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Sicredi Campo Grande MS

Juntos fazemos a diferença
transformação, iremos compartilhar, neste relatório, as
informações sobre como geramos valor ao longo do ano
de 2020, incluindo as principais conquistas de nossa
Cooperativa, os resultados ﬁnanceiros, os eventos
realizados e as soluções oferecidas. Também vamos
mostrar como nossa atuação responsável e próxima
contribuiu para gerar um impacto positivo na vida dos
associados, comunidade e região.

Nós somos a Sicredi Campo Grande MS,
Cooperativa que atua há 22 anos transformando a vida
de nossos associados e suas comunidades no Estado
de Mato Grosso do Sul.
Somos uma das 108 cooperativas integrantes
do Sicredi, a primeira instituição ﬁnanceira cooperativa
do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional,
composto por mais de 4,9 milhões de associados que
decidem conjuntamente os rumos do negócio e formam
uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções
ﬁnanceiras responsáveis.
Para que você conheça e participe dessa

Boa leitura!

Mensagem do Presidente
A Cooperação é o caminho!

pre à disposição de nossos associados. Acreditamos
que a transformação digital ﬁcará cada vez mais intensa
e o Sicredi está acompanhando esse processo e nos
relacionando, mesmo a distância, ofertando os benefícios dos produtos e serviços.
Neste relatório, trazemos nossas ações realizadas em 2020, que mesmo na pandemia foram muitas.
Estivemos presentes na vida de nossos associados e
continuaremos participativos na economia e nos negócios. Depois de 2020, podemos concluir que a cooperação é o caminho para tudo!

O ano de 2020 foi desaﬁador para todos, mas
também trouxe diversos ensinamentos. Descobrimos
que sozinhos não podemos fazer muita coisa, mas unidos somos mais fortes e podemos vencer as adversidades.
Os valores e os princípios do cooperativismo
foram essenciais diante de tudo que passamos. As cooperativas mostraram a sua força e solidez. Mesmo com a
retração da economia, a nossa Cooperativa manteve
seu crescimento, daremos suporte aos nossos associados, apoiamos a retomada dos negócios locais de nossos associados, através da Feira Cooperação e Negócios, além de estar mais próximo da comunidade com
causas sociais e ambientais, conteúdo que poderá ser
lido nas próximas páginas.
Segundo estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, a presença e atividade de uma cooperativa de crédito incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios em
5,6%, cria 6,2% mais vagas de trabalho formal e
aumenta o número de estabelecimentos comerciais em
15,7%, estimulando, portanto, o empreendedorismo
local.
Essa presença foi mais sentida durante o período da pandemia, pois as cooperativas, em especial a
Sicredi Campo Grande, promoveram ações para mitigar
os impactos da pandemia, que ainda não acabou.
Esperamos um ano mais leve, estaremos sem-

Wardes A. Conte Lemos
Presidente
Sicredi Campo Grande MS
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Nossa Cooperativa
A Sicredi Campo Grande MS
de atendimento no Tribunal de Justiça de MS e início das
obras da Agência na cidade de Terenos.

Nossa Cooperativa teve início, quando 25 pessoas
ligadas a atividade rural se uniram e fundaram a Sicredi
Campo Grande MS, em 29 de outubro de 1998. Com
empenho, foco na cooperação e ajuda mútua em prol da
comunidade. São 22 anos crescendo junto com Mato
Grosso do Sul.

ATUALMENTE, A SICREDI CAMPO GRANDE MS É
COMPOSTA POR 52 MIL ASSOCIADOS E
ESTAMOS PRESENTES EM 7 MUNICÍPIOS NA
REGIÃO DE MATO GROSSO DO SUL.

Fazemos parte de um sistema nacional, com empresas
especializadas e instrumentos ﬁnanceiros que
aumentam a segurança de nossos associados e
fortalecem nossa atuação local.

Nossa expansão no ano de 2021 inicia com a atuação
nas Incubadoras Municipais: Norman Edward Hanson,
Estrela Dalva, Zé Pereira e Mário Covas. No
planejamento da Cooperativa está prevista a
reinauguração da Agência Corguinho e a entrega da
Agência Terenos.

Em 2020, nossa Cooperativa teve um crescimento de
14,1% no número de associados, com um novo ponto

Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos associados nas Assembleias. O órgão é
responsável por ﬁxar a orientação geral, estratégica e objetivos da Cooperativa, além de supervisionar sua governança, para que suas ações atendam aos interesses dos associados.

Conheça nossos Conselheiros de Administração
Antonio Kurose, Flodoaldo Alencar, Francisco Laranjeira, Jefferson Calvis, Mariana Vanni, Matilde Arantes, Odive Silva e Wardes Lemos

Conselho
Fiscal
Com a missão de cuidar dos interesses de todos e
da Cooperativa, através da ﬁscalização assídua e
minuciosa da gestão corporativa, garantindo a
continuidade dos negócios. Observar o cumprimento dos deveres legais, Estatuto Social e
normas vigentes do sistema cooperativo.

Conheça nossos Conselheiros Fiscais. Da esq. para dir.:
Sergio Guimarães, Orlamar Gregório, Aparecido do Carmo,
Elizete Barbosa, Eliseu Neckel, Carlito de Azevedo.
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Balanço Patrimonial 2020 da Sicredi Campo Grande MS
Ativo

31/12/2020

31/12/2019

ATIVO

1.462.567

996.173

9.874

13.563

1.451.013

975.939

DISPONIBILIDADES

(Nota 04)

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Passivo
PASSIVO
DEPÓSITOS

(Nota 05)

13.068

37.775

Depósitos interﬁnanceiros

(Nota 06)

329.922

63.027

Depósitos a prazo

Centralização ﬁnanceira

(Nota 04)

196.999

123.689

785

1.634

(Nota 07)

858.909

710.783

Outros ativos ﬁnanceiros

(Nota 08)

51.330

39.031

ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

(Nota 07)

(45.180)

(37.453)

OUTROS ATIVOS

(Nota 09)

11.437

16.135

INVESTIMENTOS

(Nota 10)

19.513

10.955

IMOBILIZADO DE USO

(Nota 11)

12.836

13.855

INTANGÍVEL

(Nota 11)

3.074

3.179

857.082

Depósitos à vista

Títulos e valores mobiliários

Operações de crédito

31/12/2019

1.286.408
(Nota 12)

