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 Completando 23 anos de história  no mês 
de outubro, a Sicredi Campo Grande, é uma instituição 
financeira cooperativa comprometida com a 
transformação econômica e social, impulsionando as 
pessoas e promovendo o desenvolvimento coletivo. Ao 
longo destes anos, a Cooperativa vem se solidificando 
no cenário financeiro regional e unindo forças com 
aqueles que são os mais importantes: os associados. 
Uma cooperativa surge a partir de uma necessidade 
coletiva e da união de pessoas com a finalidade de 
somar esforços para atingir objetivos comuns que 
beneficiem a todos. E, foi assim, que em 29 de outubro de 
1998 iniciou a história da Sicredi Campo Grande. Um 
sonho de 25 sócios-fundadores que empreenderam 
para implantar uma sociedade cooperativa de crédito 
rural. Por iniciativas de três diretorias de cooperativas de 
produção rural o trabalho começou em busca de 
parceiros. A ideia era contar com uma instituição que 
prestasse atendimento personalizado e que atendesse 
os anseios da classe.
 No ano seguinte, a primeira unidade de 
atendimento já começou a funcionar em Campo Grande, 
como também em Camapuã e Rochedo. 

 Em 2000,  foi eleito o Presidente da 
Cooperativa Walter Rodrigues, também sócio fundador. 
Com o tempo a Cooperativa foi crescendo e 
conquistando mercado.

 Expandindo com credibilidade e respeito, 
neste primeiro ciclo foi inaugurado um posto avançado 
de atendimento na cidade de Corguinho, que atendia os 
anseios da comunidade pelo fato de ser a primeira 
instituição financeira.

 O atual presidente conta que logo depois 
veio a consolidação do mercado financeiro de crédito e 
sua crescente expansão em associados. “A diretoria logo 
viu a necessidade de reinauguração das agências para 
ampliar a oferta de produtos e serviços do Sicredi. Vendo 
novos segmentos de atuação foi aberto uma unidade no 
Ceasa, a Central de Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul. O momento importante aconteceu a Cooperativa de 
Crédito Rural com a Incorporação da Cooperativa de 
Crédito do Micro e Pequenos Empresários de Campo 
Grande e região – Sicredi Empresarial MS. Um 
fortalecimento que abriu oportunidades diferentes de 

negócios. Com a incorporação, a cooperativa somou a 
Agência Empresarial ao quadro de unidades de 
atendimento. Com o passar dos anos houve a 
necessidade de expandir para a área norte da Capital, 
abrindo a Agência Coronel Antonino”.
 O marco principal desse ciclo é a Livre 
Admissão da Sicredi Campo Grande, passando a atender 
associados de todos os segmentos por meio de 
assistência financeira para fomentar as atividades e o 
crescimento da região onde atua. 
 Já em 2012, ocorreu a incorporação da 
Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo de 
Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
agências foram inauguradas, como: Procuradoria, 
Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
com olhar especial para o aumento do quadro social. Na 
área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
 Em 2017 a cooperativa inaugurou a agência 
Zahran e expandiu ao interior, no município de 
Bandeirantes. Um caminho novo em busca de levar 
soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 

 Em 2018, foi reinaugurada a Agência Campo 
Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 
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23 anos de conquistas.
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Já parou para pensar
Que para recomeçar
É preciso acreditar?

Acredite na sua fé
E em tudo o que você mais quer
Resgate a união 
E a razão que vive no seu coração

Reforce seus laços
Retome seus passos
Reacenda seus sonhos
Reinvista na felicidade
Recomece de verdade

A vida fica bem maior
Quando rende um mundo melhor.

Um Ano Novo feliz e próspero para você.

Curta nossa página no Facebook e siga 
nosso Instagram e fi que por dentro do 
que acontece na cooperativa.

sicredicampogrande SicrediCG
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Sul. O momento importante aconteceu a Cooperativa de 
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fortalecimento que abriu oportunidades diferentes de 
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atendimento. Com o passar dos anos houve a 
necessidade de expandir para a área norte da Capital, 
abrindo a Agência Coronel Antonino”.
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Admissão da Sicredi Campo Grande, passando a atender 
associados de todos os segmentos por meio de 
assistência financeira para fomentar as atividades e o 
crescimento da região onde atua. 
 Já em 2012, ocorreu a incorporação da 
Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo de 
Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
agências foram inauguradas, como: Procuradoria, 
Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
com olhar especial para o aumento do quadro social. Na 
área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
 Em 2017 a cooperativa inaugurou a agência 
Zahran e expandiu ao interior, no município de 
Bandeirantes. Um caminho novo em busca de levar 
soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 

 Em 2018, foi reinaugurada a Agência Campo 
Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 



