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Comemorar 30 anos de uma instituição que tivemos a oportunidade de ver nascer é um privilégio. 
Contribuir para a construção desta história é uma honra e trabalhar na elaboração de uma obra que 
conta essa trajetória é um orgulho imensurável, sem deixar de ser, antes, um grande desao. 
Ao recebermos a missão de compilar em textos e fotos, em algumas páginas, 30 anos de história, os 
batimentos do coração aceleraram. Depois do primeiro impacto, diante do desao proposto pelo 
presidente Flávio Vaz de Lima, vieram inúmeras perguntas: Como escrever? Começar por onde? 
Vamos lembrar de tudo e de todos? Dará tempo? Quantas páginas? Tantas perguntas para poucas 
respostas naquele momento. 

Dizem que o tempo tem a resposta para tudo, com isso, só nos restou acreditar que essa teoria de senso 
comum se comprovasse empiricamente.  Deus sempre foi el em tudo que realizamos de projetos no 
Sicoob União Centro-Oeste e não seria agora que seríamos desamparados. A maior grandeza a ser 
registrada nas entrelinhas é a emoção e o amor daqueles que zeram e fazem a história do Sicoob 
União Centro-Oeste.  

Dias depois, com algumas informações em mãos, o desao parecia maior: aproximadamente seis mil 
associados, uma estrutura operacional e administrativa com quase 70 colaboradores, mais de 11 mil 
dias de jornada, são muitas histórias para poucas páginas. 

Em meio às pesquisas, um poema da paulista Cris Pizziment veio por acaso parar em nossa frente. 
Tratava-se de: “Sou feita de retalhos”, referindo-se a uma colcha sendo tecida.  “(...) Em cada retalho, 
uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade (...)”. Nascia aí uma inspiração.  O primeiro esboço do 
livro foi criado e cou denido que não seria uma história linear e, sim, fragmentos com a partilha de 
um e de outro, momentos vividos, lembranças, saudades revividas. Não seria uma obra de autor 
único: cooperativismo é isso, um pouco de cada um que faz o todo. 

Nesse contexto, veio o convite para a jornalista, Rita Miranda, assumir o trabalho de ouvir cada 
entrevistado, transcrever e redigir os textos. Foram momentos surpreendentes. Em seus relatos, após 
as entrevistas, não foram poucas as vezes que mencionou como a emoção era contagiante e os 
sentimentos de gratidão presenciados eram fortes.  

Somos intitulados autor e coautor por mera formalística e, jamais, por vaidade. Cada um que cedeu 
um pouco do seu tempo para contar suas experiências é um autor nesta obra. Mesmo aqueles que não 
tiveram seus depoimentos no livro, ao acreditarem no propósito do Sicoob União Centro-Oeste, 
zeram, fazem e farão história. Todos vocês são PROTAGONISTAS desses 30 anos. 

Prefácio



A terceira parte resgata acontecimentos importantes dos 30 anos, a exemplo da livre admissão, a união 
Sicoob Crediarcos com Sicoob Credipains, os 25 anos. O último capítulo dessa parte é uma 
homenagem às mulheres, que são maioria na estrutura da cooperativa. 

A segunda parte registra, em seis capítulos, os valores do cooperativismo. A ideia dos textos não é 
trazer conceitos teóricos sobre os valores, mas como são desenvolvidos de forma prática no Sicoob 
União Centro-Oeste.

O livro é dividido em 04 partes, sendo 24 capítulos. A primeira parte relata a origem do 
cooperativismo no mundo e no Brasil, destaca os pioneiros da cooperativa em Arcos no ano 1989, traz 
uma referência às raízes do cooperativismo de crédito em Arcos e Pains (que foram os produtores 
rurais) e termina com um texto para os apaixonados por dados históricos, narrando aspectos das 
histórias de Arcos e de Pains.

O penúltimo capítulo sinaliza como o Sicoob União Centro-Oeste está preparado para os próximos 
anos e o último capítulo é, na verdade, um agradecimento, intitulado A história continua..., o qual é 
uma homenagem a todas as pessoas que fazem o Sicoob União Centro- Oeste ser e acontecer.

A quarta e última parte, com cinco capítulos, retrata o modelo administrativo, faz referência ao 
presidente, Flávio Vaz de Lima, registra um capítulo permeado por depoimentos de ilustres 
protagonistas do cooperativismo mineiro e brasileiro. 

Tenham uma boa leitura! 

Marcelo Sousa - Diretor Administrativo 

PIZZIMENT, Cris. O Pensador. Sou feita de retalhos. 
Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/MTk5NTA1Mg/>. Acesso em: 17/06/2019.

REFERÊNCIA



Se as  estão bem, 
todo o resto está bem.’’

raízes

Peter Sellers





Segundo Pinho (1966), embora etimologicamente, cooperação, cooperativa e cooperativismo derivem 
do verbo cooperar, de origem latina cooperari (cum e operari) que signica trabalhar com alguém, são 
conceitos distintos. Enquanto a cooperação signica ação conjunta com vista ao mesmo objetivo, o 
cooperativismo, por sua vez, signica sistema, doutrina ou ideologia e, nalmente, a cooperativa seria 
uma entidade ou instituição na qual as pessoas cooperam, objetivando o mesmo m. Desse modo, 
Pinho (1966, p.7) arma que cooperativismo e cooperativa não são sinônimos. (COSTA, 2007).