Aplicações interﬁnanceiros de liquidez

Relações interﬁnanceiras ativas

31/12/2020

DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS

779.812

485.177

241.858

126.463

5.223

20.487

532.731

338.227

424.189

316.793

419.947

313.607

Relações interﬁnanceiras

(Nota 13)

Obrigações por repasses

(Nota 14)

1.035

-

Outros passivos ﬁnanceiros

(Nota 15)

3.207

3.186

PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS

1.462.567

TOTAL DO ATIVO

E TRABALHISTAS

(Nota 16)

589

736

OUTROS PASSIVOS

(Nota 17)

81.818

54.376

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Nota 18)

176.159

139.091

CAPITAL SOCIAL

84.136

67.558

RESERVAS DE SOBRAS

76.677

58.902

SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

15.346

12.631

1.462.567

996.173

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

996.173

Demonstrativo de Sobre ou Perdas da Sicredi Campo Grande MS
01/07/2020 a 31/12/2020

Descrição de contas

(não auditado)

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de crédito

(Nota 07)

Resultado títulos e valores mobiliários
Resultado das aplicações compulsórias

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

01/01/2020 a 31/12/2020

01/01/2019 a 31/12/2019

65.643

133.915

126.526

62.695

128.517

124.600

2.948

5.398

1.924

-

-

2

(26.847)

(56.924)

(57.522)

Operações de captação no mercado

(4.645)

(11.235)

(16.002)

Operações de empréstimos e repasses

(10.110)

(19.926)

(16.717)

(12.092)

(25.763)

(24.803)

38.796

76.991

69.004

(16.870)

(34.445)

(30.039)

14.898

27.591

22.446

6.561

12.403

11.100

Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

(Nota 07)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e receitas de prestação de serviços
Rendas de tarifas bancárias
Dispêndios e despesas de pessoal

(Nota 21)

(15.894)

(31.205)

(29.362)

Outros dispêndios e despesas administrativas

(Nota 22)

(14.538)

(29.718)

(28.083)

(188)

(572)

(839)

Dispêndios e despesas tributárias
Outros ingressos e receitas operacionais

(Nota 23)

5.282

10.096

15.743

Outros dispêndios e despesas operacionais

(Nota 24)

(12.991)

(23.040)

(21.044)

21.926

42.546

38.965

(40)

(5)

(381)

21.886

42.541

38.584

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

407

(353)

(568)

Provisão para Imposto de Renda

261

(209)

(342)

Provisão para Contribuição Social

146

(144)

(226)

(2.677)

(5.101)

(3.665)

19.616

37.087

34.351

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

Fábio José Wolski de Almeida
Diretor Executivo

Altair Goncalves
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
Contador CRC: RS-060899/0-8v

As demonstrações contábeis completas e notas explicativas estão disponíveis no site www.sicredicampogrande.com.br
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Gestão de Pessoas
nosso ambiente digital interno de capacitações técnicas
e comportamentais.

Fechamos o ano com 300 colaboradores, que
possuem uma idade média de 29,2 anos, com uma
média de 3,7 anos de tempo de casa. 13% deste público
é formado por estagiários e jovens aprendizes, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento de
talentos para o Sicredi e para a sociedade. 57,7% do
quadro é formado por mulheres e 42,3% por homens.
85% dos colaboradores se declarou branco, 4% pardo,
3% amarelo e 2% negro. 55,7% possui ensino superior
ou pós-graduação completos e 42% está cursando uma
faculdade.
Contratações – Em 2020, apesar da pandemia,
ﬁzemos 69 admissões, sendo 48 reposições e 21 novas
contratações.

Em 2020 tivemos, no Sicredi Aprende:
8075 matrículas
Carga Horária total: 4465h
Média de 37h por colaborador
Top 3 Soluções mais buscadas
#1 Lei Geral de Proteção de Dados
#2 Sustentabilidade
#3 Política de Relacionamento
Além disso, tivemos 21 capacitações presenciais, com
790 participações e mais de 50h de carga horária de
ensino. Destacamos as formações em Negociação e
Vendas Consultivas, Excel Avançado, Inteligência
Emocional, Cooperativismo Contemporâneo, Gestão do
Tempo e Programação Neurolinguística.

Investimento em Formação
Com a nova realidade, muitas das nossas
formações foram direcionadas para o ambiente virtual.
Reforçando o papel importante do Sicredi Aprende:

Gênero

Faixa Etária
9% Até 20 anos
42,3%

52% de 21 a 30
32% de 31 a 40
5,7% de 41 c 50

57,7%

1,3% + 50 anos
Homens

Mulheres

Etnia

Tempo de Sicredi

85,67% Branco

38% até 2 anos

5,33% Não Informado

38,3% de 2 a 5

4% Pardo

17,3% de 5 a 10

3% Amarelo

6% de 15 a 20

2% Negro

0,33% + de 20
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Prêmios e Reconhecimentos
No ano de 2020, nosso programa de desenvolvimento de estagiários e jovens aprendizes, UX Team,
foi reconhecido como uma boa prática de gestão
cooperativista pelo Sistema OCB nacional. Com isso,
nosso programa entrou em um compendio de boas
práticas de gestão, que serve de referência para
aprimorar a gestão das cooperativas de todo o Brasil.
Através do UX Team, a Sicredi Campo Grande
MS oportuniza o desenvolvimento proﬁssional e
pessoal de jovens, formando pessoas mais capacitadas
e conscientes, não apenas para o Sicredi mas para a
sociedade em geral.

Treinamento do projeto UX Team em fevereiro de 2020

Faça parte do time Sicredi Campo Grande MS
3º passo, realize todas as etapas/testes que
forem solicitados durante o processo. Até a etapa
presencial, todas as informações e comunicação serão
feitas por lá, ﬁque de olho na página e no seu e-mail.
Para fazer parte do nosso time, buscamos
pessoas que tenham uma Liderança Transformadora,
Visão de Dono, Empatia para entender as pessoas,
Flexibilidade e Paixão pelo cooperativismo.