M

SICREDI CAMPO GRANDE
FESTEJA ANIVERSÁRIO

E QUER ESTAR MAIS PRÓXIMA DOS ASSOCIADOS

01

 Mais de duas décadas de história e ao 
olharmos essa trajetória, ficamos muito orgulhosos, pois 
crescemos e também superamos muitos desafios ao 
longo desses 23 anos. Somos muito gratos aos nossos 
associados, colaboradores e as comunidades que sempre 
acreditaram na força da cooperação e nos ajudaram a 
construir essa história.
 Uma cooperativa é uma sociedade de 
pessoas, que buscam, juntas, e por meio de objetivos 
comuns, definem estratégias que contribuem com o 
crescimento coletivo. Estamos sempre ao lado da 
comunidade, promovendo a inclusão financeira de 
milhares de pessoas e contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida dos associados e da região onde 
atuamos.
 Por isso, como um marco desse aniversário, 
lançamos mais um canal de comunicação com o nosso 
associado. A revista Sicredi Campo Grande Notícias, que 
traz as principais ações da Cooperativa e assuntos 
pertinentes ao nosso negócio. Tudo para estar mais 
próximos e estreitar o nosso relacionamento, uma das 
principais premissas do Sicredi.

 Nesta primeira edição, queremos destacar 
nosso aniversário de 23 anos e apresentar nosso 
crescimento econômico que beneficia diretamente os 
associados e a comunidade em que está inserida. Estamos 
crescendo junto com nossa comunidade, mesmo em um 
cenário cheio de desafios, graças a participação econômica 
cada vez maior dos nossos associados.
 E queremos promover o sentimento de 
pertencimento de cada associado com a nossa 
cooperativa, pois o negócio é de todos nós e cada um faz 
parte e contribui para o crescimento da Sicredi Campo 
Grande. Sempre promovendo a transparência na gestão e 
reforçando os valores e os princípios do cooperativismo.
 E por fim, desejar um Natal abençoado a 
todos, cheio de amor e prosperidade. Que este ano seja 
mais alegre e se possível confraternizando com quem 
amamos. Com a pandemia, aprendemos a valorizar o que é 
realmente importante e estar com saúde em família é 
essencial. 2022 está chegando e esperamos um ano muito 
mais próspero e cheio de realizações.

WARDES A. CONTE LEMOS
PRESIDENTE DA SICREDI CAMPO GRANDE MS
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Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
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Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
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área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
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soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 
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a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
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aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 
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SICREDI CAMPO GRANDE COMPLETA

23 ANOS DE
CONQUISTAS
Instituição Financeira Cooperativa, que nasceu para ser uma alternativa aos associados, 
comemora mais um aniversário conciliando viabilidade econômica e responsabilidade social.

Ex-presidente Walter Rodrigues, conduzindo assembléia

 Completando 23 anos de história  no mês 
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beneficiem a todos. E, foi assim, que em 29 de outubro de 
1998 iniciou a história da Sicredi Campo Grande. Um 
sonho de 25 sócios-fundadores que empreenderam 
para implantar uma sociedade cooperativa de crédito 
rural. Por iniciativas de três diretorias de cooperativas de 
produção rural o trabalho começou em busca de 
parceiros. A ideia era contar com uma instituição que 
prestasse atendimento personalizado e que atendesse 
os anseios da classe.
 No ano seguinte, a primeira unidade de 
atendimento já começou a funcionar em Campo Grande, 
como também em Camapuã e Rochedo. 

 Em 2000,  foi eleito o Presidente da 
Cooperativa Walter Rodrigues, também sócio fundador. 
Com o tempo a Cooperativa foi crescendo e 
conquistando mercado.

 Expandindo com credibilidade e respeito, 
neste primeiro ciclo foi inaugurado um posto avançado 
de atendimento na cidade de Corguinho, que atendia os 
anseios da comunidade pelo fato de ser a primeira 
instituição financeira.

 O atual presidente conta que logo depois 
veio a consolidação do mercado financeiro de crédito e 
sua crescente expansão em associados. “A diretoria logo 
viu a necessidade de reinauguração das agências para 
ampliar a oferta de produtos e serviços do Sicredi. Vendo 
novos segmentos de atuação foi aberto uma unidade no 
Ceasa, a Central de Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul. O momento importante aconteceu a Cooperativa de 
Crédito Rural com a Incorporação da Cooperativa de 
Crédito do Micro e Pequenos Empresários de Campo 
Grande e região – Sicredi Empresarial MS. Um 
fortalecimento que abriu oportunidades diferentes de 

