estratégico que regerá a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia.

 Na ocasião também 
houve um fórum chamado 
Lideranças Transformadoras, 
com objetivo de fortalecer os 
temas inspiracionais para 2030, 
que tratam de pilares 

estratégicos que o nortearão o 
sistema Sicredi para os 
próximos anos, que tem como 
lema ‘Construir juntos uma 
sociedade mais próspera”.
 
 O Sicredi se empenha 
em desenvolver um 
planejamento sólido, pois 
acredita que é primordial para o 
fortalecimento da cooperativa, 
que pretende crescer cerca de 
18% no ano que vem. “As 
empresas que planejam estão 
mais preparadas para as 
adversidades, são mais 
sustentáveis, e trabalham 
melhor os seus negócios, pois 
têm uma visão do todo, 
conseguem fazer uma análise 
mais ampla do mercado e do 
cenário em que atuam”, disse o 
presidente da Cooperativa, 
Celso Régis.

Planejamento 
Estratégico 2021 com 

grandes metas
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Lideranças da Cooperativa reunidos
planejando o próximo ano.



Live especial em comemoração 
ao Dia dos Professores

Do Mesmo Sangue atinge meta 
e entrega praça revitalizada

 Um dedinho de prosa é bom 
demais! Ainda mais quando é possível 
fazer isso com o Presidente da Cooperati-
va. Por isso, foi criado em 2019 o “Dedinho 
de Prosa”, uma oportunidade da presidên-
cia alinhar mensagens estratégicas entre 
os colaboradores/coordenadores de núcleo, 
além de ser um espaço de escuta, para 
entender e responder às dúvidas e questio-

namentos afim de melhor engajar as equi-
pes, frente aos desafios da Cooperativa. 

 As reuniões aconteceram em todas 
as Agencias, também na forma virtual, os 
temas abordados foram baseados em uma 
pesquisa junto aos colaboradores da Coo-
perativa, com destaque para as informa-
ções sobre os números e tendências do 

Cooperativismo de Crédito no Brasil e 
como a Cooperativa está agindo frente à 
Pandemia.  

 Os encontros foram muito produti-
vos, com grande interação por parte das 
equipes de colaboradores e Coordenado-
res dos Núcleos das Agências.

Dedinho de Prosa é um momento de 
estreitar relacionamentos

 Na manhã do dia 18 de 
setembro, foi concluída a pintu-
ra da arara e foi entregue à 
população a praça revitalizada. 
A solidariedade mostrou sua 
força e em cerca de um mês e 
meio, a campanha “Do Mesmo 
Sangue” alcançou seu objetivo, 
arrecadando 5 mil bolsas de 
sangue. 

 Realizada pelo Sicredi, 
em parceria com o Hemosul e 
Sectur e apoio da Prefeitura de 
Campo Grande e SES/MS, a 
iniciativa uniu em única ação, a 
doação de sangue e a revitali-
zação do Monumento das 
Araras, um dos principais 
cartões postais de Campo 
Grande.

 No mesmo dia 18, ocor-
reu o encerramento da campa-
nha com a presença de diversas 
autoridades. O presidente da 
Sicredi União MS/TO e Oeste 
da Bahia, 
Celso Régis, 
a g r a d e c e u 
todos os 
envolvidos no 
projeto.

 M a r l i 
Vavas, coordenadora do Hemo-
sul também enalteceu os doa-
dores que atenderam ao 
chamado. “Campanhas como 
esta da arara são muito impor-
tantes. Somente com iniciativas 
como esta conseguiremos 
manter os estoques em épocas 

difíceis. Convocamos os doado-
res para continuarem este 
trabalho de solidariedade”.

 O secretário da Sectur- 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
Cultura e 
Turismo, Max 
Antônio Frei-
tas falou frisou 
a parceria 
entre solida-

riedade e cultura. “Hoje nosso 
coração bombeia mais sangue 
de felicidade em ver tanta 
gente assistida e mais esse 
monumento revitalizado”.

 O evento ainda contou 
com a presença de Neiva 

Guedes, presidente do Instituto 
Arara Azul e a Drª Marielle 
Alves Correa Esgalha, Diretora 
Geral de Atenção à Saúde.

 A pintura do monumen-
to foi realizada pelo artista 
plástico sul-mato-grossense 
Cleir, responsável pela obra, 
construída em 1996 e que se 
tornou uma das principais refe-
rências da arte regional.

 Após a cerimônia foi 
apresentada 
a música da 
campanha e 
o último 
trecho da 
arara foi 
pintado.
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Barreiras Dianópolis Água Clara

 No dia 15 de outubro, a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia promoveu 
uma live especial em comemoração ao Dia 
do Professor com o tema “Construindo 
saberes sobre a grana! Verdades e mitos”.