Faça parte do nosso time! Fique de olho nas
nossas vagas e se você achar que tem o perﬁl aderente,
se inscreva!
1º passo – fazer o seu cadastro pessoal no
portal Sicredi.Gupy.io, faça um cadastro bem completo e
procure cuidar dos detalhes das informações.
2º passo, ﬁltre as vagas que você tem
interesse, seja por área, cargo, cidade, importante que lá
no portal estão as vagas de todo o sistema, para nossa
cooperativa, as vagas estarão identiﬁcadas com Sicredi
Campo Grande MS.

Acesse: https://sicredi.gupy.io/

Fazer juntos
é o que nos
conecta para
sermos
melhores.
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Camapuã

Área de
Atuação

Rio Negro

Bandeirantes

Corguinho
Rochedo

Jaraguari

Terenos

Dois irmãos
do Buriti

Ribas do Rio Pardo

Campo Grande

Campo Grande
- Agência Campo Grande
- Agência Coronel Antonino
- Agência Jardim dos Estados
- Agência Capital Morena
- Agência Chácara Cachoeira
-Agência Procuradoria
- Agência Ceará
- Agência Zahran
- Agência Norte Sul Plaza
- Escritório de Negócios TJMS

O Sicredi
no Brasil

4,9 milhões

de associados

30 mil

colaboradores

155 bilhões

em recursos
administrados
08

104 bilhões

em depósitos totais.

20,4 bilhões

em patrimônio líquido

3,3 bilhões

de resultado líquido

Sicredi Campo Grande MS

Nossos
Números

14

Associados (milhares)

agências

2
escritórios

2018

37.882

2019

45.205

2020

51.578

Recursos Totais (milhões de R$)

de negócio

7
cidades
51.578

2018

752.065

2019

1.164.733

2020

1.685.085

Crédito (milhões de R$)

associados

314

2018

536.937

2019

799.426

2020

993.368

colaboradores
Patrimônio líquido (milhões de R$)

1,46 bilhão

em Ativos Totais

986,63mi

em crédito

2018

110.428

2019

149.091

2020

176.159

Resultado (milhões de R$)

Resultado de

37,1 mi
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2018

26.039

2019

34.351

2020

37.087
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Coronavírus
Combate e Prevenção à COVID 19
Agências realizaram ações preventivas contra a proliferação do vírus
rança de seus colaboradores e associados.
Para isso, organizou escalas de trabalho,
evitando aglomeração nas agências, restringiu os
atendimentos, criou a possibilidade de trabalho remoto,
cuidou especialmente dos colaboradores em grupo de
risco, ofereceu toda estrutura de EPIs como máscaras,
face shield, álcool em gel, álcool 70% para limpeza das
estações de trabalho, luvas para os colaboradores que
trabalham na contagem de cédulas de papel e moedas,
vitaminas para o aumento da imunidade dos colaboradores que quisessem, realização ativa de exames em
casos suspeitos da COVID, sanitização programada das
agências e dependências da Cooperativa.
Assim, desde março de 2020, a Sicredi Campo
Grande MS já investiu mais de R$ 325.000,00 nas
ações supracitadas, o que nos possibilitou até o
momento não termos registrado nenhum caso grave da
doença que necessitasse de internação.

Logo no início da pandemia, a Sicredi Campo
Grande MS formou um Comitê Interno de Gerenciamento de Crises, formado pelos diretores e colaboradores de
áreas estratégicas. O comitê trouxe um maior alinhamento na tomada de decisão quanto às ações de
combate e prevenção à COVID-19.
A Cooperativa investiu massivamente em
ações preventivas, com foco central na saúde e segu-

Tendas garantiram conforto no atendimento das agências
Em respeito aos seus associados, o Sicredi instalou tendas na entrada de todas as agências em
Campo Grande e no interior
atendendo remotamente, priorizando o uso do Aplicativo, Internet Banking e atendimento por telefone.
O Sicredi permanece junto a seus associados,
colaboradores e da comunidade em geral no enfrentamento do Coronavírus. Todos os dias, estamos fazendo
nossa parte para evitar a propagação da doença e
orientamos que todos sigam os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde.

Em cumprimento aos decretos municipais que
limitam as entradas de associados nas agências, foi
preciso ter mais empatia e se adaptar às necessidades
de quem precisa ir até a agência. Quem aguarda na ﬁla,
contou com estrutura externa de tendas e até cadeiras.
Uma comodidade em respeito aos associados.
Além disso, todo o atendimento foi mais
humanizado neste período, evitando cumprimentos,
seguindo o distanciamento e até as exigências do
decreto, como o uso de máscaras por nossos colaboradores, disponibilização de álcool 70% para associados e
colaboradores e atendimento preferencial priorizado,
além da higienização contínua do ambiente.
Nossas agências chegaram a fechar, em 22 de
março, mas após mudanças nos decretos municipais, a
prefeitura entendeu que os atendimentos de Instituição
Financeiras eram essenciais à população e reabrimos
para o público. Neste período, nossa equipe continuou
10
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Desenvolvimento
do Cooperativismo
Assembleia 2020 - AGO Virtual
Com a pandemia o calendário das Assembleias foi alterado
Os Coordenadores de Núcleos, presentes na
assembleia votaram nas destinações do resultado,
referente ao ano de 2019, que somou R$ 12.630.782,34.
O montante retornou aos associados, conforme deﬁnido
por assembleia, com o seguinte critério: 50% para a
Conta Capital e 50% em Aplicações Financeiras. A
Cooperativa distribuiu o resultado no dia 29 de maio de
2020.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, alterando a rotina de
todos. Por recomendação da Organização Mundial da
Saúde - OMS, medidas de prevenção tiveram que ser
adotadas, como a utilização de máscaras, distanciamento
social e a proibição de eventos de qualquer natureza,
evitando assim aglomerações. Com isso parte do
calendário das Assembleias precisou ser alterado, então
7 dos 12 eventos previstos foram cancelados. As
Agências de Ribas do Rio Pardo, Corguinho, Rochedo,
Bandeirantes e Camapuã realizaram seus eventos de
forma presencial, pois ocorreram antes da Organização
Mundial da Saúde - OMS declarar pandemia. Diante
deste cenário, a Sicredi Campo Grande MS realizou sua
Assembleia Geral Ordinária de forma virtual e contou
com a participação dos Coordenadores de Núcleo, que
representaram os 45,2 mil associados. De forma online,
eles aprovaram a Prestação de Contas da Administração
e a destinação do resultado referente ao exercício de
2019.
Nesta assembleia, o Presidente, Wardes Conte
Lemos, o Diretor de Operações, Altair Gonçalves e o
Diretor Executivo, Fábio Almeida, apresentaram o
crescimento do nosso empreendimento cooperativo,
destacando a base de associados que cresceu 19,3%, a
Cooperativa passou a administrar R$ 996,1 milhões em
ativos totais e o resultado antes das destinações fechou
com Sobras de R$ 34,3 milhões.

