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Editorial

2023: NOVO CICLO, NOVOS PROJETOS, NOVAS 
REALIZAÇÕES

O ano de 2022 está chegando ao fim, um ano 
repleto de ações e atividades, tanto para o 
cooperativismo, quanto para a sociedade. 
Foi um ano bastante produtivo, retomamos 
eventos presenciais e aderimos os avanços 
tecnológicos, impostos pela pandemia, em 
nossa rotina de trabalho. Mas o espírito 
de cooperação, de estar junto, esse nunca 
deixou de pautar a nossa essência.

A sociedade também passou pelo processo 
eleitoral, no qual houve eleição de diversos 
cargos. Vivemos em uma democracia, onde 
o voto de cada um tem valor. O mesmo 
acontece nas cooperativas!

O processo democrático respeita e valoriza 
o voto de cada indivíduo e a maioria decide 
pelos novos rumos. Por isso, o Sistema 
OCB promoveu o Programa de Educação 
Política, que devido a sua assertividade 
para fomentar o voto consciente e a escolha 
de candidatos comprometidos com o 
movimento cooperativista no Congresso 
Nacional, garantiu a manutenção da 
representatividade política do movimento 
na próxima Legislatura. O núcleo da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), 
manteve 80% de seus deputados e 
senadores.

O sistema ofereceu uma cartilha, site 
e capacitações para a realização deste 
trabalho, respeitando todas as correntes 
e pensamentos, guardando os princípios 
e valores universais do cooperativismo. 
Neutralidade ideológica e partidária foi a 
tônica das ações de conscientização política 
no cooperativismo. O trabalho pautou-
se numa linha técnica, baseada em dados 
sobre a atuação dos candidatos, matérias de 
interesse do cooperativismo em tramitação 

no Congresso Nacional, envolvimento dos 
parlamentares e resultados da atividade 
de representação político-institucional 
no atendimento das demandas das 
cooperativas.

No âmbito estadual também foi realizado 
um árduo trabalho, garantindo a eleição 
de candidatos alinhados às pautas do 
cooperativismo, os quais formalizaram 
um Termo de Compromisso com o 
Sistema OCB/MS visando apoiar as 
demandas do cooperativismo no MS. 
Além de parlamentares da Frencoop/MS, 
o governador eleito, Eduardo Riedel, é 
cooperativista e um parceiro antigo, que 
com certeza terá uma gestão que continuará 
contemplando o cooperativismo no estado.

Um novo ano se inicia, com novos 
representantes e a certeza de que o 
Sistema OCB/MS continuará dedicado e 
engajado a trabalhar pelo desenvolvimento 
do cooperativismo e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Desejamos um ótimo final de ano a todas as 
famílias! Que o verdadeiro espírito natalino 
aproxime cada vez mais as pessoas e que 
todos possam confraternizar com paz e 
amor. Também desejamos um ano repleto 
de saúde, prosperidade, conquistas e todos 
unidos e comprometidos em trabalhar por 
uma sociedade mais justa e próspera.

Boas Festas!
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Encontro Estadual do Cooperativismo reúne líderes

AGE aprova orçamento 2023

Encerrando o calendário de atividades 
de 2022, o Sistema OCB/MS promoveu o 
Encontro Estadual do Cooperativismo do 
MS, no dia 25 de novembro.

Na abertura do evento, o presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Ramos Régis falou das 
principais conquistas do ano, enaltecendo o 
extraordinário crescimento da atuação dos 
empreendimentos cooperativos no estado, 
alcançando patamares expressivos, tanto 
na participação econômica quanto social, 
promovendo a inclusão e desenvolvimento 
local.

Participando de forma virtual, o Presidente 
da OCB Nacional, Marcio Freitas destacou o 
momento que o país atravessa e destacou 
o desempenho das cooperativas de Mato 
Grosso do Sul. “Vocês têm se mostrado muito 
capazes, eu tenho visto um desempenho 
das cooperativas do Mato Grosso do Sul, 
principalmente nos programas de âmbito 
nacional. Vocês têm uma cooperativa 
finalista no Prêmio SomosCoop, e o estado 
aumentou o número de cooperativas 
participantes do prêmio.”