A palavra Cooperativismo tem origem no Latim , “trabalhar junto”, conforme publica o 
site ‘‘Origem da Palavra’’, em que também encontramos a origem do vocábulo Solidariedade: “do 
Francês , 'responsabilidade mútua'”.

COOPERARI

SOLIDARITÉ
Costa (2007) relata que o cooperativismo é um movimento social que resultou das consequências do 
liberalismo econômico no século XIX. Sua nalidade era buscar formas de melhorar a vida dos 
trabalhadores, o que passou a ser feito por meio das cooperativas. O autor enfatiza a diferenciação 
entre cooperação, cooperativa e cooperativismo.

Solidariedade é um dos valores do cooperativismo e este é inconcebível sem ações direcionadas à 
coletividade. A narrativa a seguir – intitulada ‘‘As longas colheres’’ – contextualiza, por meio da 
literatura, a importância da cooperação e seu poder transformador. Quando saímos de uma postura 
individualista, para ir ao encontro do “outro” e de seus anseios, algo de bom acontece.  Os 
espiritualistas diriam que “o universo conspira a favor de quem faz o bem”. No cooperativismo, os 
resultados da ajuda mútua estão no campo da razão, assim como dois mais dois são quatro. As 
conquistas se tornam possíveis, superando o imaginário, porque a união fortalece o grupo e todos se 
beneciam.

Capítulo 1 

Cooperação

Uma vez, num reino não muito distante daqui, havia um rei que era famoso tanto por sua majestade 
como por sua fantasia meio excêntrica.
Um dia, ele mandou anunciar por toda parte que daria a maior e mais bela festa de seu reino. Toda a 
corte e todos os amigos do rei foram convidados.

As longas colheres 
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Finalmente, quando a situação se tornou insustentável, e a fome intolerável, o rei convidou seus 
hóspedes a passarem para a uma sala especial, onde uma refeição os aguardava.

Não se podia encontrar nada para acalmar a fome que todos sentiam mais duramente à medida que as 
horas passavam.

Desesperados, todos tentavam comer, sem resultado. Até que um dos convidados, mais esperto ou 
mais esfaimado, encontrou a solução: sempre segurando a colher pela haste situada em sua 
extremidade, levou-a à  boca de seu vizinho, que pôde comer à vontade.

Jamais naquele palácio nem em todo o país aquilo havia acontecido.

Numa análise objetiva, “servir” é uma das atribuições do cooperado. Com sua movimentação 
nanceira na cooperativa, ele “alimenta” a instituição; e esta, por sua vez, o recompensa atendendo às 
suas necessidades, prestando serviços com taxas e juros adequados à realidade regional, fazendo dele 
beneciário da distribuição das sobras ao nal do exercício. Esses são apenas alguns exemplos, 
evidenciando que ser cooperado é um ótimo negócio. 

Pouco a pouco, o mal-estar dos espectadores se transformou numa surda, mas visível contrariedade.

Os convidados, vestidos nos mais ricos trajes, chegaram ao palácio, que resplandecia com todas as 
suas luzes.
As apresentações transcorreram segundo o protocolo, e os espetáculos começaram: dançarinos de 
todos os países se sucediam a estranhos jogos e aos divertimentos mais renados.

Essa falta logo se tornou incontrolável.

A festa não parava de esforçar-se para atingir o auge, oferecendo ao público uma profusão de músicos 
maravilhosos e excelentes dançarinos.

Ninguém, no entanto, ousava elevar a voz diante de um rei tão notável.

Entretanto, apesar de primorosa organização da festa, os convidados começaram a perceber que a arte 
da mesa não estava representada em parte alguma.

Tudo, até o mínimo detalhe, era só esplendor. E todos os convidados admiravam fascinados e 
proclamavam a magnicência do rei.

Os cantos continuaram por horas e horas. Depois, foram distribuídos presentes, mas nenhum deles 
era comestível.

Ninguém se fez esperar. Todos, como um conjunto harmonioso, correram em direção ao delicioso 
aroma de uma sopa que estava num enorme caldeirão no centro da mesa.
Os convidados quiseram servir-se, mas grande foi sua surpresa ao descobrirem, no caldeirão, 
enormes colheres de metal, com mais de um metro de comprimento. E nenhum prato, nenhuma 
tigela, nenhuma colher de formato mais acessível.
Houve tentativas, mas só provocaram gritos de dor e decepção. Os cabos desmesurados não 
permitiam que o braço levasse à boca a beberagem suculenta, porque não se podiam segurar as 
escaldantes colheres a não ser por uma pequena haste de madeira em suas extremidades.