“Os números reaﬁrmam a nossa força na região e
contribuem para o desenvolvimento social e econômico
dos locais onde atuamos. Nossa carteira de poupança,
por exemplo, é revertida em crédito para a população,
oportunizando a geração de renda e movimentando a
economia. Esse ciclo vir tuoso for talece o
cooperativismo de crédito, um modelo de negócio em
plena expansão tanto aqui, na nossa região, como no
Brasil”, ressalta o Presidente, Wardes Conte Lemos.
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Sustentabilidade
Energia Fotovoltaica
Agência Campo Grande instala energia fotovoltaica
Campo Grande, estamos contribuindo para a redução
de CO2 no meio ambiente. Além da redução da energia
elétrica na agência, com as placas fotovoltaicas,
preservamos nossos recursos e desenvolvemos a
sustentabilidade na comunidade. Essa é uma forma que
a Sicredi Campo Grande apoia o meio ambiente”,
destaca o gerente Ivanilton Vieira.
A energia solar é uma nova solução moderna e
sustentável. Atualmente a Cooperativa incentiva a
implantação de energia solar com os associados com
uma taxa atrativa para ﬁnanciar projetos.
Para contratar a solução de crédito, o associado
deve apresentar o orçamento do empreendimento na
agência. A proposta de crédito e a viabilidade do
ﬁnanciamento serão avaliadas. O crédito será concedido diretamente na conta corrente da empresa que irá
executar o projeto. Consulte informações com o seu
gerente.

Os associados que passam pela agência,
localizada na Rua Treze de Maio, em Campo Grande são
surpreendidos com cobertura do estacionamento com
placas de energia fotovoltaica, captando energia limpa e
sustentável.
O Projeto foi ﬁnalizado em março com a
instalação de 153 painéis módulos fotovoltaicos de 340
watts. Isso representa uma economia de 98% na conta
de energia elétrica da agência. “Nós, aqui da agência

Ecoeﬁciência
Iniciativa sustentável 253,66 toneladas de CO2
A Sicredi Campo Grande MS tem como
compromisso ser mais sustentável em suas operações.
Com a ﬁnalidade de mitigar nosso impacto no meio
ambiente e aumentar a geração de valor para as
comunidades onde estamos inseridos, a Cooperativa se
preocupa em reduzir o impacto causado ao meio
ambiente.
Em 2019, foram neutralizadas 253,66 toneladas de CO2, sendo compensadas através de compras
de créditos de carbono, de projetos de certiﬁcação
internacional. A coleta é feita anualmente com base nas
emissões de gás carbônico para que possamos neutralizar a emissão do ano.
A certiﬁcação é feita pelo selo Veriﬁed Carbon
Standard, referente às emissões declaradas e calculadas no Inventário de Gases de Efeito Estufa da Sicredi
Campo Grande MS do ano de 2019. As emissões fazem
parte do Inventário Sistêmico do Sicredi e foram
neutralizadas a partir de atividades do Projeto REDD+
Jari Pará, que contribuem para a conservação de 496 mil
hectares de Floresta Amazônica nativa e de sua

biodiversidade, promovendo o desenvolvimento
socioeconômico local.
Outra iniciativa é a parceria, que dura dois anos,
com a Associação de Restauração, Conservação e
Preservação da Bacia do Guariroba, ARCP. Em conjunto, realizamos a manutenção e preservação de 15 mil
mudas de árvores plantadas na nascente do rio guariroba.
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Social
Solidariedade
A Cooperativa em conjunto com seus associados doaram mais de 10 toneladas de alimentos

Coordenador do Projeto Som & Vida Daniel Duarte Campos recebendo as doações

A ação com intuito de gerar cliques e compartilhamentos precisava alcançar a marca, simbólica, de
121 compartilhamentos, para que o projeto pudesse
receber como doação, 121 cestas básicas, representando, aproximadamente, 2 toneladas de alimentos.

A atuação da Sicredi Campo Grande MS em
2020, ajudou milhares de famílias com doações de 10
toneladas de alimentos arrecadados no ano, beneﬁciando: Projeto Som & Vida, Sociedade Evangélica Beneﬁcente (SEBE), Projeto Recriar, Associação Renasce Uma
Nova Esperança, Asilo São João Bosco e comunidades
carentes das cidades de Camapuã, Bandeirantes,
Corguinho, Ribas do Rio Pardo e Rochedo.
Na Capital, a Cooperativa, fez a doação de 400
panetones aos servidores municipais e 5.310 quilos de
alimentos ao FAC Fundo de Apoio à Comunidade.
Durante a campanha de Natal, além dos mantimentos e
brinquedos arrecadados pelas agências do interior, aqui
na Capital os colaboradores adotaram cartinhas de 122
crianças atendidas pelo Projeto Som & Vida. Na entrega
dos presentes, os colaboradores da agência Campo
Grande ﬁzeram a doação de R$ 5 mil reais em produtos
de construção civil que somaram as doações de 10
sacos de cimentos e 5 metros de areia das empresas
associadas: Construtora Fujinaka e Areeiro Pérola.
Outra iniciativa solidária foi a ação de aniversário de Campo Grande. No dia 26 de agosto, lançamos o
clip de homenagem ao município, fazendo o que "É
NECESSÁRIO PARA ACOLHER". Neste clip, os artistas
locais @Chicaoastro e @fabioadames se uniram ao
Projeto Som & Vida para parabenizar a Cidade Morena
com uma canção de Geraldo Espíndola.