 A live foi aberta pelo presidente da 
Cooperativa. Celso Régis, que destacou a 

importância da educação. “O conhecimen-
to, o estudo, é algo que jamais é tirado de 
nós, é um bem eterno. Podemos perder 
patrimônio, dinheiro, imóveis, mas o 
conhecimento jamais é perdido. Os profes-
sores são verdadeiros heróis, eles são a 
base de tudo na sociedade. Esse ano mais 
do que nunca merecem a nossa homena-

gem, pois enfrentaram os desafios da pan-
demia para continuar a saga do saber”, 
destacou.

 A palestra foi proferida por Paulo 
Brum, Assessor de Desenvolvimento do 
Cooperativismo da Sicredi União MS/TO e 
Oeste da Bahia.

Assista a live
gravada acessando
o QR Code ao lado.



Cooperativa é destaque em 
premiação nacional

 No dia 9 de novembro, ocorreu a 
AGE – Assembleia Geral Extraordinária, de 
forma virtual. A assembleia é um momento 
importante para a cooperativa, pois os 
associados participam da tomada de 
decisão e definem os rumos e as diretrizes.

 Na ordem do dia constava a 
reforma ampla e geral do Estatuto Social, a 
fim de adotar o novo modelo de estatuto 
social sistêmico do Sicredi; reforma ampla e 
geral dos seguintes normativos sistêmicos: 
Código Eleitoral, Regimento Interno do 
Sicredi e Regulamento Pertencer; reforma 
ampla e geral dos seguintes normativos da 
Cooperativa: Regulamentos do FATES, do 

Fundo Social, dos Núcleos de Associados e 
do Conselho Fiscal; criação do Fundo de 
Recomposição do Fundo Garantidor 
Regional (FGR) e outros assuntos de 
interesse do Quadro Social. Toda a ordem 
do dia foi deliberada de forma virtual, pelos 
57 delegados de núcleos, que 
representaram todos os associados. 

 Os normativos acima referidos já 
estão no site da Cooperativa 
(www.sicrediuniaomsto.coop.br), já o 
estatuto aguarda a homologação do Banco 
Central do Brasil, obedecendo a legislação 
vigente para as Instituições Financeiras.

Cooperativa realiza AGE em novembro

 A cada dois anos, um seleto grupo 
de cooperativas recebe do Sistema OCB o 
título de “Melhores do Ano” – um reconhe-
cimento à criatividade, à visão e aos resul-
tados obtidos por elas ao longo do biênio. 
O Prêmio “SomosCoop Melhores do Ano” 
é uma forma de destacar as boas práticas 
de cooperativas que tenham proporciona-
do benefícios aos seus associados e à 
comunidade.

 Em 2020 teve uma nova edição e a 
Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia 
ficou em 2º lugar na categoria Cooperjo-
vem que visa a disseminação da cultura e 
valores da cooperação.

 O projeto denominado “Inclusão 
Radial” é executado na Escola Municipal 
Professor Fauze Scaff Gattass Filho, em 
Campo Grande. O projeto tem o objetivo 
de que crianças com necessidades espe-
ciais, tenham acesso aos esportes radicais 
e vivenciem junto com todos na escola, a 
inclusão real de todos. Fazendo parte do 
programa Cooperjovem, que também teve 
o mesmo reconhecimento em 2018, com o 
tema “Hortas Comunitárias”.

 “Interesse pela comunidade é o 
sétimo princípio do cooperativismo, são os 
valores que fazem as cooperativas serem 
diferentes das demais empresas. Somos 

uma organização de pessoas e trabalha-
mos pelas pessoas. Ver nosso trabalho 
reconhecido nacionalmente é uma grande 
satisfação”, declara Paulo Brum, Assessor 
de Desenvolvimento do Cooperativismo da 
Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia.

 A capacidade do cooperativismo de 
crédito gerar transformações positivas na 
sociedade foi o tema ressaltado pelo 
Sicredi nas ações de comemoração ao Dia 
Internacional das Cooperativas de Crédito, 
celebrado este ano no dia 15 de outubro, 
com o tema “Trazendo Esperança à 
Comunidade Global”. Seja por meio do 
apoio ao empreendedorismo ou ações que 
contribuem com o desenvolvimento de 

economias locais, gerando inclusão e 
transformação social, o cooperativismo de 
crédito vem se mostrando, há mais de 100 
anos, um instrumento para proporcionar 
resultados que vão além dos financeiros, 
levando benefícios diretos para as pessoas 
e as comunidades, no Brasil e no mundo. 

 Para apoiar os empreendedores 
locais, o Sicredi deu início, em maio, ao 

movimento "Eu Coopero com a Economia 
Local", buscando engajar as pessoas e 
entidades em prol do fomento do consumo 
de empreendimentos das suas localidades. 