Todos o imitaram e se saciaram, compreendendo, enm, que a única forma de alimentar-se, naquele 
palácio magníco, era um servindo o outro. 
________________________________________________________________________

Capítulo 1: Cooperação
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1844 – Cidade de Rochdale-Manchester, no interior da Inglaterra. Desemprego e baixos salários pagos 
pelas empresas europeias, após o início da Revolução Industrial (na Inglaterra, no nal do século 
XVIII e início do século XIX), reduziram o poder de compra dos trabalhadores.
Foi nesse contexto que um grupo de 28 trabalhadores (27 homens e uma mulher), a maioria tecelões, se 
uniram para montar seu próprio armazém. Eles perceberam que se comprassem alimentos em grande 
quantidade, conseguiriam preços melhores. Tudo o que conseguissem comprar seria dividido em 
partes iguais entre o grupo. Com essa iniciativa, surgiu a “Sociedade dos Probos de Rochdale” — a 
primeira cooperativa moderna do mundo. Quatro anos depois, a cooperativa que começou com 28 
associados já contava com 140 membros. Em 1856, eram 3450 sócios.
Probo tem os seguintes signicados: “Honrado; que apresenta um excesso de honestidade; cujo 
caráter é bom. Íntegro; de conduta irrepreensível; que não se corrompe. Honesto; que se segue por 
normas éticas”, de acordo com o Dicionário Online da Língua Portuguesa.  
No Brasil, conforme divulgação do site da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), uma das 
principais fontes de pesquisa para este capítulo, a cultura da cooperação é observada desde a época da 
colonização portuguesa. Era estimulada por funcionários públicos, militares, prossionais liberais, 
operários e imigrantes europeus. Mas, ocialmente, o cooperativismo surgiu no Brasil no início de 
1889, em Minas Gerais, com a fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de 
Ouro Preto — cujo foco era o consumo de produtos agrícolas. A partir de então, surgiram outras 
cooperativas em Minas e também nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 
do Sul.

No Brasil, a primeira cooperativa foi fundada em Ouro Preto (MG), em 1889 
1844: Surge na Inglaterra a primeira cooperativa moderna do mundo.

Capítulo 2

Cooperativismo
no Mundo e no Brasil

Os Pioneiros de Rochdale
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Roberto Rodrigues, ex-presidente da OCB, foi o primeiro não europeu a presidir a Aliança 
Cooperativista Internacional (ACI). A eleição foi em 1995, quando o cooperativismo brasileiro ganhou 
reconhecimento internacional.

1995: Reconhecimento Internacional

1988: sem interferência do Estado

1969: Criação da OCB 

1971: instituição de regime jurídico próprio para as cooperativas

A limitação que restringia, em parte, a autonomia dos associados, foi superada pela Constituição de 
1988, que proibiu a interferência do Estado nas associações, dando início efetivamente à autogestão do 
cooperativismo.

A primeira cooperativa de crédito do Brasil foi fundada em 1902, pelo padre suíço Theodor Amstad. 
Trata-se da Sicredi Pioneira, com sede em Nova Petrópolis (RS), que continua em atividade. São 
aproximadamente 117 anos de existência. A nalidade foi facilitar a vida dos moradores do 
município, que até aquela época não contava com nenhum banco. As unidades cooperativas 
agropecuárias começaram a surgir em 1906. A iniciativa foi de produtores rurais e imigrantes, 
especialmente de origem alemã e italiana.

2005: criação da Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop) – representação sindical para 
as cooperativas

As cooperativas de Muzambinho, Bom Despacho, Entre Rios, Curvelo e Montes Claros foram as 
primeiras de Minas Gerais (CAMISASCA e NEVES, 2018, p. 53).

Um marco histórico para o cooperativismo no Brasil aconteceu em 2 de dezembro de 1969, com a 
criação de sua entidade de representação: a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
registrada em Cartório no ano seguinte.  Trata-se de uma sociedade civil, sem ns lucrativos, com 
neutralidade política e religiosa. A OCB foi criada durante a realização de um congresso Brasileiro de 
Cooperativismo. Em abril de 2019, aconteceu a 14ª edição desse congresso, inclusive com a 
participação de representantes do Sicoob União Centro-Oeste. Na ocasião, foram discutidas diretrizes 
para o futuro do cooperativismo brasileiro, com as seguintes temáticas: comunicação, gestão e 
governança; inovação, intercooperação, mercado e relacionamento. 

Em 1998, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). A instituição 
é responsável pelo ensino, formação prossional, organização e promoção social dos trabalhadores, 
associados e funcionários das cooperativas brasileiras. Foi uma soma ao sistema OCB.

Primeira cooperativa de crédito do Brasil, fundada em 1902, continua em atividade em Nova 
Petrópolis (RS).

1998: criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop)

Em 2005, completando o sistema OCB, foi criada a Confederação Nacional das Cooperativas 
(CNCoop), responsável pela representação sindical dessas instituições. 

Em 1971, a Lei nº 5.764/71 disciplinou a criação de cooperativas com a instituição de um regime 
jurídico próprio, destacando o papel de representação da OCB, mas trazendo ainda alguns pontos que 
restringiam, em parte, a autonomia dos associados. 

Capítulo 2: Cooperativismo no Mundo e no Brasil 
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Ela defende os interesses da categoria econômica, coordenando o Sistema Sindical Cooperativista. 
Com esse propósito, conta também com federações e sindicatos de cooperativas.
A partir do século XXI, um dos desaos do cooperativismo passou a ser a busca pelo reconhecimento: 
ser reconhecido pela sociedade por sua integridade, competitividade e capacidade de trazer alegria 
para as pessoas.

Outros fatos marcantes do cooperativismo no Brasil e no mundo

O conteúdo deste capítulo – até aqui – é o resumo dos pontos principais de uma postagem feita no 
site da OCB, em 2016, conforme já referenciado.