Família atendida pelo Projeto Som & Vida recebe cesta básica

Entre as causas sociais da Cooperativa, ainda
estão outras parcerias. Renovamos com o Projeto
Florestinha a compra de novos uniformes. Além da
manutenção e preservação de 15 mil mudas de árvores,
a área do Guariroba, em parceria com a Associação de
Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do
Guariroba (ARCP).
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Lives nas redes sociais

Cooperativa realizou diversas lives para levar conhecimento aos associados
campanha para aquisição e doação de cestas básicas em
agências na capital e no interior do estado de Mato Grosso
do Sul.
- Adoção do Projeto SOM & VIDA com ações de
arrecadação e doação termômetro digital, álcool em gel,
água sanitária, alimentos, roupas e agasalhos.
- Nos meses de outubro e novembro o Comitê
apoiou a conscientização das mulheres e homens, no
cuidado a prevenção e trato do câncer feminino e masculino,
por meio da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul.
- Natal solidário com ações, em Camapuã, na
arrecadação e doação de alimentos, por meio das integrantes Terezinha e Lena. Em Campo Grande, com a parceria da
Carla Trentin, no espaço Equilíbrio, com ponto de arrecadação e doação de panetones.
- Promovemos a Palestra com Chai Carioni para o
Desenvolvimento da Liderança Feminina no dia
09/12/2020.
- No encerramento das atividades, Vilma Machado, ofereceu a uma palestra e lançou o livro: “Sentimentos e
interpretações” – descrevendo e compartilhando momentos
e sentimentos vividos durante o período “lock down”.

Desde 2019, a Sicredi Campo Grande MS atua
capacitando mulheres com objetivo de aumentar a participação delas em nossa gestão, para que assumam papéis
de liderança em suas comunidades e em nossa Cooperativa. Esse é apenas um dos pilares do Comitê Mulher.
A frente deste projeto estão 25 integrantes,
coordenadas por Matilde Lima de Paiva Arantes, e a
secretária Bárbara Andrade de Almeida Prado. “Ao
encerrarmos mais um ciclo de atividades de nossa cooperativa, meu sentimento é de gratidão. Mesmo vivendo tempos
difíceis, de pandemia, percebemos que as associadas e
integrantes do comitê mostraram-se sempre ﬁrmes,
perseguindo o cumprimento de nosso propósito principal: o
desenvolvimento e crescimento pessoal e da cooperativa”,
descreveu Matilde Arantes, Coordenadora do Comitê
Mulher da Sicredi Campo Grande MS.
Elencamos aqui algumas atividades desenvolvidas ao
longo do ano pelo Comitê:
- Treinamento no tema “Como Evoluir em Tempos
de Pandemia”, ministrado por Carla Trentin, membra do
Comitê Mulher. Foram quatro encontros realizados.
- Ações no DIA C, em 04/07/2020, com a

Comitê Mulher promoveu a Palestra “Quatro Forças da Transformação” em evento virtual

Evento está disponível para ser revisto no Canal do YouTube

O encontro foi transmitido ao vivo, pelo YouTube, e
contou com a interação de Manfred Dasenbrock, Presidente
da SicrediPar, incentivador da inclusão e diversidade nas
Cooperativas. O trabalho do comitê é impulsionado pela
Cooperativa, baseado na agenda 2030 do Pacto Global da
ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS.
A palestrante Chai Carioni falou de sua experiência
proﬁssional e como consegue lidar com todos os desaﬁos
diários, mas em alta performance. O método foi desenvolvido por Chai Carioni e fala diretamente com mulheres que
procuram por mais conhecimento para assumir lideranças,
sejam no mercado de trabalho ou em seu próprio negócio.
O tema despertou consciência, inspiração,
motivação e de forma prática, esteve relacionado às
competências da mulher nos dias de hoje, o poder do
tornar-se líder de si mesma para gerar impacto positivo para
outras pessoas. Chai Carioni trabalhou por 14 anos em
instituição ﬁnanceira, é palestrante, consultora, Coach de
Business atuando no apoio a outras pessoas a encontrarem
seu propósito, com equilíbrio entre as diferentes áreas da
vida.
Assista a a palestra scaneando o QR Code:

Momento da Palestra - Transmissão ao vivo

Ao longo de 2020, além de apoiar os projetos
sociais, o Comitê, promoveu a palestra gratuita e virtual, com
Chai Carioni, “Desenvolvimento da Liderança Feminina –
Quatro Forças da Transformação”, em parceria com o
Sistema OCB/MS.
“É nossa missão trazer conhecimento e promover
iniciativas que auxiliem as pessoas a se desenvolverem”,
aﬁrmou o Presidente da Cooperativa, Wardes Lemos. E
explica que o propósito do Comitê foi atingido, neste último
ano, com a palestra, destacando o papel feminino na
sociedade com intuito de autodesenvolvimento das
associadas, colaboradoras e cooperadas da Cooperativa.
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Produtos e Serviços
Lives nas redes sociais
Cooperativa realizou diversas lives para levar conhecimento aos associados
Buscando promover o conhecimento dos
benefícios de produtos e serviços e assuntos de
interesse comum, a Sicredi Campo Grande MS
realizou ao longo de 2020 aproximadamente 10 lives.
Assuntos como educação ﬁnanceira, formas de
p a g a m e n t o, b a t e p a p o s o b r e p r o d u t o s d e
investimento, agronegócio e muito mais.
Diante da pandemia da COVID-19, a
estratégia se mostrou como uma forma de
relacionamento com associados para tirar dúvidas e
melhorar hábitos de consumo e economia. As lives
aconteceram nos canais de comunicação da
Cooperativa, como Facebook, Instagram e YouTube e
podem ser assistidas pelo IGTV.

Acompanhe o canal da cooperativa pelo Instagram.

@sicredicampogrande

Pix
Nova forma de receber e transferir a qualquer dia e hora
acesso à novidade, bastará atualizar o aplicativo
Sicredi ou Woop Sicredi disponíveis para os sistemas
operacionais Android e IOS. Saiba mais sobre o Pix no
Sicredi em www.sicredi.com.br/site/pix/.

