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Zeir Ascari
Presidente

da Presidência

Em todas oportunidades, sempre destaco que 
somos uma instituição constituída por pessoas e 
destinada a atender pessoas. Nossa essência é 
humana. Por isso, comemorar nossos 18 anos é 
celebrar a dedicação e a confiança de milhares de 
pessoas. 

Aos que antecederam nossos conselheiros na 
governança, nosso reconhecimento por vislum-
brarem o potencial econômico e social das comu-
nidades. 

Aos colaboradores que por aqui passaram e aos 
mais de 200 que aqui estão, registro nossa admi-
ração, pois conseguem transformar sonhos em 
realidade, todos os dias. 

Aos nossos mais de 22 mil associados, agradece-
mos por confiarem e acreditarem em nossa coo-
perativa. Nós também acreditamos que, juntos, a 
caminhada será mais potente e sustentável. 

A comemoração deste aniversário é de todos 
nós! Que venham mais oportunidades de cele-
bração e reconhecimento do cooperativismo!

Marcelo Rodrigues
Vice-presidente

Ser um dos fundadores da Sicredi Cerrado 
GO, então Cooperativa de Crédito dos Empre-
endedores Rurais de Rio Verde e Região, é 
motivo de grande orgulho. Não recordo datas 
e todos os envolvidos, mas a memória 
mantém viva o sentimento que nutríamos. 
Queríamos uma alternativa, um jeito diferen-
te para nossa gestão financeira. E foi depois 
de uma palestra sobre cooperativismo que a 
motivação encontrou um caminho. 

A trajetória demandou muita coragem e 
empenho e foi, ao migrar para o sistema 
Sicredi, que encontramos uma base sólida 
para crescer. 

Chegar ao patamar em que estamos hoje é 
uma felicidade imensa. Sei que alcançare-
mos mais associados e comunidades. 

Persisto no sonho de ver nossas agências 
repletas de associados, que compreendam 
nosso modelo de negócio e, principalmente, 
possam também realizar seus sonhos atra-
vés do cooperativismo. 

Conheça mais sobre o
Sicredi, nossa presença

pelo país e impacto
nas comunidades:
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NOSSA TRAJETÓRIA

No dia 4 de setembro, 56 pessoas 
fundaram a Cooperativa de 
Crédito dos Empreendedores 
Rurais de Rio Verde e Região - 
Cred Verde, no Sindicato Rural.

Em março, é implantado o Programa 
A União Faz a Vida em Rio Verde, 
tendo o Centro Educacional Quasar 
como parceiro

A cooperativa reinaugura a agência Verde e avança para 
outras cidades, como Goiatuba e São Luís de Montes Belos.

A cooperativa avança em sua área de atuação, inaugurando agências em 
Piranhas, Arenópolis e a segunda em Rio Verde, na avenida José Walter. 
Também é reinaugurada a agência Quirinópolis. 

As cooperativas Sicredi Verde GO e a Sicredi 
Vale GO decidem unir forças e, assim, nasce a 
Sicredi Sudoeste GO.

Em julho, é inaugurada a 
agência de Santo Antônio da 
Barra. Desde então, somos a 
única instituição financeira 
presente na cidade. Em 
dezembro, é inaugurada a 
agência de São Simão. 

Em novembro, é inaugurada a 
agência Jataí.

2006 2012

2003

2013

18 anos

2015

2016

2019 2020

2017 2018

A Sicredi Cerrado GO celebra a dedicação de todos que fizeram e fazem parte de sua 
história, renovando seu compromisso em construir sociedades mais prósperas. 

É inaugurada, em Goiânia, a agência 44, no Shopping Mega Moda, em março.
Pouco depois, as agências de Jataí e T-9, em Goiânia, são reinauguradas.
Em agosto, a agência Tamandaré abre as portas, lançando um novo conceito de 
relacionamento. A agência Itumbiara fechou a programação de inaugurações do ano.

Diante dos impactos da pandemia do Covid-19, 
a cooperativa mobiliza associados e parceiros 

e promove a doação de mais de 13 toneladas 
de alimentos. Em parceria com o Sebrae Goiás, 

lançou o Programa Juntos, oportunizando 
mentoria aos associados. 

Buscando o desenvolvimento 
do cooperativismo em Goiás, 
a cooperativa avança pelas 
comunidades e deve chegar a 
23 agências até o fim do ano.

Integrando conselheiros, coordenadores de 
núcleo e colaboradores, a Sicredi Cerrado GO 
constrói seu Planejamento Estratégico 
2021-2025, com enfoques na expansão 
sustentável e melhor experiência do associado. 

A sede da cooperativa 
muda de Rio Verde 
para Goiânia. 

A expansão avança com a inauguração 
da agência de Iporá. 