Agência Campo Grande em 1999

Cerimônia de inauguração do posto avançado de 
atendimento em corguinho

negócios. Com a incorporação, a cooperativa somou a 
Agência Empresarial ao quadro de unidades de 
atendimento. Com o passar dos anos houve a 
necessidade de expandir para a área norte da Capital, 
abrindo a Agência Coronel Antonino”.
 O marco principal desse ciclo é a Livre 
Admissão da Sicredi Campo Grande, passando a atender 
associados de todos os segmentos por meio de 
assistência financeira para fomentar as atividades e o 
crescimento da região onde atua. 
 Já em 2012, ocorreu a incorporação da 
Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo de 
Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
agências foram inauguradas, como: Procuradoria, 
Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
com olhar especial para o aumento do quadro social. Na 
área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
 Em 2017 a cooperativa inaugurou a agência 
Zahran e expandiu ao interior, no município de 
Bandeirantes. Um caminho novo em busca de levar 
soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 

 Em 2018, foi reinaugurada a Agência Campo 
Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 
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Com o tempo a Cooperativa foi crescendo e 
conquistando mercado.

 Expandindo com credibilidade e respeito, 
neste primeiro ciclo foi inaugurado um posto avançado 
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Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
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Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
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Inauguração da agência Terenos.

Nova estrutura da agência Corguinho

Reinaugração da Agência Corguinho

Inauguração do Escritório de negócuios em Jaraguari

Fachada na agência Terenos.

 Dando seguimento ao plano de expansão 
da Cooperativa, promovendo o desenvolvimento da 
região, em setembro, foi inaugurada a 1ª agência do 
Sicredi em Terenos, que está localizada Rua Elvira 
Mathias de Oliveira, 520, no centro da cidade.
 A estrutura possui um espaço moderno e 
confortável, planejado para criar uma experiência ainda 
mais cooperativa entre os associados e a comunidade. O 
ambiente interno oferece todo o conforto, 
proporcionando um atendimento ágil e um melhor 
relacionamento com os associados. E para estar cada 
vez mais à disposição da comunidade, além da agência 
física, a Cooperativa também oferece uma múltipla rede 
de canais, com caixas eletrônicos de autoatendimento, 
mobile e internet banking.
 O presidente da Sicredi Campo Grande, 
Wardes Lemos, acredita no potencial da região. “O Sicredi 
está onde a comunidade precisa, e aqui na cidade de 
Terenos carece de instituições que ofereçam serviços 
financeiros. É uma região próspera, cheia de comércios e 
empreendimentos, por isso estamos aqui para atender a 
população”, ressalta.
 A abertura das agências contribui para a 
expansão do cooperativismo de crédito nas cidades e 
reflete a atuação da instituição financeira cooperativa 

que, por meio de um relacionamento próximo e 
consultivo, identifica as necessidades dos associados, 
oferecendo-lhes soluções financeiras mais 
sustentáveis. Com esse propósito, em 2021 também foi 
reinaugurada a agência em Corguinho e um Escritório de 
Negócios em Jaraguari.
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Matilde Lima - Conselheira de administração e 
coordenadora do comitê mulher da Sicredi campo Grande.

Workshop - O impacto positivo do 
autoconhecimento na minha vida financeira.

 Completando 23 anos de história  no mês 
de outubro, a Sicredi Campo Grande, é uma instituição 
financeira cooperativa comprometida com a 
transformação econômica e social, impulsionando as 
pessoas e promovendo o desenvolvimento coletivo. Ao 
longo destes anos, a Cooperativa vem se solidificando 
no cenário financeiro regional e unindo forças com 
aqueles que são os mais importantes: os associados. 
Uma cooperativa surge a partir de uma necessidade 
coletiva e da união de pessoas com a finalidade de 
somar esforços para atingir objetivos comuns que 
beneficiem a todos. E, foi assim, que em 29 de outubro de 
1998 iniciou a história da Sicredi Campo Grande. Um 
sonho de 25 sócios-fundadores que empreenderam 
para implantar uma sociedade cooperativa de crédito 
rural. Por iniciativas de três diretorias de cooperativas de 
produção rural o trabalho começou em busca de 
parceiros. A ideia era contar com uma instituição que 
prestasse atendimento personalizado e que atendesse 
os anseios da classe.
 No ano seguinte, a primeira unidade de 
atendimento já começou a funcionar em Campo Grande, 
como também em Camapuã e Rochedo. 

 Em 2000,  foi eleito o Presidente da 
Cooperativa Walter Rodrigues, também sócio fundador. 
Com o tempo a Cooperativa foi crescendo e 
conquistando mercado.

 Expandindo com credibilidade e respeito, 
neste primeiro ciclo foi inaugurado um posto avançado 
de atendimento na cidade de Corguinho, que atendia os 
anseios da comunidade pelo fato de ser a primeira 
instituição financeira.