Associados do Sicredi, podem utilizar o Pix,
sistema de pagamentos instantâneos do Banco
Central do Brasil que veio para trazer mais
conveniência aos brasileiros. A solução iniciou em 16
de novembro para quem realizou o cadastro das
chaves antecipadamente. O serviço permite pagar,
receber e transferir valores a qualquer hora do dia, sete
dias por semana. Aqueles que não ﬁzeram o registro,
podem cadastrar a qualquer momento uma chave Pix
(CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória), pelo
aplicativo do Sicredi.
O Pix não é um novo aplicativo e sim uma
solução que está disponível dentro do aplicativo do
Sicredi e Woop Sicredi, conta 100% digital da
instituição. De forma simples e prática, os
consumidores podem agora transferir, pagar ou
receber valores imediatamente. As movimentações
ﬁnanceiras poderão ser feitas por pessoas físicas e
jurídicas utilizando uma chave Pix cadastrada, via QR
Code, via Pix Copia e Cola ou ainda usando os dados
bancários, como já é feito atualmente.
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. Para ter

Associadas aderem ao Pix e recebem kit informativo
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Promoção “Todo Mundo Pode Investir e Ganhar” do Sicredi sorteou mais de R$700 mil em prêmios

Uma coisa é certa: no Sicredi quem investe, ganha. A Promoção teve como objetivo estimular os associados a
investirem seus recursos de maneira segura e rentável

da Cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia,
foram os felizardos ganhadores do prêmio ﬁnal, levando
para casa, cada um, uma caminhonete Amarok 0km.
Nos últimos anos, os serviços e produtos ﬁnanceiros, principalmente a poupança, foram um dos investimentos mais utilizados entre os associados das Cooperativas
Sicredi. Além disso, este investimento é simples e muito
acessível, ideal para investir diferentes valores, podendo ser
resgatado a qualquer momento e oferecendo a segurança
de um produto regulado pelo Banco Central.
Inclusive no Sicredi, com apenas R$ 20, como
pessoa física, ou R$ 100, como jurídica, é possível abrir uma
poupança e começar um planejamento ﬁnanceiro do jeito
certo. É simples e descomplicado cuidar da vida ﬁnanceira.

Além de concorrer a diversos prêmios instantâneos, semanais e no ﬁnal uma Amarok 0km, em 2020, as
Cooperativas Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e
Sicredi Campo Grande MS entregaram mais de R$ 700 mil
na Promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar. Foram
milhares de associados que, assim como o Sicredi, acreditam na poupança como ferramenta da educação ﬁnanceira,
além de ser uma possibilidade para auxiliar a realizar os
sonhos dos poupadores.
Em 5 meses de promoção, 30 mil raspadinhas
foram entregues aos associados, 38 ganhadores de
smartphones Samsung S10, e 4 ganhadores de notebooks
gamer. Os associados, Antônio Fernando Menegoni da
Cooperativa Sicredi Campo Grande MS e Celia Inês Alves

Conﬁra os Contemplados

Alonso de Rezende - Ag. Rochedo

João Aguiar - Ag. Ceará

Raphael Monteiro - Ag. Zahran

Mega Construções - Ag. Zahran

Rita da Silva - Ag. Campo Grande

Roni Barcelos - Ag. Campo Grande *

Mário Fonseca - Ag. Jd. dos Estados

Ademir Zambra - Ag. Campo Grande

Pedro Accorsi - Ag. Chác. Cachoeira

Jesus Dias - Ag. Capital Morena

Antônio de Lara - Ag. Cel Antonino

FECOMERCIO - Ag. Ceará

Roberto Stoffel - Ag. Bandeirantes

Adelino Corim - Ag. Zahran

Ivan Martins - Ag. Camapuã
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Antonio Menegoni - Ag. Campo Grande

Sicredi Campo Grande MS

Associado Sicredi ganha sorteio do Seguro Residencial
Uma das vantagens é de concorrer à prêmios mensais de R$10.000,00

Com a pandemia, as pessoas estão mais
tempo em casa. Muitas ainda estão em home ofﬁce,
com isso a necessidade de zelar pela casa e pela
estrutura da residência, nunca foi tão importante. Por
isso, é importante ter um Seguro Residencial, que
oferece liberdade de escolha de coberturas e assistências, de seis das maiores seguradoras do país,
prestando atendimento ao segurado nas mais
variadas situações e necessidades.
São diversos benefícios, como assistência
24h, com os serviços de: inspeção domiciliar, assistência vidraceiro, conserto de aparelhos de linha branca,
assistência chaveiro, assistência eletricista, instalações diversas, assistência hidráulica, dentre outros.
O pequeno empreendedor ainda tem a
possibilidade de estender as coberturas contratadas
para amparar atividades comerciais desenvolvidas na
residência segurada, como exemplo: home ofﬁce e/ou
proﬁssionais autônomos.
Além de todas essas vantagens, ainda há
sorteios mensais de até R$ 10.125,00 para quem

contrata Seguro Residencial. Em 2020, um associado
da Sicredi Campo Grande foi comtemplado, Paulo
Moraes de Souza.
O Seguro Residencial ainda tem indenização
pelo valor de novo (sem depreciação), cobertura para
aparelhos portáteis, cobertura básica para incêndio,
queda de raios e explosão. Além de danos Elétricos,
vendaval, impacto de Veículos, roubo/Furto de Bens,
perda/Pagamento de aluguel, responsabilidade civil
imóvel/familiar, quebra de Vidros, veículo em Garagem.
Ao adquirir este produto, o associado protege
a sua residência e ainda fortalece o negócio da
cooperativa, explica o Presidente da Sicredi Campo
Grande, Wardes Lemos. “Com alegria compartilhamos que a cooperativa teve um segurado sorteado.
Essa experiência só está sendo possível graças ao
comprometimento da equipe de negócios, já que só
tem sorteados quem pensa nas necessidades dos
associados, grande propósito do Sicredi”, ﬁnalizou.
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Expansão em 2020
Nova fachada Agência PGJ
Agência PGJ tem nova fachada e é ampliada para atendimentos aos associados
bairro Chácara Cachoeira. Atualmente quatro
colaboradores realizam atendimento, com
horário das 10h às 16h.