O cooperativismo se 
fortalece com a união 
estratégica com a Sicredi 
Centro Oeste, nascendo a 
Sicredi Cerrado GO.

Em outubro, a 
Sicredi Verde GO se 
torna cooperativa 
de livre admissão 
de associados.

A cooperativa filia-se ao sistema Sicredi, 
com o nome de Sicredi Verde GO.
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Movidos por uma atuação que atendesse suas necessidades e proporcionasse o desenvolvimento 
local, 56 pessoas uniram-se, em 2003, na criação da Cooperativa de Crédito dos Empreendedores 
Rurais de Rio Verde e Região – Cred Verde. Em 2006, um novo passo permitiu a consolidação da inicia-
tiva: a filiação ao sistema Sicredi, ganhando o nome de Sicredi Verde GO. Os anos seguintes acumula-
ram diferentes marcos de desenvolvimento. Novas agências foram inauguradas e a união de coope-
rativas também levou a avanços. Em 2013, a Sicredi Verde GO e a Sicredi Vale GO, então com sede em 
Quirinópolis, deram origem à Sicredi Sudoeste GO. Em 2017, da integração com a Sicredi Centro Oeste 
nasceu a Sicredi Cerrado GO. 

Recordar esses acontecimentos, em meio a tantos registrados nos 
últimos 18 anos, é reconhecer o empenho de centenas de pessoas. 
“Acompanhei durante esses anos a dedicação, entusiasmo e com-
prometimento dos dirigentes e colaboradores, na construção da hoje 
Sicredi Cerrado GO. Quero parabenizar os associados, colaboradores 
e conselheiros, capitaneados pelo presidente Zeir Ascari, que a cada 
ano atinge patamares de crescimento sustentáveis acima do merca-
do e que nos garante a continuidade deste empreendimento susten-
tado nos valores do cooperativismo”, enalteceu o presidente da Cen-
tral Sicredi Brasil Central (BRC), Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira. 

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, destaca 
também o impacto para as comunidades. “Quem conhece a história 
da Sicredi Cerrado GO sabe da sua competência e do comprometi-
mento que a cooperativa tem com seus associados, sua comunidade 
e com o modelo cooperativista. Hoje, damos parabéns pelos 18 anos 
de sucesso da instituição. Mas todos os dias são oportunidades para 
celebrarmos os resultados contínuos, frutos de um trabalho feito 
com excelência por gestores e colaboradores, guiados sempre pelos 

valores de responsabilidade, ética, transparência e solidariedade 
emanados do cooperativismo”, enfatizou.

“Temos que agradecer a todos que acreditaram na possibilidade 
de termos uma instituição financeira cooperativa que, ao longo 
destes anos, além de experimentar um crescimento fantástico, 
tem através de seus propósitos alavancado a economia local, 
realizando a inclusão financeira, disponibilizando produtos e 
serviços financeiros de forma cooperativa onde a pessoa não seja 
somente mais um número, mas sim, um empreendedor que com o 
trabalho da cooperação, possa agregar renda a sua atividade prin-
cipal, na sua família e da sua comunidade”, destacou Figueira. 

Feita por pessoas e de sonhos e realizações 

     Todos os dias são oportunidades 
para celebrarmos os resultados 
contínuos, frutos de um trabalho 
feito com excelência por gestores e 
colaboradores, guiados sempre 
pelos valores de responsabilidade, 
ética, transparência e solidarieda-
de emanados do cooperativismo

       Temos que agradecer a todos que acredita-
ram na possibilidade de termos uma instituição 
financeira cooperativa que, ao longo destes 
anos, além de experimentar um crescimento 
fantástico, tem através de seus propósitos 
alavancado a economia local

Luís Alberto Pereira,
presidente do Sistema OCB/GO

Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira, presidente da 
Central Sicredi Brasil Central (BRC) que, na foto, 
participa de evento de filiação da então Cred Verde 
ao sistema Sicredi, em 2006

Foi no primeiro dia útil de 2007 que Thiago Dias Marçal começou a vestir a camisa Sicredi. Antes, muitas idas 
e vindas em frente à agência, até ter coragem de entrar, se apresentar e sondar as oportunidades de ingres-
so na equipe. “Eu passava, olhava a logomarca, tinha um desejo de trabalhar ali”, lembrou. 

Pouco tempo depois, a oportunidade surgiu e Thiago foi contratado como caixa. Hoje, ele gerencia a agência 
de Jataí. Com tantas mudanças vivenciadas, o sentimento pela cooperativa também se transformou. “Tenho 
muita gratidão. Tudo que consegui, profissionalmente e pessoalmente, boa parte foi em função do Sicredi. 
Sinto que cresci junto com a cooperativa e quero continuar crescendo”, destacou. 

