


Programa Pertencer: vamos falar sobre ele? 
Com esse programa estimulamos nossos associados a 
fazerem parte das decisões do Sicredi. Assim, trazemos 
mais transparência e colocamos em prática o nosso 
modelo de gestão colaborativa, no qual os associados 
participam de reuniões, assembleias e outros eventos. 

Dentro do regulamento deste programa temos a forma de 
organização dos associados por núcleo, bem como todo 
processo de eleição de seus representantes. Nele ainda 
podemos encontrar descritas as atribuições do(a) Coorde
nador(a). Vamos conhecer mais? 

Art.11. Considerar-se-ão atribuições do(a) Coordenador(a) de Núcleo: 
1 - mobilizar os associados para as Reuniões do Núcleo e Assembleia do Núcleo nos termos deste 
Regulamento, podendo coordenaras Reuniões do Núcleo; 
li- participar de reuniões da unidade de atendimento à qualestávinculado, quando convidado;
Ili - participar das Reuniões dos Coordenadores de Núcleo e das Reuniões de Núcleo e assembleia de núcleo;
IV- participar das Assembleias Gerais da Cooperativa, na forma definida neste Regulamento;
V - participar, quando convidado pelo Presidente ou Conselheiro de Administração, de eventos de interesse
da Cooperativa.

Agora que revisamos as atribuições dos(as) Coordenadores(as) contamos com você para promover ainda 
mais o cooperativismo de crédito. 

�•ª• 
Entrevista Cooperativa 
Conhecer nos aproxima. Por isso, vamos a cada edição conhecer um pouco mais sobre os (as) 

coordenadores(as) da Cooperativa. Hoje vamos conhecer um pouco mais da Ana Paula Ferreira. 

Qual sua mensagem aos 
colegas Coordenadores(as)? 

"Nenhum de nós é tão forte 

quanto todos nós juntos." 

"Olá colegas, sou a Ana Paula Ferreira, sou formada em Técnico em meio 
ambiente e atualmente sou presidente da cooperativa dos Extrativistas 
da flona de Carajás - Coex Carajás, moro em Parauapebas - PA. Sou 
associada desde 26 de setembro de 2018 e coordenadora desde 2019." 

Pra você, qual a importância do papel do(a)  Coordenador(a)? 
"Para mim é fundamental pois nós coordenadores somos multi
plicadores do cooperativismo, somos a extensão das agências para 
prestar informações, orientações para os demais associados, temos o 
papel de representação." 

Quais as suas contribuições como Coordenadora? 
"Participo das Assembleias, repasso as informações, divulgo e participo 
das campanhas, programas e demais ações do Sicredi." 

A Ana Paula Ferreira é associada e coordenadora em Parauapebas-PA. 
A Agência possui 6 Coordenadores(as) efetivos e 11 Suplentes. 

"Convido você Coordenador(a) e você Suplente para estar mais próximo 
de nossa agência, acompanhando e participando das nossas ações, 

para juntos fazermos a diferença em nossa comunidade!" 
Ana Paula Alencar - Gerente da Agência 







https://www.sicredi.com.br/coop/sudoeste-mt-pa/


Programa A União faz a Vida 
tem cases destaques 

O Programa A União Faz a Vida é o principal programa de educação do Sicredi e 
objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. 

Desenvolvido desde 1995 sendo implantado na Cooperativa em 2010, e hoje já 
está em 8 cidades com 31 escolas e atendendo 11.000 alunos e 413 professores. 

O Programa A União Faz a Vida continua com as formações e ações sendo 
desenvolvidas mesmo durante a pandemia. Algumas dessas iniciativas da 
Sicredi Sudoeste foram destaques e case a nível nacional. Clique aqui e confira 
as ações abaixo. 

Seminário Integrador Sicredi Sudoeste: Fazendo Juntos, Construindo Mais. 

Ação: Movimento "Conhecendo A Colmeia" 1 Município de Campo Novo do Pareeis 

Ação: Movimento Pulsar I Município de Tangará da Serra 

Ação: Movimento 10 Cs I Município de Várzea Grande 

Ação: Cadernos Familiares Cooperativos Pufv I Municípios: Campo Novo e Sapezal 

Programa Recuperando Nascentes 

No primeiro trimestre outro projeto que levou dezenas de voluntários à campo foi o Recuperando Nascentes. 
Em uma parceria do Sicredi, Prefeitura Municipal de Tangará da Serra por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente eTerzi Empresas, mais de 700 mudas de árvore foram plantadas. 

A área reflorestada está localizada no Jardim 
Califórnia, em Tangará da Serra, às margens do 
Córrego Mutum e possui 11 mil metros quadrados. 
Colaboradores das 3 instituições se voluntariaram 
para o plantio de 18 espécies típicas de floresta, 
cerrado e dos dois biornas. 

Além do plantio, foi realizada ação de conscientização 
dos moradores do entorno, para que se tornem 
protetores e fiscalizadores daquela área. 

https://www.sicredi.com.br/coop/sudoeste-mt-pa/documentos-e-relatorios/


https://www.sicredi.com.br/site/openbanking/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRrDx3q9i--7wgMjjuTjWY5x_M-k3MtTx
https://developer.sicredi.com.br/api-portal/
https://developer.sicredi.com.br/api-portal/