 A iniciativa reforça a sinergia entre 
o cooperativismo de crédito e os pequenos 
empreendedores, e está sendo realizada 
em todo o Brasil com a participação de 
mais de 100 entidades parceiras.

Apoio das cooperativas de crédito 
à sociedade no DICC
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Ivan vice-presidente, Celso presidente
e Euler conselheiro fiscal

Presidente e equipe de Relacionamento
comemoram o 2º lugar no prêmio



 Até a promulgação da Constituição 
de 1988, o segmento do cooperativismo de 
crédito era severamente restringido pelas 
regras do Banco Central do Brasil.  As proi-
bições para seu funcionamento eram 
chamadas ironicamente de os “não podes” 
do Bacen. Não podia ter talão de cheque, 
não podia ter cartão de crédito, não podia 
receber impostos e taxas, não podia remu-
nerar os depósitos dos mutuários, nada 
podia. 

 Mas graças ao forte trabalho da 
Organização das Cooperativas Brasileiras e 
da operosa Frente Parlamentar do Coope-
rativismo durante os trabalhos da Assem-
bleia Nacional Constituinte, surgiu um 
texto que impedia as restrições do Bacen. 
Foi o inciso VIII do artigo 179, do Capítulo 
da Ordem Econômica, que dispõe sobre o 
“funcionamento das cooperativas de crédi-
to e os requisitos para que possam dispor 
de condições de operacionalidade e estru-
turação próprias das instituições financei-
ras”. Pronto! As cooperativas de crédito 

passavam, finalmente, a fazer parte do 
sistema financeiro!

 E o que importa mesmo é analisar 
os resultados do trabalho das cooperativas 
de crédito rural e urbano para saber se 
foram úteis ou não ao país.

 Estudo realizado no começo desse 
ano pela FIPE da USP com o apoio do 
Sicredi, tem uma conclusão terminativa: as 
cooperativas de crédito produziram benefí-
cios econômicos superlativos para a socie-
dade em geral.

 Os resultados foram muito interes-
santes, e vale a pena ressaltar alguns:
 • Houve um aumento da renda per 
capita da população, da ordem de 5,6% 
maior do que onde não havia a cooperativa.
 • Nos municípios em que as coope-
rativas estavam, foram gerados 15,7% 
mais estabelecimentos comerciais, 6,2% 
mais empregos formais, entre outros dados 
positivos.

 Nos últimos 20 anos, a taxa média 
de crescimento do segmento foi de 14,7% 
ao ano em termos de concessões de crédi-
to e de 16,3% em termos de total de depó-
sitos. Isto é mais do dobro do que aconte-
ceu com o sistema financeiro não coopera-
tivo.

 A explicação para isso tudo está na 
disposição de emprestar aos menores, a 
um custo menor, e de forma menos restrita. 
Esta é a ação determinada pela veneranda 
doutrina cooperativista. Vale lembrar que 
as cooperativas crescem mais durante 
crises, e na trágica pandemia do Covid-19 
isto está acontecendo. Neste ano, quase 
20% do crédito rural já vem de cooperati-
vas de credito.

Por Roberto Rodrigues
Resumo do artigo exclusivo publicado na 
Revista MundoCoop.

 O Clube verde de vantagens é um 
site que hospeda por cidades da área de 

atuação da Coope-
rativa empresas 
associadas, que irão 
oferecer benefícios 
os demais associa-
dos cadastrados.

 Para partici-
par, basta a empresa 

de prestação de serviço ou comércio ser 
associada da Cooperativa e oferecer algum 
benefício.

 “A cooperativa entende que a 
cooperação é a palavra-chave deste 
momento, e ofertar um presente ao asso-
ciado proporcionando a intercooperação 
fará a diferença para quem está ofertando 
e para quem estará utilizando, pois quere-
mos apenas promover nossa economia 

local com este projeto e fortalecer 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 Guilherme 
Trindade, Diretor Executivo da Cooperativa.  

 Até o momento já são mais de 300 
empresas cadastradas. Conheça mais em 
https://www.sicrediuniaomsto.coop.br/clu-
beverdedevantagens/.

Clube Verde de Vantagens já tem 
mais de 300 empresas cadastradas

 A 7ª Semana Nacional de Educação 
Financeira – ENEF ocorreu de 23 a 29 de 
novembro, houve iniciativas com o foco na 
“Cooperação na Ponta do Lápis”, que são 
ações gratuitas de educação financeira, 
junto à comunidade. E têm objetivo de 
preparar cidadãos para gerirem suas 
finanças e serem protagonistas de suas 
vidas financeiras.

 “Essas ações valorizam nossos 
princípios do Cooperativismo, 
principalmente a educação, formação e 
informação”, destaca a Gerente de 
Relacionamento e Cooperativismo da 
Cooperativa, Ariane Zen.