Na América, a primeira cooperativa de crédito/nanceira surgiu no Canadá em 1900, na cidade de 
Levis, estado de Quebec (colonizado por franceses), segundo Port (2014, p. 62).
O Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC) foi criado em 1951, por meio da Lei nº 1.412, de 
13/08/1951, e extinto em março de 1990. Antes disso, havia a Caixa de Crédito Cooperativo, criada em 
1943: 

Foi uma importante fomentadora e apoiadora do cooperativismo de 
crédito/nanceiro, fazendo surgir novas cooperativas, além de permitir a 
integração das entidades ao sistema nanceiro, garantindo a compensação 
de cheques e outros papéis, e assegurando a remuneração em escala para as 
sobras de caixa. (Meinen e Port, 2014, p. 109), referindo-se à Caixa de Crédito 
Cooperativo.  

Capítulo 2: Cooperativismo no Mundo e no Brasil 

A primeira cooperativa nanceira de livre admissão do Brasil surgiu em 18 de dezembro de 2003, com 
suporte na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.106/03.  Trata-se da Cooperativa 
de Crédito de Livre Admissão de Associados Missões – Sicredi Missões (atualmente, Sicredi União 
RS), de acordo com os mesmos autores, Meinen e Port (p. 115).
Esses autores também relatam sobre a importância da criação do Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito (FGCoop) para o cooperativismo nanceiro brasileiro. O fundo assegura 
“a solidez das empresas associadas (cooperativas e seus bancos cooperativos), e também o 
pagamento, até o valor-limite denido pela regulamentação, dos investimentos nanceiros do 
quadro social e 'clientes' ”. Funciona desde 12 de fevereiro de 2014 (p. 116).

De acordo com informação que consta no Portal “O Seu Dinheiro Vale Mais”, as cooperativas mais 
comuns no mundo são as agrícolas, nanceiras, de consumo, habitacionais, de saúde, sociais e 
industriais. Números do Censo Global do Cooperativismo, realizado pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) em 2014, conforme referencia o Portal citado, mostram que até aquele ano havia 2,6 
milhões de cooperativas em todos os continentes; mais de um bilhão de membros e clientes e mais de 
12 milhões de empregos gerados por empreendimentos cooperativos. Na Europa, 45,5% da 
população era cooperada. Também é relatado que a França era o país com maior número de 
cooperados (membros e clientes). Nesse país, estão três das maiores cooperativas mundiais: a maior 

A Resolução nº 2.193, do Conselho Monetário Nacional (CMN), publicada em agosto de 1995, 
autorizou a constituição de bancos comerciais cooperativos. Segundo Vale (2017, p.52), foi uma das 
deliberações marcantes na história do crédito cooperativo brasileiro.

Existem mais de 2,6 milhões de cooperativas no mundo
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O Portal da Confebras (Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito) divulga que, de acordo 
com a estrutura do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC), com base em dados do Banco 
Central, no setor existem dois bancos cooperativos, cinco confederações (sendo duas reconhecidas 
pelo Banco Central como instituições nanceiras e três como de serviços), 34 centrais (sendo que cinco 
são independentes), duas Federações, 734 cooperativas singulares vinculadas aos Sistemas de três e 
dois níveis e 193 cooperativas singulares independentes (sem vínculo sistêmico). Até dezembro de 
2018, existiam 927 cooperativas no mercado do cooperativismo nanceiro brasileiro, sendo que 187 
são classicadas como de capital & empréstimo, 704 são clássicas e 36 são plenas. Elas representaram 
mais de 10,5 milhões de associados. Em relação ao ano anterior (2017), quando havia 969 cooperativas 
singulares, houve uma diminuição de 42 cooperativas por conta de processos de incorporações e 
cancelamentos de autorizações para funcionamento. Contudo, houve crescimento de 7,93% no 
número de associados. Esses dados são da Confebras, que cita como fonte o Banco Central do Brasil.

Cooperativas podem se fortalecer em cenário de crise

Mercado do cooperativismo nanceiro brasileiro tem mais de 900 cooperativas singulares

Citando a edição de 2016 do Observatório Mundial das Cooperativas, é informado no Portal “O Seu 
Dinheiro Vale Mais” que as 300 maiores cooperativas do mundo apresentaram crescimento de 7% no 
período, com faturamento de U$ 2,53 bilhões, o que representa 7,20% em relação aos US$ 2,36 
apresentados em 2015.  

cooperativa nanceira do mundo, a maior de consumo e a maior de viagens e turismo. O Brasil tem a 
maior cooperativa social (de saúde) do planeta, que é a Confederação Nacional das Cooperativas 
Médicas Unimed do Brasil. 

Em um cenário de retenção e encarecimento dos empréstimos, as cooperativas podem se 
destacar como uma opção ao sistema bancário. As cooperativas de crédito, juntas, com a 
organização hierárquica que possuem, podem ganhar força em um cenário de crise. 

Capítulo 2: Cooperativismo no Mundo e no Brasil 

A análise acima é de Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Está publicada no livro 30 anos 
Sicoob Crediminas (CAMISASCA e NEVES, 2018, p. 119). A referência bibliográca da citação é a 
Revista Conexão Sicoob (ano I, nº 1, jan/fev/mar. 2009, p. 15). No mesmo livro, na página 130, está a 
seguinte informação: 

Enquanto o país entrava em recessão, em 2014, o Sicoob Central Crediminas iniciava o ano 
comemorando e distribuindo R$18,8 milhões em sobras entre as cooperativas liadas. Sua 
atuação, baseada em modelos bem-sucedidos no Brasil e fora do país [...], colocou-a entre 
as melhores no cenário nacional.