Representando o Governador do Estado 
Reinaldo Azambuja e o Governador Eleito 
de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o 
Secretário de Estado, Jaime Verruck esteve 
presente e destacou a importância do 
cooperativismo na economia do MS. “O 
cooperativismo de MS é um dos maiores 
investidores do Estado, respondendo por 
pelo menos 60% dos empreendimentos 
instalados nos últimos anos. Isso é um 
esforço de vocês, é a tomada de decisão 
de vocês que propicia o excepcional 
crescimento que o Mato Grosso do Sul 
tem.” 

O evento contou com as palestras do 
professor da PUC-PR Eduardo Damião da 
Silva e do comentarista econômico Luís 
Artur Nogueira. Na primeira palestra, o 
professor Eduardo Damião discorreu sobre 
Governança e Compliance e evidenciou 
a importância do tema. “Esse tema não é 
especificamente de cooperativas, é uma 
temática que envolve a todos, direta ou 
indiretamente. Nós na sociedade como um 
todo precisamos entender a dinâmica do 
que seja governança e, principalmente, do 

No mesmo dia do encontro, pela manhã, 
a OCB/MS realizou sua AGE - Assembleia 
Geral Extraordinária, na Casa do 
Cooperativismo. Dentro da ordem do dia 
ocorreu a discussão e deliberação do Plano 
de Atividades e da Proposta Orçamentária 
para o Exercício de 2023. 

Ambas foram aprovadas e ainda houve 
discussão sobre diversos assuntos de 
interesse das cooperativas do estado, como 
o Encontro Estadual do Cooperativismo 
que ocorreu logo depois, a campanha 
social do “Natal da Cooperação” e questões 
tributárias, como o decreto 16.043/22 

que seja compliance, porque isso nos afeta 
em todas as relações que estabelecemos 
na sociedade.”

Em seguida, Luís Artur Nogueira destacou 
a força do cooperativismo na economia. “O 
cooperativismo tem as funções necessárias 
para crescer acima da média da economia, 
pelo seu próprio modelo de negócio, o 
modelo cooperativista, que visa sempre 
beneficiar os seus cooperados, e claro, pelos 
ramos que o cooperativismo está inserido: 
o agronegócio vai continuar crescendo 
acima da média e o cooperativismo de 

Encontro Estadual contou com palestras de Eduardo Damião da Silva e Luís Artur Nogueira.

do Governo do MS, que incluiu a OCB/
MS como um dos membros titulares do 
Tribunal Administrativo Tributário – TAT.

crédito tem muita oportunidade em um 
contexto de juros altos. Por isso, eu creio 
que o cooperativismo será um dos motores 
da economia brasileira nos próximos anos.”

Ao final do encontro ocorreu a cerimônia 
de formatura dos programas do Sescoop/
MS de 2022: Formacoop, Programa de 
Líderes Campo Grande e encerramento das 
aulas do MBA Executivo. 

Durante o evento, houve exposição 
de produtos alimentícios feitos por 
cooperativas locais.

Dirigentes se reúnem em assembleia
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Emocionante! Essa foi a palavra mais 
utilizada para descrever o primeiro episódio 
da websérie SomosCoop na Estrada, lançada 
em live especial no final de outubro, pelo 
Sistema OCB. Sob o comando da jornalista e 
apresentadora Glenda Kozlowski, a websérie 
apresenta uma expedição por todo o país 
para demonstrar o dia a dia das cooperativas 
na prática e seu potencial de transformação 
social. Além de Glenda, Guga Kurten, 
garoto-propaganda do SomosCoop, também 
participou da live para reforçar a importância 
desse jeito diferente de fazer negócios.

A abertura da live foi feita pelo presidente 
do Sistema OCB, Marcio Lopes de Freitas, 

que ressaltou o objetivo da websérie: fazer 
com que a sociedade brasileira conheça cada 
vez mais o cooperativismo. “É um modelo de 
negócios que que não depende de governo, 
apenas de esforço e confiança no trabalho 
que geramos em conjunto. É desta forma 
que construímos desenvolvimento social e 
econômico, mas sobretudo, prosperidade. 
Agradeço a vocês, Glenda e Guga, por 
mostrarem a essência humana do coop”.