A Cooperativa entregou a nova fachada
da agência da Procuradoria, localizada dentro do
prédio da Procuradoria Geral de Justiça de Mato
Grosso do Sul, PGJ, com a reforma, a agência
conta com mais espaço para atendimento ao
público. Priorizando a acessibilidade e maior
conforto dos associados, o espaço moderno e
acolhedor facilita o atendimento ao público.
Devido à pandemia, a agência não
realizou solenidade de reinauguração, durante
seu período de reforma os atendimentos foram
realizados na agência madrinha, da Rua Jeribá, no

Fachada da Agência PGJ

Sicredi inaugurou Escritório de Negócios no Parque dos Poderes
19ª ponto de atendimento em Campo Grande está localizada dentro do TJMS
a inauguração da cooperativa. “Em nome do desembargador, digo que é uma imensa satisfação receber o
Sicredi em nosso Tribunal, propiciando ainda que em
um momento de retração econômica, possamos, por
meio de parcerias, trazer resultados”, destacou.
O local conta com duas mesas de atendimento, espaço de recepção e caixa e atende ao público das
10h às 16h. No hall do TJMS o Sicredi também instalou
um caixa eletrônico para atender seus associados.
Mais informações pelo telefone: 67 3320-1600.

Campo Grande ganhou mais um ponto de
atendimento para os associados Sicredi, localizada
dentro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O
atendimento ao público começou no dia 24 de agosto.
O objetivo da nova unidade da cooperativa no Parque
dos Poderes é expandir sua proximidade com a
população local.
Devido o momento atual da pandemia de
Covid-19, a solenidade de inauguração foi restrita a
poucas pessoas, com a adoção de todas as medidas
de segurança necessárias e para que cooperados e o
público pudessem acompanhar a iniciativa, a inauguração foi transmitida via internet pelo Youtube da
Sicredi Campo Grande.
“Com muito orgulho e honra celebramos esta
parceria, onde juntos, poderemos trazer mais prosperidade aos servidores que atuam nesta casa e que,
com visão de donos, serão nossos sócios neste
negócio cooperativo. Com esta visão de donos, os
cooperados terão voz nas decisões, criando laços de
conﬁança, que nos permitirão crescer juntos”,
destacou o Presidente da Sicredi Campo Grande,
Wardes Conte Lemos.
Representando o Presidente do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador
Paschoal Carmello Leandro, o Juiz auxiliar da Presidência, Fernando Chemin Cury, avaliou positivamente

Ambiente interno do Escritório de Negócios TJMS

Scaneie o QR Code e assista
a solenidade de inauguração.
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Novidades

Expansão no Interior
Cidade de Terenos se prepara para receber uma Agência do Sicredi

Projeto da Fachada - Agência Terenos

A cidade de Rochedo, distante 60km de Campo Grande,
receberá uma nova fachada e está se adaptando para a
mudança de layout da marca. Já Corguinho mudará de
endereço, ainda no primeiro semestre de 2021, com
espaço mais amplo e moderno.

Neste último ano, a Cooperativa, iniciou a obra da
agência Sicredi em Terenos, uma construção de 350 m²
que será inaugurada em 2021. Na cidade,
colaboradores já atuam prospectando associados no
escritório de negócios. Reuniões de articulação também
aconteceram na cidade de Jaraguari, para viabilidade de
uma agência.

Cooperativa atuará em Incubadoras a partir de 2021
O convênio prevê o atendimento aos Incubados e moradores da região
desenvolvimento até a maturidade, quando a empresa
consegue caminhar sozinha.
Pe n s a n d o n o a p o i o a o s n e g ó c i o s d a
comunidade, que o Sicredi estará trabalhando no local,
com uma equipe de até dois colaboradores por unidade
e prestando serviços ﬁnanceiros, consultorias e
fomentando novos negócios, será possível abrir contas
de novos associados, contratar produtos e serviços dos
Sicredi, como também máquinas de cartões, consórcios,
seguros e ﬁnanciamentos.

Com a Prefeitura Municipal de Campo Grande,
a Cooperativa, ﬁrmou um convênio e irá atuar em quatro
incubadoras, impulsionando negócios e aproximando a
comunidade ao Sicredi. O acordo, ﬁrmado ainda em
dezembro de 2020, prevê o trabalho presencial da
equipe do Sicredi nas seguintes unidades:
-Incubadora Municipal Norman Edward Hanson
- Incubadora Estrela Dalva
- Incubadora Municipal Zé Pereira
- Incubadora Municipal Mario Covas
Segundo a Prefeitura Municipal, as
incubadoras são centros de desenvolvimento
empresarial e de treinamentos, que promovem a cultura
empreendedora, estimulando a geração e consolidação
de micro e pequenas empresas. Nelas são
disponibilizadas infraestrutura e realizadas ações como
treinamentos na área de gestão e produção,
capacitações, consultorias e palestras, visando
proporcionar o apoio necessário desde a fase de
deﬁnição do negócio, passando pela implantação e

Incubadora Municipal Norman Edward Hanson
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Fomentar o negócio do associado é a missão do Sicredi
Cooperativa de Crédito realizou a Feira “Cooperação e Negócios”
na antes da Feira, justamente para aproveitar as
vantagens do evento. “Eu vim negociar um projeto
de energia fotovoltaica e as condições estão bem
atrativas”, aﬁrmou o engenheiro agrônomo.
“A pandemia diﬁcultou os contatos e
consequentemente os negócios, por isso promovemos essa feira para facilitar o acesso das empresas e assim gerar negócios”, explica o presidente
da Sicredi Campo Grande, Wardes Lemos.
Para 2021 a Cooperativa já prepara uma
nova edição da Feira, com a parcerias de empresários associados e com o objetivo de movimentar a
economia e gerar negócios dos associados e
parceiros. Na próxima página você acompanha os
melhores momento da Feira Cooperação e Negócios.

Em tempos de crise é quando a força da
cooperação e o fazer juntos se faz mais presente e
necessária. Com este propósito que nos dias 11 e
12 de novembro, a Cooperativa promoveu a feira
“Cooperação e Negócios”, que movimentou mais
de R$ 40 milhões em negócios.
“A feira teve o objetivo de estimular as
pessoas a comprarem dos associados, fomentando e fortalecendo as atividades locais e a economia. Disponibilizamos condições especiais para
ﬁnanciamento de máquinas agrícolas, troncos e
balanças, automóveis 0km, energia solar, dentre
outros”, explica o Gerente de Desenvolvimento de
Negócio do Agro da Sicredi Campo Grande,
Douglas Piovesan.
Ao todo, sete agências do Sicredi participaram da ação, em Campo Grande, atendendo todos
os protocolos e medidas de biossegurança. Com
cerca de 45 expositores de diversos segmentos.
Gabriel Henrique Dantas da Ideal Tech já participa
de eventos promovidos pelo Sicredi e este ano não
deixou de participar. “Sempre temos uma expectativa muito positiva de participar desses eventos do
Sicredi, na feira do ano passado negociamos mais
de R$ 1 milhão em contratos de energia fotovoltaica, sem contar que conseguimos um bom desconto com os fornecedores e mais a taxa do Sicredi,
poderemos oferecer boas condições de negócios”.
Francis Alberto Cristiman se associou uma sema20