Percebe-se que o cooperativismo é uma alternativa viável, ecaz, politicamente correta e inteligente, 
em qualquer cenário econômico, inclusive nos contextos de crise. Não é por acaso que a primeira 
cooperativa de crédito do Brasil, sediada em Nova Petrópolis (RS), permanece em atividade há mais 
de um século. 

13
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O cooperativismo de crédito é mais que uma alternativa inteligente. É também uma opção 
politicamente correta, pautada em valores e princípios éticos com propósito de transformação social. 
Não é exagero dizer que o cooperativismo é um modo de vida, que pode ser inserido na família, na 
escola, no trabalho e nas relações sociais. 

Missão 

Esse propósito não se encerra num conceito, numa teoria. As taxas e os juros são adequados; os 
cooperados são orientados sobre a viabilidade – para eles – de contraírem determinado empréstimo 
ou realizarem nanciamentos; a cooperativa cumpre seu papel de responsabilidade social, além de 
várias outras ações estratégicas de incentivo à educação e ao empreendedorismo, para geração de 
emprego e renda. 
No sistema cooperativista, não existe a prática de insistir com o cooperado para que ele adquira 
determinado produto ou serviço ou faça um nanciamento. Os funcionários são orientados para 
atenderem às necessidades dos associados.  
Além do viés econômico, inserido na missão, a temática sustentabilidade é algo que faz parte de forma 
determinante nas práticas da cooperativa. De acordo com o diretor Administrativo, Marcelo Sousa, o 
compromisso da cooperativa com seus  vai além de boas práticas de natureza nanceira e 
das obrigações impostas por força de normativos e leis. É constante a busca pela promoção do 
desenvolvimento sustentável, com intuito de cumprir as diretrizes conceituais do tema que permeia 
no atendimento às necessidades das gerações atuais, porém, cientes de que é necessário pensar nas 
gerações futuras para que a cooperativa tenha perenidade.

stakeholders

A Missão do cooperativismo é “gerar soluções nanceiras adequadas e sustentáveis aos associados e 
às suas comunidades”. 



O método de trabalho dessa cooperativa e o engajamento de todos, em especial a dedicação dos 
colaboradores, diretores e conselheiros, evidenciam que a instituição está cumprindo um 
planejamento para atingir suas metas. Isso pode ser visto, por exemplo, nos investimentos em 
formação, capacitação e especializações; na qualicação do atendimento aos cooperados, seja pessoal 
ou por meios dos canais alternativos; na parceria com a ACE (Associação Comercial e Empresarial de 
Arcos) e em tantas outras ações e parcerias para se alcançar os objetivos em curto, médio e longo 
prazo. 

Visão
“Ser reconhecida como a principal instituição nanceira propulsora do desenvolvimento econômico e 
social dos associados” é a visão do Sicoob União Centro-Oeste. 

A diretora de Negócios da cooperativa, Márcia Berto, acredita que entre os cooperados, o Sicoob 
União Centro-Oeste já teve essa visão atingida, e acrescenta: “Essa continua sendo nossa visão porque 
nós percebemos que ainda há um público que não chegou; e não chegou, porque não conhece, porque 
quem conhece se apaixona”.

Ao conteúdo padrão, acrescentamos comentários das lideranças do Sicoob União Centro-Oeste e do 
gaúcho Ênio Meinen, coautor do livro Cooperativismo nanceiro: Percurso Histórico, Perspectivas e 
Desaos, publicado em 2014, aqui referenciado. Meinen atua há mais de 30 anos no cooperativismo 
nanceiro,  é autor e coautor de vários livros jurídicos e de gestão relacionados ao setor e, atualmente, 
é diretor de operações do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil). 

Princípios do Cooperativismo: Adesão livre e voluntária; Gestão democrática; Participação 
Econômica; Autonomia e Independência; Educação, Formação e Informação; Intercooperação; 
Interesse pela comunidade.

Os princípios do cooperativismo foram revistos em 1937, 1966 e 1995, em congressos coordenados 
pela Aliança Cooperativa Internacional – ACI. A ação cooperativa, em qualquer parte do mundo, 
deve orientar-se pelas diretrizes fundamentais listadas na sequência deste capítulo (MEINEN, 2014, 
pp. 30 a 43). 
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O Conselho de Administração do Sicoob União Centro-Oeste deniu que a partir de 2017 o capital dos 
associados fosse remunerado aos juros de poupança (pagamento de juros ao capital).

4.  AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA: As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda 
mútua, controladas pelos seus membros. Se rmarem acordos com outras organizações, incluindo 
instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o 
controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa.

Nesse sentido, ao nal de cada exercício, o destino das sobras é decidido na Assembleia Geral 
Ordinária, sendo que um percentual ca na reserva e, geralmente, o restante é destinado às cotas dos 
associados, de acordo com a participação de cada um. 

3.  PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA:  Os membros contribuem equitativamente para o capital das 
suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, 
propriedade comum da cooperativa. Os membros podem receber, habitualmente, havendo condições 
econômico nanceiras para tanto, uma remuneração sobre o capital integralizado, como condição de 
sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes nalidades: 
desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas, em parte indivisíveis; 
retorno aos sócios na proporção de suas transações com as cooperativas e apoio a outras atividades 
que forem aprovadas pelos associados.