SomosCoop na Estrada
De maneira descontraída, a série informa 
como é desenvolvido o modelo de negócios 
cooperativista desde as atividades iniciais 

Cooperativismo é enaltecido na 
estreia do SomosCoop Na Estrada

O SomosCoop é um movimento que 
levanta a bandeira do coopera� vismo no 
Brasil. Seu principal obje� vo é conectar 
coopera� vas, cooperados e integrantes do 
Sistema OCB em torno de uma única marca 
para fortalecer a imagem e a comunicação 
do coopera� vismo brasileiro e transmi� r 
os valores e diferenciais do movimento na 
sociedade.

O Sistema OCB/MS e as unidades estaduais 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 
- Sistema Ocergs, Sistema Ocesc e Sistema 
Ocepar – uniram esforços para massifi car a 
divulgação do coopera� vismo e da campanha 
SomosCoop de forma simultânea, colocando 
o princípio da intercooperação na prá� ca. 
O obje� vo é divulgar para a sociedade 
os impactos posi� vos do coopera� vismo 

Campanha SomosCoop ganha força no MS
e mostrar as vantagens desse modelo de 
negócio que busca transformar o mundo em 
um lugar melhor para todos.

Mato Grosso do Sul              
Além de disseminar a cultura coopera� vista, 
fazendo com que o modelo de negócios seja 
conhecido e reconhecido na sociedade, no 
Mato Grosso do Sul, a Campanha Publicitária 
SomosCoop vai direcionar a audiência para o 
site h� ps://www.somos.coop.br/, reiterando 
a campanha SomosCoop de 2022 que já está 
no ar em todo o Brasil desde junho, com o 
mote “O coop faz muito e faz bem”.

De outubro a dezembro, a campanha estará 
presente em rádios no interior do estado e 
na capital, TVs, site, além de conteúdos nas 
redes sociais.

até a prosperidade que levam para as 
comunidades onde estão situadas. As visitas 
desta primeira temporada contemplam 
os sete ramos do coop: Agro, Consumo, 
Crédito, Infraestrutura, Saúde, Transporte, 
Trabalho, Produção de Bens e Serviços e 
foram gravadas na Bahia, Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo.  Para 
a segunda temporada, estão reservadas 
muitas novidades e boas histórias sobre 
como ser competitivo e cooperativo ao 
mesmo tempo.

Para a segunda temporada, que será gravada 
em 2023, está previsto que a websérie 
passará por Mato Grosso do Sul.

Cooperativa de 
MS é reconhecida 
no Prêmio 
SomosCoop 
Melhores do Ano 
2022

O Sistema OCB promove o Prêmio 
SomosCoop Melhores do Ano, que está em 
sua 13ª edição e conta com sete categorias: 
Comunicação e Difusão do Cooperativismo; 
Cooperativa Cidadã; Desenvolvimento 
Ambiental; Fidelização; Inovação; 
Intercooperação e Influenciador Coop.

A Sicredi Centro-Sul MS foi reconhecida na 
categoria “Desenvolvimento Ambiental” 
com o projeto Recicla Verdinho, que 
já recolheu cerca de 178 mil materiais 
recicláveis por ação de estudantes dos 4º e 
5º anos da rede municipal de ensino.

O presidente da Sicredi Centro-Sul MS, 

Paulo Roberto Neves ressalta a importância 
do projeto e o reconhecimento com a 
indicação ao prêmio. “O Recicla Verdinho 
é como uma engrenagem que trabalha a 
responsabilidade e educação ambiental, 
a Educação Financeira, a vida saudável 
e o apoio a economia local, por meio 
dos agricultores familiares. E, nós, da 
Sicredi Centro-Sul MS entramos como 
o apoiador financeiro que faz esta 
engrenagem rodar. É um projeto que 
tem tudo a ver com o cooperativismo e 
trabalha a intercooperação. Hoje, estamos 
muitos felizes por seremos finalistas do 
prêmio Somos Coop, é um orgulho ver o 
reconhecimento de uma iniciativa nossa”.
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Alinhado ao quinto princípio do 
coopera� vismo, “Educação, formação 
e informação”, o Sistema OCB possui o 
CapacitaCoop, a plataforma de ensino à 
distância do coopera� vismo brasileiro, que 
oferece mais de 100 cursos gratuitos e com 
cer� fi cação para os cooperados e para a 
comunidade em geral. O ambiente virtual é 
repleto de ferramentas que proporcionam 
aprendizado sobre o coopera� vismo, as 
coopera� vas e os diferenciais deste modelo 
de negócios.