 Dentre as ações, ocorreu a 
Capacitação dos “Promotores do 

Cooperativismo”, na qual todos passaram a 
ser multiplicadores desta iniciativa, 
iniciando agora a multiplicação dos 
colaboradores de suas agências, assim, 
formando um grande número de pessoas 
capacitadas a auxiliar as pessoas que hoje 
passam por flutuações na renda familiar.

7ª Semana Nacional de Educação Financeira

Cooperativas de crédito alavancam 
economia brasileira
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 O Pix será uma alternativa à TED 
(Transferência Eletrônica Disponível) ou ao 
DOC (Documento de Ordem de Crédito). 
Com um simples clique, os consumidores 
poderão transferir, pagar ou receber 

imediatamente a qualquer horário ou dia. 
As movimentações financeiras poderão ser 
feitas por pessoas físicas e jurídicas 
utilizando as “Chaves Pix” cadastradas, via 
QR Code ou ainda usando os dados 

bancários, como já é feito atualmente. 
Conheça mais na entrevista com Pedro 
Eich, Assessor de Negócios da 
Cooperativa.

 A função já está disponível aos 
associados que podem fazer o cadastro da 
chave pelo app do Sicredi. Os colaborado-

res das agências estão à disposição para 
qualquer dúvida ou auxílio. Mesmo com a 
nova opção, os associados Sicredi seguem 

contando com os meios de pagamento já 
conhecidos e podem escolher qual deles 
melhor atende suas necessidades.

1 - O que pix?
 Nova forma de movimentar dinhei-
ro, pagamento, transferência, entre Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica. E essa nova 
forma é organizada pelo Banco Central 
com apoio das instituições financeiras 
brasileiras. É a evolução mais significativa 
nos últimos anos e vai transformar o mer-
cado de pagamento.

2 - Como e quando vai começar a 
funcionar?

 Entre 5 de outubro e 15 de novem-
bro, o Sicredi fez o cadastramento de asso-

ciados para uso do Pix, sistema de paga-
mentos instantâneos do Banco Central do 
Brasil, que começou a funcionar dia 16 de 
novembro e promete revolucionar as tran-
sações financeiras no país. Os associados 
interessados em usar a solução podem 
cadastrar as “Chaves Pix”, que podem ser 
CPF ou CNPJ e, para aqueles que já indica-
ram estes na fase de pré-cadastro, dados 
como e-mail e números de telefones celu-
lares. Essas chaves servirão como identifi-
cação dos usuários no momento da opera-
ção financeira.    

3 - Qualquer associado pode usar?
 Sim. Qualquer associado pode 
usar, inclusive os que não se cadastraram, 
podem receber através do pix. Facilita o 
cotidiano, pois evita de passar todos os 
dados em cada transação e funciona 24 
horas por dia, 7 dias por semana.

4 - Como se cadastrar?
 É muito simples! O cadastro é feito 
pelo app, onde gera a chave de acesso! A 
alternativa traz mais segurança e pratici-
dade aos consumidores e está totalmente 

em linha com a nossa estratégia no Sicredi, 
de buscar cada vez mais experiências digi-
tais econômicas para os nossos associa-
dos.

 E você pode baixar o App do Sicre-
di através dos QR Codes abaixo:

5 - Vai ter custo? 
 Entre Pessoa Física não haverá 
custo, já para Pessoa Jurídica ainda será 
definido.

6 - E quais as vantagens de usar o pix?
 É um meio mais seguro, prático, 
com menor custo e mais rápido! Apenas 
com 10 segundos é concluída a operação.

PIX: evolução mais significativa na forma de pagamento

 Seguindo um dos princípios 
do cooperativismo, que é a formação, 
informação e educação, o programa 
para coordenadores foi promovido 
pela Cooperativa com o apoio do 
Sescoop/MS, teve como objetivo 
proporcionar disciplinas de capacita-
ção relativos à área de administração 
e gestão. 

 Módulos que foram eleitos 
através de uma pesquisa junto a 
todas as lideranças da Cooperativa. 

Este curso é mais uma oportunidade 
oferecida às lideranças, para que elas 
estejam mais preparadas e com mais 
embasamento acerca de temas rela-
tivos ao universo do cooperativismo 
e gestão. Os módulos propostos 
foram: liderança cooperativa, coope-
rativismo de crédito, estratégia, 
inovação, gestão de risco e empreen-
dedorismo. Foram organizadas duas 
turmas no formato online, a primeira 
turma iniciou em agosto e a segunda 
foi finalizada em outubro.

Coordenadores de Núcleo participam 
de capacitação
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Entrevista com
Pedro Eich

Assessor de Segmento PF

Pedro Eich
Assessor de Segmento PF

Coordenadores durante o curso