Se o cooperado é dono, ele também tem obrigações. “É dever do associado, como contrapartida aos 
benefícios operacionais e associativos que colherá (ou já colhe), contribuir para a formação do 
patrimônio da cooperativa [...]. Pela sua participação econômica, o associado tem a devida 
recompensa” (MEINEN, 2014, pp 33- 34).

1.  ADESÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA: As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas 
as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem 
discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e religiosa.

Portanto, como descreve Meinen, o acesso é livre a quem queira cooperar e a manifestação de adesão 
compete ao próprio interessado: “Obviamente que, se não atender às condições legais e estatutárias, a 
pessoa/entidade não terá o direito de escolha, nem para ingressar, nem para permanecer na 
cooperativa (de 1º, 2º ou 3º graus, conforme o caso)” [p. 31].

2.  GESTÃO DEMOCRÁTICA:  As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos 
seus membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. 
Os homens e as mulheres, eleitos como representantes dos demais membros, são responsáveis 
perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de voto (um membro, 
um voto); as cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira democrática.

Flávio Vaz cita exemplos que evidenciam, na prática, a gestão democrática da cooperativa.  O mais 
importante deles é a Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada anualmente, quando os 
cooperados são convidados a participar, com poder de voto e oportunidade para argumentar e 
esclarecer dúvidas. “Aqueles que preferem não se expor durante as assembleias têm a liberdade de 
procurar nossa equipe e manifestar o que desejam. A equipe de planejamento investe em pesquisas 
constantes para ouvir o associado”.
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Flávio Vaz é reconhecido por incentivar o investimento na qualicação dos colaboradores do Sicoob 
União Centro-Oeste, por meio de treinamentos e capacitações constantes, assim como especializações 
acadêmicas. A cooperativa também investe em concursos de redação nas escolas, no ensino 
fundamental, tematizando o cooperativismo. É uma maneira de despertar o interesse dos estudantes 
desde a infância, para que conheçam e saibam valorizar o ato de cooperar em seus mais diversos 
contextos, a começar pela solidariedade.   

Em sua entrevista, o diretor de Gestão de Riscos, Fernando Nominato, explica que a cooperativa deve 
atuar pautada no princípio do zelo pela coletividade dos associados, enfatiza que o fato de prezar pela 
independência e autonomia não deve ser confundido com ausência de obediência a normativos e 
scalização. Hoje, as cooperativas de crédito possuem normativos e regulamentações extremamente 
exigentes e devem ser seguidas sob pena de sanções de natureza administrativa e até penal. 

5. EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO: As cooperativas promovem a educação e a 
formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes 
possam contribuir, ecazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público 
em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da 
cooperação.

A diretora de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste, Márcia Berto, ressalta que o investimento em 
educação é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da cooperativa:

A prossionalização é fundamental, sem ela não teríamos crescido tanto. A instituição 
nanceira tem muitos requisitos legais para serem acompanhados, existem normas para 
tudo, e tudo é atualizado com muita agilidade e frequência. A experiência de quem iniciou 
contou muito e foi fundamental, mas também é claro para mim que se nós não tivéssemos 
nos prossionalizado, as diculdades seriam muitas. (Márcia Berto, diretora de Negócios 
do Sicoob União Centro-Oeste).

Em síntese, qualquer tratativa negocial ou iniciativa que envolva a participação de 
pessoas, entidades ou órgãos externos não pode afetar o controle (democrático) pelos 
próprios associados, imputar-lhes prejuízo ou tratamento injusto e nem implicar 
privilégios ou favores aos administradores ou executivos das cooperativas, conforme 
escreve o autor já referenciado (MEINEN, 2014, p. 35). 

6. INTERCOOPERAÇÃO: As cooperativas servem de forma mais ecaz aos seus membros e dão 
mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, por meio das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais. 

Meinen (2014, p. 38) descreve que a intercooperação deve começar pela base, “âmbito em que as 
entidades cooperativas de primeiro piso, de diferentes ramos, operam entre si”. Ele cita como 
exemplo a utilização das operações e dos serviços bancários das cooperativas nanceiras pelas 
entidades coirmãs dos demais ramos. E acrescenta: “A intercooperação é uma das formas pelas quais 
se pratica o valor da solidariedade, já que é de interesse (na sua concepção mais nobre) de qualquer 
cooperativa que as entidades coirmãs do mesmo e de outros ramos se desenvolvam e se mantenham 
saudáveis” (p.41).
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Para Meinen, “o empreendimento cooperativo tem todo o direito de avocar para si a qualicação de 
ser a mais autêntica iniciativa socioeconômica de caráter comunitário” (p.41). Ele também descreve a 
importância das cooperativas para o desenvolvimento equilibrado das comunidades nas quais estão 
inseridas. Elas devem desenvolver soluções de negócios e apoiar ações humanitárias, trabalhando 
pela contínua melhoria da qualidade de vida das pessoas dentro de sua área de atuação. 

7. INTERESSE PELA COMUNIDADE: As cooperativas trabalham para o desenvolvimento 
sustentado das suas comunidades por meio de políticas aprovadas pelos membros.

No Sicoob Crediminas, as cooperativas são divididas em Unidades Administrativas Regionais - 
UARs. O Sicoob União Centro-Oeste faz parte da UAR 4, com participação de 14 cooperativas. São 
realizadas reuniões mensais para tratar sobre assuntos de interesse sistêmico, nas quais participam 
conselhos de administração e diretores. A cada três meses, é realizada uma reunião somente com 
diretores da UAR 4. Também existem grupos de estudo com integrantes de setores especícos como 
Cadastro, Controle Interno, Tecnologia, Marketing, que juntos trocam experiências e observam 
demandas de melhoria no sistema, dentre outras ações. 