Há capacitações sobre coopera� vismo, 
inteligência emocional, fi nanças, gestão, 
planejamento, compliance, comunicação, 
liderança, negócios, cria� vidade e inovação 
e mais. Cerca de 80 cursos estão disponíveis 
ao público em geral e há alguns restritos a 
coopera� vas. A especifi cação se determinado 
curso está disponível para todos ou restrito 
a coopera� vas está no tópico “Regra de 
Matrícula”, na descrição de cada capacitação.

Em outubro, teve início a segunda turma 
do MBA Execu� vo – Liderança Inovadora, 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A cerimônia de abertura aconteceu 
no auditório do Sistema OCB/MS e teve a 
par� cipação do Presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Ramos Régis, do coordenador do 
curso Prof. Marcos Flávio Moraes e contou 
com palestra de abertura da Superintendente 
do Sistema OCB, Tânia Regina Zanella, de 
modo virtual.

A Superintendente do Sistema OCB, Tânia 
Regina Zanella iniciou a palestra de abertura 
agradecendo o convite, e em seguida falou 
sobre a importância do coopera� vismo. “O 
coopera� vismo transformou a minha vida, 
transforma a vida de muitas pessoas e com 
certeza já transformou a vida de vocês. 
Vocês também podem ser interlocutores 
para levar isso para dentro das coopera� vas, 
exercer esse papel e fazer toda a diferença.
Eu gostaria muito de trazer essa palavra de 
o� mismo, que vocês iniciem hoje esse curso 
com toda resiliência que vocês puderem, 

A Thutor, em parceria com as unidades 
do Sescoop do Centro-Oeste e Tocan� ns, 
promoveu uma MasterClass com Márcio 
Fernandes sobre Filosofi a de Gestão voltado 
exclusivamente para coopera� vas. O evento 
aconteceu no dia 29 de novembro e além 
da Masteclass, também foi apresentado 
um programa de capacitação de Agentes 
de Potencialização.

De acordo com Márcio Fernandes, a 
Filosofi a de Gestão apresenta uma nova 
forma de pensar a gestão das organizações, 
para aumentar o engajamento dos 
colaboradores e os resultados alcançados 
e par� lha princípios similares ao 
coopera� vismo. Coopera� vas podem usar 
o modelo para engajar os seus cooperados 
na gestão democrá� ca. “Na Filosofi a 
de Gestão, transparência, autonomia, 
ampla par� cipação e imparcialidade são 
bases para uma boa gestão. Os quatro 
pilares perpassam por todos que, direta 
ou indiretamente, são impactados pela 
coopera� va, dentre eles colaboradores, 
líderes, cooperados, comunidade, etc.”

Plataforma de ensino do cooperativismo oferece 
cursos gratuitos para a comunidade

Em parceria com FGV, Sistema 
OCB/MS iniciou 2ª turma do MBA 
Executivo – Liderança Inovadora

Filosofi a de 
Gestão é tema 
de MasterClass

O Presidente do Sistema OCB/MS, Celso 
Régis reforça o papel da ins� tuição: “Levar 
capacitação, conhecimento e educação é um 
dos propósitos do sistema coopera� vista. 
Pensamos no futuro do coopera� vismo, o 
desenvolvimento humano está no centro do 
trabalho do Sescoop/MS, e essas capacitações 
além de contribuírem para o desenvolvimento 
pessoal e profi ssional de cada um, também 
contribuem para o desenvolvimento 
sustentável das coopera� vas e da sociedade.”

A plataforma de ensino pode ser acessada no 
computador, notebook ou smartphone e as 
capacitações possuem linguagem acessível, 
focados na especifi cidade do coopera� vismo 
e com rigor na u� lização de referência 
cien� fi ca.