Amanda Freitas Guimarães também ingressou na cooperativa na função de caixa, em 2009, na agência 
Quirinópolis. No decorrer dos anos, passou por cinco agências e se desafiou em atribuições diferentes. 
Atualmente, ela atua na Sede Administrativa, em Goiânia, como gerente de Controles Internos. “É gratifican-
te vivenciar a força e expansão da Sicredi Cerrado GO, assim como as inúmeras oportunidades perante 
nossa área de atuação. Sou feliz e realizada em fazer parte da cooperativa”, declarou. 

As trajetórias do Thiago e da Amanda refletem a essência que move o cooperativismo: pessoas. “Somos 
uma instituição financeira feita por pessoas e voltada para as pessoas. Trabalhamos diariamente no desen-
volvimento de nossas equipes, para que promovam a melhor experiência aos nossos associados e impac-
tem as comunidades positivamente”, destacou o Diretor Executivo, Edson Schneider.  

O crescimento da cooperativa no decorrer dos anos, junto ao desenvolvimento de suas equipes, é vivencia-
do também pelo Diretor de Operações, Valdiney Prins Pereira, que integra a cooperativa desde 2003. “É 
motivo de muito orgulho fazer parte desta história e acompanhar os colaboradores realizando seus sonhos. 
Temos certeza de que muitas pessoas ainda farão parte da trajetória da cooperativa”, enalteceu o diretor. 

Em quase 12 anos atuando na cooperativa, 
Amanda (primeira da esquerda para a direita) 
atuou em cinco agências e hoje é gerente de 
Controles Internos na Sede Administrativa 

Thiago (segundo da esquerda
para a direita) ingressou na

cooperativa em 2007, como caixa,
e hoje é gerente da agência de Jataí

         Somos uma instituição financeira 
feita por pessoas e voltada para as 
pessoas. Trabalhamos diariamente no 
desenvolvimento de nossas equipes, para 
que promovam a melhor experiência aos 
nossos associados e impactem as 
comunidades positivamente

Diretor Executivo, Edson Schneider

      É motivo de muito orgulho 
fazer parte desta história e 
acompanhar os colaboradores 
realizando seus sonhos. Temos 
certeza de que muitas pessoas 
ainda farão parte da trajetória
da cooperativa

Diretor de Operações, Valdiney Prins Pereira
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A história da Sicredi Cerrado GO apresenta, segundo o presidente Zeir Ascari, uma evolução significativa 
em aspectos de integração e impacto positivo nas comunidades. “Tive a felicidade de testemunhar o 
nascimento do programa A União Faz a vida, em parceria com o Centro Educacional Quasar, em Rio 
Verde, e sua construção até aqui. Nesse período, acompanhamos o programa se fortalecendo pelo país 
e gerando R$ 4,07 de retorno a cada R$ 1,00 investido. Nosso desafio e sonho é replicar o programa 
pelos municípios”, pontuou. O programa é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi e 
busca construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania. 

A educação financeira, promovida através do programa Cooperação na Ponta do Lápis, também tem 
alcançado associados e comunidades, conforme o presidente. 

Já entre as ações sociais, ele destaca a mobilização das agências, no início da pandemia de Covid-19, que 
ultrapassou o montante de 13 toneladas de alimentos arrecadados.  Foi neste contexto que surgiu o 
programa Juntos, em parceria com o Sebrae. Além da iniciativa, a parceria avançou para o Junt@s, 
formato para empreendedoras, e programação mensal de webinars aberta à comunidade. “O programa 
oportuniza uma mentoria focada, com duração de 30 dias. Com a programação de webinars, buscamos 
despertar insights rápidos e contínuos, para seguirmos cooperando com os negócios”, explicou Zeir, 
mencionando que mais de 100 associados já participaram. 

A cooperativa ainda é parceira de entidades e ações locais, em frentes direcionadas ao bem-estar 
coletivo. “Enquanto cooperativa, é parte de nossa missão e da nossa essência. Esperamos, cada vez 
mais, contribuir com a prosperidade das comunidades”, enalteceu. 

Histórias de

Como profissional, Jarbas Gonzaga de Souza atua com 
publicidade, pintura, construção civil e faz ainda animações 
em empresas e eventos. Ele se orgulha em desenvolver 
diversas atividades e conquistar seus objetivos pela força do 
trabalho. Como cidadão, abraça iniciativas em apoio a 
pessoas em tratamento contra o câncer. No currículo está 
ainda o cooperativismo, uma relação de usuário e dono, que 
desperta muitas emoções. “O Sicredi me deu muitas 
oportunidades”, lembrou.