“Aqui na feira, nós expositores, só
estamos tirando pedidos, os gerentes
do Sicredi trouxeram os associados,
que são os nossos clientes, já com a
ideia do que precisavam comprar. E
com toda essa condição que eles
trabalharam dentro da feira, não tem
como o Produtor Rural não comprar, se
precisa dos equipamentos.’’
Jorge Vera
Representante da Romancini
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Ações no Interior
Ribas do Rio Pardo
Sicredi em Ribas do Rio Pardo completa um ano fazendo a diferença na comunidade

No último dia 13 de dezembro, a Agência
Sicredi Ribas do Rio Pardo completou seu primeiro
aniversário. A atuação na cidade começou muito antes,
em 2018 quando mostrou seu interesse em reuniões de
articulação. Atuando há mais de 1 ano, a agência quer
agradecer a população de Ribas.
“Obrigado a todos que conﬁaram e acreditaram
na força da cooperação, nossa equipe da agência Ribas
conquistou a conﬁança e estamos atuando junto pelo
crescimento dessa cidade que tão bem nos acolheu”,
descreve o gerente da agência.

O cooperativismo ganha mais força. Nos
sentimos honrados em participar da história do
desenvolvimento da cidade e queremos agradecer por
este um ano de parceria e cooperação. Por isso, temos o
compromisso com o desenvolvimento da comunidade e
de todos os seus associados", enalteceu o Presidente
da Cooperativa Wardes Lemos.
O fortalecimento do Sicredi na região amplia o
acesso ao crédito e outros 300 produtos e serviços,
como investimentos, seguros, consórcios, além de
consultoria ﬁnanceira com proﬁssionais especializados
disponíveis à comunidade.
A agência tem um espaço moderno e
confortável, proporcionando um melhor atendimento
aos associados. E ﬁca localizada na Rua Aureliano
Moura Brandão, 748.

A comemoração vai além, pois, com
apenas nove meses de vida, a
agência, atingiu a incrível marca de 1 mil
associados em Ribas do Rio Pardo. “Essa
conquista começou há dois anos, quando
nós, da diretoria da cooperativa
mostramos nosso interesse em atuar na
cidade, comenta Wardes A. Conte Lemos,
Presidente da Sicredi Campo Grande MS.

Fachada Agência Ribas do Rio Pardo
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Redes Sociais e TV interna da Sicredi Campo Grande viram vitrine aos associados
de e contribuiu com o desenvolvimento de soluções e
apoio mútuo. Empresas tiveram a possibilidade de
anunciar produtos e serviços e de forma gratuita.
Se interessou e também quer sua empresa em
nossas redes sociais ou TV? Converse com seu gerente
e saiba como participar. Ou baixe o aplicativo do
CONECTA e divulgue gratuitamente sua empresa.

Diante de um momento muito delicado para
todos em função da pandemia do novo coronavírus
optamos por apoiar as empresas e empresários com a
Campanha Eu Coopero com a Economia Local. O
movimento ajudou a preparar novos caminhos e aﬂorar
o desejo de cooperar entre as pessoas.
O fomento à economia local e apoio aos
pequenos empreendimentos, segmento que sofreu
fortemente os efeitos da retração econômica veio a ideia
de publicar anúncios das empresas de associados. Por
essa razão criamos a campanha “Eu Coopero com a
Economia Local”, para estimular as pessoas a comprarem dos pequenos negócios de seus bairros e regiões,
fomentando e fortalecendo as atividades locais.
Nas redes sociais a Cooperativa deu visibilida-

Saiba mais em:
https://www.sicredi.com.br/conecta/
Reunimos todos os anúncios em um
catálogo virtual você pode acompanhar
após a leitura desse QR Code.

Green Life - Empresários em Campo Grande

Ogueneis Almeida Sola - Empresário em Terenos

Z Modas e Acessórios - Empresários em Ribas do Rio Pardo

Delícias da Ana - Empresárias em Ribas do Rio Pardo
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Rede de atendimento
Sicredi Campo Grande MS
Campo Grande - MS
Sede Administrativa
Rua Teldo Kasper, 467
(67) 3322-1400

Rochedo - MS
Agência Rochedo
Rua Albino Coimbra, 150
(67) 3289-1189

Agência Campo Grande
Rua 13 de maio, 3669
(67) 3312-7600

Corguinho - MS
Agência Corguinho
Rua Marechal Deodoro, 100
(67) 3250-1499

Agência Coronel Antonino
Avenida Coronel Antonino, 2495
(67) 3351-2414
Agência Jardim dos Estados
Rua Bahia, 796
(67) 3322-1200
Agência Capital Morena
Rua da Divisão, 1.100
(67) 3378-3200
Agência Chácara Cachoeira
Rua Jeribá, 980
(67) 3357-1550
Agência Procuradoria
Rua Presid. Manuel Ferraz de Campos
Salles, 214
(67) 3318-2136
Agência Ceará
Rua Ceará, 1675
(67) 3323-4700
Agência Zahran
Av. Eduardo Elias Zahran, 1947
(67) 3348-5900
Agência Norte Sul Plaza
Av. Presd. Ernesto Geisel, 2300, loja 6
(67) 3309-8600
Agência TJMS
Av. Mato Grosso, Bl. 13 Pq. dos Poderes
(67) 3309-8600

Camapuã - MS
Agência Camapuã
Rua Bonﬁm, 499
67) 3286-6100
Bandeirantes - MS
Agência Bandeirantes
Av. Francisco Antônio de Souza, 2666
(67) 3261-2500
Ribas do Rio Pardo - MS
Agência Ribas do Rio Pardo
Av. Aureliano Moura Brandão, 748
(67) 3238-5050
Terenos - MS
Escritório de Negócios Terenos
Av. Fernando Corrêa da Costa, 192
(67) 99806-6130

sicredicampogrande.com.br
sicredicampogrande
sicredicg