Além dos cursos, o Capacitacoop também 
oferece trilhas de aprendizagem e biblioteca 
online, repleta de vídeos que tratam sobre os 
temas do coopera� vismo.

Acesse
https://www.capacita.coop.br/
para conferir e fazer o cadastro.

que com certeza lá no fi nal vocês vão ver 
essa semente sendo plantada, e vocês irão 
colher isso no futuro.”

Presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis, participou 
da abertura do MBA Executivo
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A equipe do Sistema OCB/MS e coopera� vas 
de Mato Grosso do Sul par� ciparam do 
V Congresso Internacional da Felicidade, 
realizado nos dias 5 e 6 de novembro, em 
Curi� ba. O evento contou com palestrantes 
do Brasil e do mundo para abordar o tema 
da Felicidade a par� r de quatro diferentes 
aspectos: Filosofi a, Espiritualidade, Ciência e 
Arte. 

No evento, 25 par� cipantes de Mato Grosso 
do Sul de diversas coopera� vas do estado e 
do Sistema OCB/MS es� veram presentes. O 
destaque foi a palestra sobre Felicidade com 
o idealizador do Congresso, Gustavo Arns, 
onde foi apresentado o case do programa 

Cooperativistas participam
V Congresso Internacional
da Felicidade

Intercâmbio 
entre equipes 
dos Sistemas 
OCB/MS e ES
Nos dias 27 e 28 de outubro, a equipe 
do MS realizou um intercâmbio na 
cidade de Vitória, para conhecer os 
processos de trabalho e boas práticas 
do Sistema OCB/ES.

A visita foi um momento de 
intercooperação entre as Unidades 
Estaduais e possibilitou uma troca 
de experiência muito positiva, 
segundo a avalição dos participantes. 
Intercâmbios desta natureza têm sido 
incentivados tanto para as unidades 
do Sistema OCB, quanto para as 
próprias cooperativas em todo o 
Brasil, pois contempla a possibilidade 
de promover melhorias nas atividades 
das organizações envolvidas, trazendo 
através da inercooperação, princípio 
do cooperativismo, a uniformização e 
ampliação da qualidade dos serviços 
prestados às cooperativas, aos 
cooperados e a toda a comunidade. 

Dalva Caramalac, Superintendente do 
Sistema OCB/MS destacou a relevância 
do investimento realizado, buscando 
ampliar os conhecimentos de toda a 
equipe da Casa do Cooperativismo 
sul-mato-grossense. “É primordial 
estarmos sempre oferecendo aos 
nossos colaboradores a ampliação 
de seus conhecimentos, que além do 
crescimento individual traz a melhoria 
da qualidade de toda a equipe da casa”, 
finalizou a Superintendente.

Mato Grosso do Sul, com uma delegação de 
33 pessoas, esteve presente na 8ª edição do 
World Coop Management (WCM), evento 
direcionado aos gestores e dirigentes 
de cooperativas que buscam se atualizar 
sobre o que há de mais novo em conceitos 
e estratégias de mercado. A imersão em 
conteúdos de gestão sobre tendências e 
inovações aconteceu em outubro, em Belo 
Horizonte (MG).

Na abertura, o presidente do Sistema 
OCB, Marcio Lopes de Freitas, falou sobre 
a presença da estratégia ESG (cuidado 
ambiental, responsabilidade social e 
governança) no cooperativismo; sobre 

WCM: tendências e inovações são 
foco da 8ª edição do evento

o Desafio BRC R$ 1 Tri - que instiga as 
cooperativas a alcançarem, até 2027, R$ 1 
trilhão em prosperidade e 30 milhões de 
cooperados no mesmo período; e sobre a 
adesão mais acentuada do selo SomosCoop 
como forma de promover o reconhecimento 
do cooperativismo no país.

“É importante a participação de eventos 
desta natureza, que além do aprendizado 
oriundo das palestras, o intercambio, troca 
de experiencias e network realizados entre 
os participantes traz enormes possibilidades 
de crescimento e oportunidades de 
promover a intercooperação”, destacou o 
Presidente Celso Regis.