 O atual presidente conta que logo depois 
veio a consolidação do mercado financeiro de crédito e 
sua crescente expansão em associados. “A diretoria logo 
viu a necessidade de reinauguração das agências para 
ampliar a oferta de produtos e serviços do Sicredi. Vendo 
novos segmentos de atuação foi aberto uma unidade no 
Ceasa, a Central de Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul. O momento importante aconteceu a Cooperativa de 
Crédito Rural com a Incorporação da Cooperativa de 
Crédito do Micro e Pequenos Empresários de Campo 
Grande e região – Sicredi Empresarial MS. Um 
fortalecimento que abriu oportunidades diferentes de 

negócios. Com a incorporação, a cooperativa somou a 
Agência Empresarial ao quadro de unidades de 
atendimento. Com o passar dos anos houve a 
necessidade de expandir para a área norte da Capital, 
abrindo a Agência Coronel Antonino”.
 O marco principal desse ciclo é a Livre 
Admissão da Sicredi Campo Grande, passando a atender 
associados de todos os segmentos por meio de 
assistência financeira para fomentar as atividades e o 
crescimento da região onde atua. 
 Já em 2012, ocorreu a incorporação da 
Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo de 
Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
agências foram inauguradas, como: Procuradoria, 
Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
com olhar especial para o aumento do quadro social. Na 
área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
 Em 2017 a cooperativa inaugurou a agência 
Zahran e expandiu ao interior, no município de 
Bandeirantes. Um caminho novo em busca de levar 
soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 

 Em 2018, foi reinaugurada a Agência Campo 
Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 

 O Comitê Mulher é um programa que tem 
finalidade educativa de promover a equidade de gênero, 
empoderando as mulheres para que possam participar 
na gestão em todos os níveis da Cooperativa, por meio 
da formação, informação e educação, para liderar, 
empreender e promover o desenvolvimento sustentável 
do modelo de negócio nas comunidades. 

 O Comitê Mulher da Sicredi Campo Grande 
foi constituído no início de 2019 com a 
representatividade de duas associadas de cada agência, 
em atuação à época. Este comitê está sob a 
coordenação da Sra. Matilde Lima de Paiva Arantes, que 
traduz o objetivo da sua criação, “temos o foco de 
desenvolver novas lideranças para a comunidade e que 
estas possam ser potenciais indicadas para a 
Coordenação de Núcleo da Cooperativa e assim terem 
mais espaço na tomada de decisão.”

Membras e apoiadoras do comitê mulher da Sicredi 
Campo Grande.

 As reuniões acontecem bimestralmente e 
nelas são levadas as formações, os assuntos da 
cooperativa para discussão e definição do plano de 
ações. A última grande iniciativa do Comitê Mulher da 
Sicredi Campo Grande foi a realização de 12 Workshops 
para todos os colaboradores da Cooperativa.
 Um deles foi: “O impacto positivo do 
autoconhecimento na minha vida financeira”,  ministrado 
pelas psicólogas Daiane Stival e Ângela Marini, as quais 
destacaram que o evento foi uma oportunidade de 
instigar e promover o autoconhecimento, 
relacionamento, vivências, crenças limitantes e 
aspectos culturais que interferem na organização 
financeira nos níveis: pessoal, familiar e social nas 
diferentes organizações. 

 Durante o Setembro Amarelo, as 
psicólogas Daiane Stival e Angela Maria Marini, 
abordaram temas como autoconhecimento, resiliência, 
flexibilidade cognitiva, competências emocionais para 
o desenvolvimento pessoal. O Comitê desenvolveu 
ações junto aos associados com referência aos 
assuntos expecificos no outubro rosa e novembro azul.
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19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 

CAMPANHA “EU COOPERO
COM A ECONOMIA LOCAL”
BUSCA ESTIMULAR DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO POR MEIO DO APOIO AOS
EMPREENDEDORES LOCAIS

EU COOPERO COM A ECONOMIA LOCAL

Ações realizadas em Terenos e corguinho.

Ações realizadas em Campo Grande, Camapuã 
e Ribas do Rio Pardo.

 Para reforçar a importância dos pequenos 
empreendedores e do cooperativismo como motores 
da economia brasileira, o Sicredi levanta a bandeira da 
cooperação em um movimento para engajar aspessoas 
em prol da economia de sua região, com a campanha 
“Eu Coopero com a Economia Local”.
 Por meio de iniciativas de comunicação e a 
aplicação de um selo que destaca empresas e 
consumidores engajados na causa, o Sicredi busca 
estimular o consumo e o desenvolvimento econômico 
local – o que está atrelado ao propósito da instituição 
desde sua fundação, em 1902.
 A estratégia pretende impactar 
positivamente diversos públicos, desde pequenos 
comerciantes e produtores rurais, para que se sintam 
apoiados pela campanha; associados do Sicredi e que 
contribuam com a divulgação das mensagens e 
aproveitem oportunidades de negócio que possam 
surgir com ela; e consumidores, para que se 
conscientizem sobre seu papel na movimentação da 
economia de suas regiões por meio de seu 
comportamento de consumo. A iniciativa também 
convida entidades e os meios de comunicação para se 
engajarem e fortalecer a propagação do movimento. 