[...] Está fora de cogitação a exploração mercantilista, representada pela abusividade na 
precicação das soluções destinadas aos membros e às demais pessoas da comunidade. É 
por isso que as cooperativas não perseguem o lucro, buscando apenas pequenas margens 
de modo a poder realimentar e fortalecer a sua operação (MEINEN, p.42).

No Sicoob União Centro-Oeste, o interesse pela comunidade é uma constante nas ações incentivadas 
pelo Conselho de Administração, porque é uma forma que a cooperativa tem de dar retorno para as 
comunidades nas quais atua.  “O interesse pela comunidade é uma premissa fundamental de 
fortalecimento do cooperativismo e, temos, no planejamento estratégico, a previsão de investimentos 
em várias ações para valorizar os locais onde atuamos. Constantemente, somos reconhecidos na 
comunidade, o que é um indicador de que estamos no caminho certo, é o reconhecimento do que 
fazemos”, diz Flávio Vaz.
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Crediarcos surgiu da responsável e da paixão de cidadãos arcoenses pelo 
cooperativismo

ousadia 

“Toda força será fraca, se não estiver unida”. A armação atribuída ao poeta e escritor francês Jean de 
La Fontaine (1621-1695) pode ser referenciada como uma síntese da práxis cooperativista. Práxis, 
porque o cooperativismo não se encerra no romantismo teórico das ideias. Se assim o fosse, ele seria 
uma utopia – como acontece com o comunismo, que não cumpriu e não cumpre em sua totalidade, 
sem os nocivos “efeitos colaterais”, o que é prometido nos discursos persuasivos. 
Aqui, vale uma citação atribuída a Mao Tsé-tung, que 
foi um líder comunista chinês: “O comunismo não é 
amor. É o martelo com que esmagamos nossos 
inimigos” (TSÉ-TUNG apud CARVALHO, 2018, 
p.121). A descrição está no artigo “Citações 
elucidativas”, do lósofo Olavo de Carvalho, 
publicado no livro “O mínimo que você precisa saber 
para não ser um idiota”.
É também de Jean de La Fontaine, a reexão: 
“Arriscamo-nos a perder quando queremos ganhar 
demais”, que pode ser associada ao cooperativismo 
em seu aspecto de não conceber o “lucro” como seu 
principal objetivo. Anal, a participação econômica 
dos cooperados e o interesse pela comunidade estão 
entre os seus princípios.

Certicado de autorização do Banco Central, 1989.
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A primeira cooperativa do mundo – Rochdale, na Inglaterra

Na prática, os pioneiros do cooperativismo de crédito em Arcos 
– agropecuaristas – aprenderam sobre esses conceitos há 30 
anos. A Crediarcos (Cooperativa de Crédito Rural de Arcos 
Ltda) – Sicoob União Centro-Oeste a partir de 2010 – foi 
constituída no dia 6 de janeiro de 1989, em Assembleia Geral 
realizada no Parque de Exposições 'Plácido Ribeiro Vaz', 
situado no bairro Esplanada em Arcos.
A comissão organizadora foi formada por Lindomir Alfredo 
Dornelas, Antônio Carlos Dias de Carvalho, Jaime Teixeira 
Arantes, Sebastião José Ribeiro, José Batista do Vale, Luís 
Rodrigues da Silva, Eduardo Dias de Carvalho, Flávio Vaz de 
Lima, Antônio Gontijo Neto, Farnese Rabelo Amorim Filho, José 
da Silva Campos, Messias Teixeira de Macedo, Olinto Veloso 
Filho e Gabriel Macedo de Carvalho, conforme consta em Ata. 
Eles apostaram no cooperativismo e acreditaram que seria uma 
alternativa, em Arcos, que garantiria oportunidades para o 
homem do campo, numa fase em que os brasileiros sofriam os 
efeitos da hiperinação. 

Foi redigido um Estatuto Social que “estabelecia os objetivos 
mais amplos para o empreendimento e denia normas 
igualitárias e democráticas para a constituição, manutenção e 
expansão de uma cooperativa de trabalhadores”.  Tais normas 
foram analisadas e debatidas em dois congressos internacionais 
promovidos pela Associação Cooperativa Internacional (ACI), 
em 1937 e 1966, e foram adotadas universalmente como 
“princípios cooperativistas”, que foram abordados no capítulo 
3.

No Portal do Cooperativismo Financeiro, está a história daquela 
que é reconhecida como a primeira cooperativa moderna do 
mundo: “Sociedade dos Probos de Rochdale” (Rochdale 
Quitable Pioneers Society Limited). Foi criada no bairro de 
Rochdale-Manchester, na Inglaterra, em 1844. O projeto foi 
colocado em prática por 28 operários – 27 homens e uma mulher, 
sendo a maioria tecelões. Nela, foram denidos os princípios 
morais e de conduta que norteiam o cooperativismo.
Os operários perceberam que, por meio da compra e venda 
comum de mercadorias, seria possível “contornar os efeitos 
perversos do capitalismo sobre a condição econômica dos 
trabalhadores assalariados”, conforme consta na publicação do 
Portal citado. Eles alugaram um armazém para estocar produtos 
que, adquiridos em grande quantidade, poderiam ser 
consumidos a preços mais baratos.