Delegação de Mato Grosso do Sul marcou presença no 
V Congresso Internacional da Felicidade, em Curitiba

Cooperados de Mato Grosso do Sul prestigiaram o WCM 2022 Troca de experiências entre equipes do Sistema OCB/
MS e OCB/ES aconteceu em Vitória

FIC - Felicidade Interna do Coopera� vismo, 
realizado na Copasul, a primeira coopera� va 
do MS a aderir ao programa. 
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Natal da Cooperação 2022 propõe um desafi o 
às cooperativas

O Sistema OCB/MS realiza mais uma edição do 
Natal da Cooperação e convida as coopera� vas 
a par� ciparem da campanha, realizada em 
novembro e dezembro.

Neste ano, a campanha consiste em um 
desafi o mútuo entre coopera� vas e en� dades 
sociais. De um lado, a coopera� va seleciona a 
ins� tuição que gostaria de atender, mapeia a 
demanda de doações, defi ne data de entrega 
e realiza a mobilização para cumprir a meta 
de arrecadação. Do outro lado, a ins� tuição 
escolhida será desafi ada a preparar uma 
apresentação cultural (musical, teatral, ou 
outra, conforme sua realidade), realizada na 
data de entrega das doações.

Os benefi ciários da ação realizada durante 
a campanha são de livre escolha de cada 
coopera� va par� cipante. 

Para preparar os par� cipantes do Cooperjovem 
a trabalharem com a nova metodologia do 
programa, o Sistema OCB/MS realizou entre os 
dias 24 e 26 de outubro o Encontro Estadual 
Cooperjovem, no Hotel Vale Verde, em Campo 
Grande.

O evento, des� nado às coopera� vas, 
secretarias de educação, professores, diretores 
e coordenadores das escolas parceiras do 
programa em MS, contou com instrução do 
professor Rafael Preso� o, especialista em Jogos 
Coopera� vos pelo Projeto Cooperação, com 
formação e pós graduação em Educação Física e 
autor do livro “O “Bom Professor” de Educação 
Física”. 

Na abertura, o presidente do Sistema OCB/MS, 
Celso Régis destacou a importância do professor 
na formação. “A educação é a base da sociedade 
e o professor tem papel fundamental na sua 
construção”. 

Programa Cooperjovem

O Cooperjovem, programa de responsabilidade 

Encontro Estadual do Cooperjovem reúne 
educadores na Capital

social idealizado pela Organização das 
Coopera� vas Brasileiras (OCB) e desenvolvido 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Coopera� vismo (Sescoop), tem como 
obje� vo promover a cultura da cooperação, 
disseminar a doutrina, os valores e princípios do 
coopera� vismo entre crianças e jovens por meio 

Encontro teve o objetivo de preparar os educadores para a nova metodologia do Cooperjovem

de a� vidades educa� vas.
O Presidente do Sistema OCB/MS, destacou a 
importância de ter no estado um número maior 
de coopera� vas integrantes do Programa, fazendo 
um desafi o para que em 2023 seja dobrado a 
quan� dade de coopera� vas par� cipantes. É 
esperar para conferir no próximo ano.
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Agência Cresol é inaugurada em Dourados

Intercâmbio entre cooperativas de agricultura familiar

Unimed Dourados inaugura novo 
edifício em comemoração aos 43 anos

Em novembro, a Cresol Centro-Sul RS/
MS realizou o ato de inauguração de mais 
uma agência de relacionamento no Mato 
Grosso do Sul. A unidade, localizada no 
município de Dourados (MS), é a quinta 
do sistema no Estado e a quarta vinculada 
à cooperativa singular.

Localizada na Avenida Marcelino Pires, 
2826, no Centro da cidade, a agência oferece 
serviços tanto para pessoas físicas quanto 
pessoas jurídicas, urbanas ou rurais. Além 
disso, a cooperativa disponibiliza recursos 
exclusivos para atendimento de empresas 
e empreendedores rurais, que buscam 
aumentar suas possibilidades de acesso a 
linhas de financiamento e ampliar a sua 

Em novembro, em uma ação de 
intercooperação, o Sistema OCB/MS 
acompanhou a visita de cooperados da 
Cooperai, de Ponta Porã, à Cooplaf, em 
Terenos, para um Intercâmbio de troca de 
experiências entre as duas coopera� vas de 
agricultura familiar.  