 Este ano, a Sicredi Campo Grande já levou 
a ação a Terenos, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, 
Rochedo, Corguinho, Bandeirantes e Campo Grande na 
região da Agência Capital Morena. 
“Esse é o grande diferencial da cooperativa de crédito, 
desenvolve ferramentas para trazer melhoria no 
negócio do associado, e por consequência na 
comunidade onde atua. O Sicredi quer crescer junto 
com as pessoas e ser parceira em todos os momentos”, 
afirma Wardes Lemos, presidente da Sicredi Campo 
Grande. Um hotsite  também foi criado para servir de 
fonte de informações sobre a iniciativa e ferramenta de 
apoio aos empreendedores locais. O espaço 
disponibiliza conteúdos em vídeo e e-books com dicas 
de como trabalhar os negócios nos meios digitais e 
uma plataforma de personificação de peças digitais de 
divulgação, além de acesso a outras ferramentas que 
podem auxiliar na gestão do empreendimento.
Acesse: economialocalsicredi.com.br/



A UNIÃO FAZ A VIDA
ATENDE MAIS DE MIL CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM BANDEIRANTES
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Entrega de kits para professores e alunos na 
secretaria de educação no município de 

Bandeirantes.

Escola municipal de Bandeirantes integrante do 
programa a união faz a vida.

 Completando 23 anos de história  no mês 
de outubro, a Sicredi Campo Grande, é uma instituição 
financeira cooperativa comprometida com a 
transformação econômica e social, impulsionando as 
pessoas e promovendo o desenvolvimento coletivo. Ao 
longo destes anos, a Cooperativa vem se solidificando 
no cenário financeiro regional e unindo forças com 
aqueles que são os mais importantes: os associados. 
Uma cooperativa surge a partir de uma necessidade 
coletiva e da união de pessoas com a finalidade de 
somar esforços para atingir objetivos comuns que 
beneficiem a todos. E, foi assim, que em 29 de outubro de 
1998 iniciou a história da Sicredi Campo Grande. Um 
sonho de 25 sócios-fundadores que empreenderam 
para implantar uma sociedade cooperativa de crédito 
rural. Por iniciativas de três diretorias de cooperativas de 
produção rural o trabalho começou em busca de 
parceiros. A ideia era contar com uma instituição que 
prestasse atendimento personalizado e que atendesse 
os anseios da classe.
 No ano seguinte, a primeira unidade de 
atendimento já começou a funcionar em Campo Grande, 
como também em Camapuã e Rochedo. 

 Em 2000,  foi eleito o Presidente da 
Cooperativa Walter Rodrigues, também sócio fundador. 
Com o tempo a Cooperativa foi crescendo e 
conquistando mercado.

 Expandindo com credibilidade e respeito, 
neste primeiro ciclo foi inaugurado um posto avançado 
de atendimento na cidade de Corguinho, que atendia os 
anseios da comunidade pelo fato de ser a primeira 
instituição financeira.

 O atual presidente conta que logo depois 
veio a consolidação do mercado financeiro de crédito e 
sua crescente expansão em associados. “A diretoria logo 
viu a necessidade de reinauguração das agências para 
ampliar a oferta de produtos e serviços do Sicredi. Vendo 
novos segmentos de atuação foi aberto uma unidade no 
Ceasa, a Central de Abastecimento de Mato Grosso do 
Sul. O momento importante aconteceu a Cooperativa de 
Crédito Rural com a Incorporação da Cooperativa de 
Crédito do Micro e Pequenos Empresários de Campo 
Grande e região – Sicredi Empresarial MS. Um 
fortalecimento que abriu oportunidades diferentes de 