A associação na agência de Quirinópolis aconteceu 
há mais de dez anos, por estímulo do seu gerente. 
Jarbas relutou um pouco, mas foi surpreendido ao 
compreender a organização do sistema e o impacto 
da cooperativa na comunidade. “Fui visitar a agência 
para conhecer os produtos e entender melhor a segurança. 
Descobri que a vantagem maior era ser dono e também o 
acolhimento que senti”, contou. 

Jarbas também é coordenador de núcleo, função voluntária 
que tem o papel de levar os assuntos de interesse e as 
decisões do núcleo para as Assembleias Gerais da 
cooperativa, entre outras atribuições. “Eu represento quase 
mil associados. É uma responsabilidade, mas também uma 
satisfação”, declarou, mencionando a importância das 
formações que a cooperativa promove e do contato próximo. 

Arlley Liomar, de Itumbiara, não tem relacionamento tão 
longo com a cooperativa, mas já a considera uma parceira na 
realização dos seus sonhos. Em quase dois anos, ele 
financiou uma plantadeira e uma caminhonete. Aos 19 anos, 
Arlley gere a produção de soja da família e comemora as 
conquistas recentes. “Fico muito seguro e satisfeito. É a 
melhor experiência que já tive com uma instituição 
financeira”, relatou.

Além das assembleias e reuniões de núcleo, 
Jarbas participa ativamente das ações sociais 
promovidas pela agência de Quirinópolis. Nas 
fotos, ação de arrecadação de nove toneladas de 
alimentos em prol do Hospital de Amor e entrega 
de presentes de Natal 

Fui visitar a agência para conhecer os 
produtos e entender melhor a segurança. 

Descobri que a vantagem maior era ser 
dono e também o acolhimento que senti

Jarbas Gonzaga de Souza,
associado e coordenador de núcleo em Quirinópolis 

É a melhor experiência
que já tive com uma

instituição financeira.

Arlley Liomar,
associado de Itumbiara

Fazendo a

Entre as associadas que
participaram do Junt@s,
o conhecimento em relação à
gestão financeira
saltou de para 8,33
ao participar do programa

4,13

       Somos gratos à 
cooperativa Sicredi que, 
assim como dezenas de 

doadores, abraçou a ideia

Valdeci Marques,
mobilizador do projeto

Pão e Solidariedade, de Iporá.
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Confira a evolução dos últimos cinco anos:

Para continuar crescendo e impactando as comunidades positivamente, a Sicredi Cerrado 
GO construiu, no último ano, o Planejamento Estratégico 2021-2025. O processo, que 
envolveu colaboradores, conselheiros e coordenadores de núcleo, traçou aspirações que 
basearam o mapa estratégico da cooperativa. 

“Em 2014, tínhamos três agências. Hoje, estamos com 11 obras e projetos em andamento. 
Temos orgulho desta evolução, mas nos preocupamos em avançar com sustentabilidade”, 
enalteceu Zeir Ascari, presidente da Sicredi Cerrado GO. 

Neste sentido, a cooperativa implantou, em fevereiro de 2020, o Comitê de 
Sustentabilidade, o primeiro da Central Sicredi Brasil Central (BRC). O grupo, integrado por 
lideranças e colaboradores, discute aspectos do presente e do futuro da cooperativa, 
propondo ações ao Conselho de Administração. “As reuniões rendem reflexões e 
apontamentos relevantes, que compreendem desde a concessão de crédito à atração de 
associados jovens”, complementou. 

Diante de tantos acontecimentos e momentos 
marcantes, o presidente da Sicredi Cerrado GO, Zeir 
Ascari, destaca a adaptação ao meio virtual. Nos 
últimos dois anos, a cooperativa tem inovado em 
promover encontros à distância, sem abrir mão do 
acolhimento e da participação ativa, que fazem 
parte do cooperativismo. 

“Estivemos entre as primeiras cooperativas do 
Brasil a realizar assembleia digital, garantindo a 
participação efetiva do associado”, lembrou. 

O programa Crescer, iniciativa que busca fortalecer a 
cultura cooperativista, segue em formato virtual, 
com encontros que chegam a mobilizar 300 
associados. “Ao final, sempre pedimos que abram os 
microfones e fiquem à vontade para esclarecer 
alguma dúvida ou sugerir algo. É sempre gratificante 
saber que os associados conhecem nosso modelo 
de negócio e entendem o papel do associado na 
gestão da cooperativa”, frisou o presidente. Para 
participar do programa Crescer, basta consultar o 
cronograma da agência em que é associado. 

Crescimento alicerçado na Conheça as 
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Goiatuba São Luís de Montes Belos

Aparecida de Goiânia Caiapônia 

Comitê de Sustentabilidade, implantando em 2020

Crescer Virtual
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sicredi.com.br/cerrado-go