O presidente da Cooperai, Márcio Azarias 
David, acredita que o intercâmbio é válido para 
a coopera� va. “É muito importante essa visita, 
a gente vai levar conhecimento da Cooplaf e 
mo� vação para implantar coisas boas que 
eles estão trabalhando aqui, que a gente 
ainda não está fazendo por lá. O intercâmbio é 
muito importante para a coopera� va, para os 

Em novembro, a Unimed Dourados 
inaugurou o novo prédio da cooperativa 
comemorou o seu aniversário de 43 
anos. O evento contou com a presença 
de autoridades da cidade, do presidente 
do Sistema OCB/MS, Celso Régis, além 
de lideranças da cooperativa. 

O prédio leva o nome do ex-presidente 
da Unimed, Dr. Jamal Nasser Haddad, 
que destacou o trabalho realizado 
da cooperativa nos últimos anos, 
principalmente durante a pandemia. 
“Neste período pandêmico, foi o 

produção. “Estamos criando uma base 
muito forte no Mato Grosso do Sul, com 
unidades já consolidadas. E a abertura da 
agência de Dourados vem com o propósito 
de mostrarmos o protagonismo de crédito 
da Cresol em grandes centros”, destaca o 
diretor Executivo da Cresol Centro-Sul RS/
MS, Mauri Picoli.

Foco de expansão é no Mato Grosso 
do Sul

Há sete anos presente no estado sul-
mato-grossense, a Cresol conta com cinco 
agências em pleno desenvolvimento na 
região. Localizadas nos municípios de 
Glória de Dourados, Ivinhema, Itaporã, 

Dourados e Chapadão do Sul, o sistema 
de crédito tem programada a abertura 
de, pelo menos, sete novas unidades em 
2023.

período que a Unimed mais produziu, 
nenhum usuário ficou sem atendimento 
e desenvolvemos processos que também 
atenderam melhor os cooperados”. 

O atual presidente, Dr Jocely Matheus de 
Moraes Junior, ressaltou a modernidade do 
novo prédio, com atendimento oncológico, 
de imagem, fisioterapia, dentre outros. 
“Nosso prédio tem equipamentos de 
última geração para oferecer o melhor 
atendimento aos nossos usuários”. 

No ano em que a instituição completa 

cooperados e para diretoria como um todo.”
Para a presidente da Cooplaf, Maria Nelzira 
Cardoso da Silva Garcia, a coopera� va é 
uma ferramenta importante para o produtor 
rural. “A Cooplaf enquanto coopera� va 
da agricultura familiar busca organizar a 
comercialização do produtor que produz 
dentro da área de atuação coopera� va, busca 
organizar a parte da gestão tanto interna da 
coopera� va, quanto do produtor. Hoje, vejo a 
importância de uma coopera� va, da Cooplaf, 
como um canal muito forte de comercialização 
e também algo que movimenta a economia 
do município e do estado.”

A vice-presidente da Cooplaf, Lucilia 

de Almeida destaca a importância do 
coopera� vismo para os produtores rurais. 
“A coopera� va Cooplaf é a libertação para o 
produtor, uma carta de alforria onde ele tem 
todos os canais, desde assistência técnica, 
comercialização, escoamento e orientação 
para a produção. O coopera� vismo hoje é a 
libertação da agricultura familiar para ganhar 
grandes mercados e levar os nossos produtos 
direto à mesa das pessoas nas cidades.”

Para o Analista de Monitoramento do Sistema 
OCB/MS Paulo Marcos, que acompanhou a 
visita, a intercooperação é importante para 
fortalecer o coopera� vismo e ambas as 
coopera� vas.

Nova agência Cresol está localizada na Av. Marcelino 
Pires, 2826, no Centro de Dourados/MS.

Unimed Dourados possui estrutura moderna e 
equipamentos de última geração 

43 anos, muitos são os motivos para 
comemorar mais uma entrega. O novo 
prédio fica localizado na rua Oliveira 
Marques, 2037 – Jardim Central em 
Dourados, com uma estrutura moderna, 
confortável e sustentável, a cidade e 
os cooperados ganham qualidade de 
atendimento.