negócios. Com a incorporação, a cooperativa somou a 
Agência Empresarial ao quadro de unidades de 
atendimento. Com o passar dos anos houve a 
necessidade de expandir para a área norte da Capital, 
abrindo a Agência Coronel Antonino”.
 O marco principal desse ciclo é a Livre 
Admissão da Sicredi Campo Grande, passando a atender 
associados de todos os segmentos por meio de 
assistência financeira para fomentar as atividades e o 
crescimento da região onde atua. 
 Já em 2012, ocorreu a incorporação da 
Cooperativa de Economia de Crédito Mutuo de 
Integrantes das Carreiras Jurídicas do Estado de Mato 
Grosso do Sul – Sicredi Jurídica MS. E logo depois, mais 
agências foram inauguradas, como: Procuradoria, 
Capital Morena e Chácara Cachoeira. Agências com 
visibilidade e projetadas para gerar grandes negócios, 
com olhar especial para o aumento do quadro social. Na 
área social iniciou o programa A União Faz a Vida com 
objetivo de construir e vivenciar atitudes e valores de 
cooperação e cidadania por meios de práticas de 
educação cooperativa.
 Em 2017 a cooperativa inaugurou a agência 
Zahran e expandiu ao interior, no município de 
Bandeirantes. Um caminho novo em busca de levar 
soluções financeiras com taxas justas a cidades onde o 
cooperativismo não era presente. 

 Em 2018, foi reinaugurada a Agência Campo 
Grande e inaugurada novas agências na Capital de Mato 
Grosso do Sul: Norte Sul Plaza, Ceará e Jardim dos 
Estados. E foi eleito em mandato atual como presidente 
da Sicredi Campo Grande MS, Wardes Conte Lemos. Em 
2019, a Sicredi Campo Grande teve um crescimento de 
19,3% no número de associados. Neste ano houve a 
reinauguração da Agência Camapuã, em novo endereço, 
a inauguração da agência em Ribas do Rio Pardo e a 
Cooperativa lançou o Comitê Mulher, com objetivo de 
aumentar a participação de mulheres associadas 
desenvolvendo ações baseadas no propósito, missão e 
valores do Sicredi.  Em 2020, foi inaugurado o Escitório 
de negócios TJMS, dentro do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul para atender os servidores lotados no 
Parque dos Poderes. 

PROGRAMA

 O Programa União Faz a Vida - PUFV foi desenvolvido pelo Sistema Sicredi em 1995 para ampliar o 
conhecimento das comunidades sobre o cooperativismo e a natureza das sociedades cooperativas. E até hoje 
segue o lema que inspirou sua criação e seu principal objetivo: promover a cooperação e a cidadania, por meio 
de práticas de educação cooperativa, contribuindo com a educação integral de crianças e adolescentes. Por 
meio da metodologia de projetos, os estudantes deixam o papel de receptores de conhecimento e tornam-se 
protagonistas do processo de aprendizagem. O programa está presente nas regiões Norte, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. E tem números impressionantes. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes, mais de 150 
mil educadores, mais de 2.600, escolas participantes e mais de 475 cidades em 12 estados do Brasil. A Sicredi 
Campo Grande implantou o PUFV em 2018, na escola Alceu Viana em Campo Grande.  Hoje, atua na cidade de 
Bandeirantes/MS, através da Rede Municipal de Ensino, contemplando cerca de 130 professores e 
aproximadamente 1050 alunos.
        Em 2021, A Fundação Sicredi divulgou um estudo sobre o impacto social do programa “ A União Faz a Vida”. 
O trabalho buscou, por meio de metodologia científica, identificar o Retorno Social do Investimento (SROI) da 
iniciativa realizada há mais de 25 anos com crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas de diversas 
regiões do Brasil. Como principais resultados, o estudo revelou que os impactos do Programa permanecem na 
mesma intensidade na vida dos participantes por um período de cinco a sete anos, e que correspondem a 
quatro vezes o investimento realizado. Ou seja, para cada R$ 1,00 investido, são gerados R$ 4,07 de impactos 
sociais. A iniciativa tem como objetivo promover princípios de cooperação e cidadania entre crianças e 
adolescentes de escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio nas comunidades onde a 
instituição financeira cooperativa atua, estimulando-os a serem protagonistas que tomam decisões coletivas 
e constroem projetos cooperativos.
        “É gratificante transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da educação. O Programa aumenta 
o interesse e envolvimento dos participantes no processo de aprendizagem, sendo capaz de promover um 
maior senso de cidadania e coletividade e uma série de habilidades socioemocionais.  Desenvolvemos esses 
jovens para que eles promovam impactos positivos em suas comunidades”, explica Wardes Lemos, presidente 
da Sicredi Campo Grande.
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COOPERAR PARA UMA VIDA
FINANCEIRA SUSTENTÁVEL:
ESTE É O PROPÓSITO QUE NOS MOVE

Ação eu coopero com a economia local realizada em 
Ribas do Rio Pardo.

Palestra sobre educação financeira realizada na 
escola particular

 Uma instituição financeira cooperativa 
preza pela saúde financeira do seu associado, por isso 
desenvolve programas que capacitam e orientam a 
respeito do assunto. Com o Programa Cooperação na 
Ponta do Lápis, o Sicredi assume o compromisso em um 
programa inovador, levando transformação para as 
comunidades através de ações de sensibilização com 
diversos públicos associados e da sociedade como um 
todo.

 O programa contempla diversos públicos: 
Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Crianças e Adolescentes. 
O tema é trabalhado a partir de abordagens efetivas e 
validadas, apoiando as pessoas a tomarem consciência 
de seus padrões de comportamento e de tomada de 
decisão.
 “Acreditamos que, com a nossa força, 
podemos levar a Educação Financeira a todas as nossas 
localidades, apoiando diretamente nossos(as) 
associados(as) e comunidades locais”, afirma o presidente, 
Wardes Lemos. Na Sicredi Campo Grande, as formações 
acontecem de forma presencial e em 2021, já contou com a 
participação de mais de 1.000 associados e também não 
associados. A cooperativa assume a intenção de ser 
agente transformador e protagonista com um programa 
nacional, permanente e com ações relevantes. 

Formação crescer para associados e não associados.

FORMAÇÃO CRESCER
CAPACITA MAIS DE 650 ASSOCIADOS

 5º princípio do cooperativismo trata da 
educação, formação e informação, por isso a Cooperativa 
tem iniciativas que promovem o conhecimento. Uma 
delas é o Programa Formação Crescer, que visa levar o 
conhecimento sobre cooperativismo para todos os 
públicos que interagem com o negócio, tanto 
colaboradores quanto associados. “Esse programa está 
em alinhamento com os princípios cooperativistas à 
medida que traz conhecimento aos nossos associados 

para usufruírem da melhor forma possível a sua Cooperativa. Além disso, melhora o relacionamento do associado e 
qualifica a sua participação aqui na Sicredi Campo Grande”, destaca o presidente, Wardes Lemos. As formações do 
Crescer acontecem de forma presencial e em 2021 já contou com a participação de mais de 650 associados.
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 Nos dias 17 e 18 de março de 2022, faremos nossa 
assembléia de núcleo, que neste ano continuará no formato virtual. A 
participação dos associados é fundamental, pois o empreendimento 
cooperativo é uma forma de organização empresarial diferente das 
demais, na qual cada associado tem a mesma importância e decide os 
rumos do negócio, por meio do voto. 
 A Assembleia Geral Ordinária - AGO acontece uma vez por 
ano, após o término do exercício. O evento é o ponto alto do exercício da 

democracia em uma cooperativa que por si só, já representa uma forma democrática de organização de pessoas. É na 
assembleia que os associados debatem e influenciam diretamente, através do voto, as questões fundamentais da 
cooperativa.
 Associado, sua participação é fundamental! É nesta assembleia que vocês associados debatem e 
influenciam diretamente, através do voto, nas questões fundamentais da cooperativa.

SICREDI DESTACA O
CRESCIMENTO DO SEGMENTO
NO DIA INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

 O Dia Internacional das Cooperativas de 
Crédito (DICC), celebrado anualmente na terceira 
quinta-feira de outubro, foi comemorado neste ano no 
dia 21, o tema: “Construindo saúde financeira para um 
futuro melhor”. O DICC é uma oportunidade para refletir e 
debater o importante papel que as cooperativas 
desempenham para melhorar a vida das comunidades e 
dos cooperados. Nesta data destaca-se a contribuição e 
as transformações positivas geradas pelo segmento na 
sociedade.
 Como  primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil, o Sicredi também aproveita a data 
para disseminar conhecimento sobre o modelo de 
negócio cooperativo, abordando seu crescimento e 
atuação, que hoje compreende 25 estados e o Distrito 
Federal com mais de 5 milhões de associados. O 
crescimento do modelo cooperativo no Brasil traz 
benefícios econômicos importantes, conforme mostrou 
uma série de estudos realizados a pedido do Sicredi, 
chamada “Os benefícios econômicos do Cooperativismo 

de Crédito”. O primeiro deles, realizado pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), analisou dados 
econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem 
cooperativas de crédito entre 1994 e 2017 e cruzou 
informações do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). 
 Este trabalho concluiu que o 
cooperativismo de crédito incrementa o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita dos municípios onde atua, 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. 
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ENCONTRO REÚNE
COODENADORES DE NÚCLEO

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

 Neste mês de dezembro, ocorreu a reunião 
de Coordenadores de Núcleo de Campo Grande, 
Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Ribas do Rio Pardo e 
Rochedo. Esse encontro faz parte do calendário anual 
deste público e foi no formato virtual.
 A pauta da Recoord 913 foi a prestação de 
contas do ano de 2021 e a palestra  “Propósito 
Cooperativista e Desenvolvimento Regional”, com o 
Professor Carlos Daniel Baioto; especialista na área, 
doutor em Ciências Sociais e membro da Casa 
Cooperativista de Nova Petrópolis. 

Marco Túlio -  Diretor executivo, Odive Soares - Diretor de operações, Viviane Souza e Cristiane Miyahira - 
Acessoras de Desenvolvimento do Cooperativismo e Wardes Lemos - Presidente da Cooperativa

 Durante o evento foram apresentadas 
também as atividades realizadas durante o exercício de 
2021, com o quadro social e com os coordenadores de 
núcleo,  por meio de formações do Programa Crescer, 
Educação Financeira, Programa União Faz a Vida e 
formação de Coordenadores de Núcleo. 

Professor Carlos Daniel Baioto

 O presidente, Wardes Lemos, destacou a 
expansão da cooperativa com as novas agências em 
Campo Grandede, Nova Lima, Carandá Bosque, Avenida 
Rachid Neder e em Jaraguari. Na oportunidade comunicou 
a todos a respeito do pagamento do juros ao capital, que 
ocorrera dia 16 de dezembro de 2021. Anualmente, os 
associados recebem os juros deste investimento, 
proporcionalmente ao valor da cota-parte de cada 
associado.

Presidente Wardes Lemos

 A reunião também contou com a 
participação do Diretor Executivo Marco Túlio Forti Garcia 
e do Diretor de Operações, Odive Soares da Silva.
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SICREDI SORTEIA MAIS DE 
R$ 1,5 MILHÃO EM PRÊMIOS
EM CAMPANHA QUE ESTIMULA
O ATO DE POUPAR

 Ter uma reserva econômica é primordial, 
ainda mais em momentos de crise como estamos 
vivendo. Por isso, o Sicredi promove ações que 
incentivam o hábito de poupar, pois o bem-estar e a 
saúde financeira do associado são essenciais para a 
Cooperativa. Em abril foi lançada a promoção “Poupar 
com Sicredi”, que encerrou agora em outubro.
 A campanha foi realizada em parceria com a 
Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e ao todo, foram 
424 prêmios sorteados, dentre eles: 174 televisores 4K 
55 polegadas; 240 bicicletas Caloi 21 marchas; 5 
videogames PlayStation 5 e 5 poupanças no valor de R$ 
50 mil cada, que correspondem a mais de R$ 1,5 milhão.

 Mais de 32 mil pessoas foram premiadas 
com as Rasgadinhas, que entregaram prêmios 
instantâneos, como fritadeira elétrica AirFryer, caixinha 
de som JBL, copo e cuia Stanley, mixer Britânia, bolsa 
térmica Sicredi, porta cartão Sicredi e chaveiro abridor. 
Além de todos esses prêmios, ainda teve sorteio de 
poupanças no valor de R$ 50 mil.
 O associado Maurício Silva Meaurio França, 
de apenas 2 anos, da Agência Jardim dos Estados em 
Campo Grande e associada Manilda Cunha Rosa, da 
Agência de Corguinho foram contemplados. “É muito 
importante desde cedo estimular a poupar dinheiro, por 
isso resolvemos abrir uma poupança para o nosso filho. 
Ser contemplado nos motiva ainda mais”, conta com 
entusiasmo, Marcelo, pai do pequeno Maurício de 2 

Manilda Cunha Rosa

Contemplados nas prêmios das rasgadinhas

Marcelo Meaurio França

aninhos. E Dona Manilda estava emocionada ao receber 
esse grande prêmio. Mais que uma cooperativa de 
crédito, o Sicredi é um grande apoiador dos seus 
associados e por isso, realiza continuamente ações que 
levem benefícios a quem investe na instituição.

 A campanha teve o objetivo de estimular 
associados e poupadores a aprenderem ou reforçarem o 
hábito de poupar, podendo dessa forma alcançar 
objetivos, realizar sonhos e ainda serem premiados pela 
disciplina e organização financeira.
 A poupança existe no Brasil há mais de 160 
anos e continua sendo uma boa alternativa para quem 
deseja começar a investir, uma vez que é um produto 
cujo funcionamento é simples, a rentabilidade é 
garantida, o dinheiro aplicado fica disponível para 
resgate imediato e oferece a segurança de um produto 
regulado pelo Banco Central, isento de ir para PF.
 Quem investe em poupança em uma 
cooperativa de crédito ainda conta com o Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), com 
cobertura de até R$ 250 mil por CPF o u CNPJ. Isso sem 
contar que, quando você investe na poupança com o 
Sicredi, está colaborando com o desenvolvimento local, 
pois o dinheiro aplicado volta em forma de crédito para a 
sua região e ainda pode gerar uma renda extra na hora 
da distribuição dos resultados da sua cooperativa.
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