Certicado Junta Comercial MG, 1989.

1ª ATA de Constituição, 1989.
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Na mesma data de constituição da cooperativa, 6 de 
janeiro de 1989, houve a discussão e aprovação do 
Estatuto Social e a eleição e posse dos membros para o 
Conselho de Administração (mandato até a Assembleia 
Geral Ordinária de 1993) e Conselho Fiscal (mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária de 1990). Por aclamação, os 
Conselhos caram assim constituídos: Conselho de 
Administração - Presidente: Lindomir Alfredo Dornelas; 
Vice-presidente: Antônio da Silva Campos; Subsecretário: 
Antônio Carlos Dias de Carvalho; Conselheiros membros 
do Conselho de Administração: Flávio Vaz de Lima, 
Olegário Alves Teixeira e Eurípedes Rodrigues da Cunha. 
Conselho Fiscal - Efetivos: Odair Teixeira de Macedo, 
Sebastião José Ribeiro e Antônio Victor Ribeiro de 
Oliveira; Suplentes: Alvino Alves Filho, Farnese Rabelo 
Amorim Filho e Antônio Gontijo Neto. 

Enquanto um “muro” atraía a atenção mundial, em Arcos construíram-se as “pontes” do 
cooperativismo 
Contexto histórico de 1989 – O fato marcante no mundo, no ano de 1989, considerado um dos 
acontecimentos mais importantes da história, foi a queda do Muro de Berlim, que aconteceu de 
forma pacíca. O Muro foi construído pela Alemanha Oriental para separar a Berlim Ocidental, 
não comunista, da Berlim Oriental. O início da construção foi em 13 de agosto de 1961. Houve 
modicações até os anos 1980 e foi derrubado por iniciativa popular, em 9 de novembro de 1989 
(SIMAS). Enquanto um “muro” atraía a atenção mundial, em Arcos construíram-se as “pontes” 
do cooperativismo. 
No mesmo ano, Fernando Collor era eleito presidente do Brasil pelo voto direto. Foi a primeira 
eleição democrática no país depois do governo militar [1964 a 1985].  
No início da gestão do general João Batista Figueiredo (1979-1985), último do regime militar, a 
inação ultrapassava os 100% ao ano. Ao nal daquela administração, já era superior aos 200% 
(ao ano). No governo Sarney, primeiro depois da redemocratização do país, o Brasil vivenciou a 
experiência de hiperinação, que continuou no governo Collor. Em 1990 chegou a 1.477% ao ano, 
caindo para 15% em 1995 (BARBOSA e SINGER).
No nal do governo Sarney, havia crescimento e emprego no país e, no início da gestão do novo 
presidente, foi apresentado o Plano Collor. Algumas medidas foram as seguintes: congelamento 
do saldo das cadernetas de poupança com valor acima de NCz$50mil (50 mil Cruzados Novos);  
troca da moeda Cruzado Novo pelo Cruzeiro; congelamento de preços e salários; extinção de 
órgãos. Foi uma fase difícil para os brasileiros, sobretudo aqueles que foram vítimas do 
“consco” da poupança (TEIXEIRA, 2016).
À frente do Executivo municipal em Arcos, em 1989, estava a prefeita Hilda Borges de Andrade, 
que iniciava a primeira de suas duas gestões (1989/1992). 
Na “trilha sonora” dos brasileiros estavam Chitãozinho e Xororó, Marisa Monte, Madona, 
Cazuza e tantos outros intérpretes e compositores renomados. Uma das composições marcantes 
foi de Cazuza, George Israel e Nilo Roméro: “Brasil... Mostra tua cara... Quero ver quem paga... pra 
gente car assim... /Brasil... Qual é o teu negócio?... O nome do teu sócio?... Cona em mim...”.

Lindomir Dornelas: o primeiro presidente da cooperativa
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A inauguração da primeira sede – um cômodo alugado situado na rua Álvares da Silva, região central 
de Arcos (atual “Sorveteria da Mônica”) – foi no dia 25 de outubro de 1989.

Na Ata, constam os seguintes objetivos da cooperativa: “proporcionar, mediante a mutualidade, 
assistência nanceira aos associados em suas atividades especícas, com a nalidade de fomentar a 
produção e a produtividade rural, bem como a sua circulação, industrialização e formação 
educacional dos associados, no sentido de fomentar o cooperativismo por meio da ajuda mútua da 
economia sistemática e do uso adequado do crédito”. 

“Eu gosto tanto da agricultura, que quando fui cafeicultor, quantas vezes eu abracei meus pés de café, 
de tanta satisfação em ver a evolução deles...”. O comentário é do cirurgião-dentista e produtor rural 
Lindomir Alfredo Dornelas, 64 anos, precursor do cooperativismo de crédito agrícola em Arcos. Hoje, 
ele abraça o Sicoob União Centro-Oeste, feliz com a evolução da cooperativa. 

“O papel da cooperativa é exercido de uma forma muito importante, porque é o lugar onde o pequeno 
produtor trabalha em igualdade com o grande” – Lindomir Dornelas, primeiro presidente da então 
Crediarcos.

O certicado de autorização, pelo Banco Central do Brasil, foi despachado em 31 de março de 1989, 
com publicação em 07 de abril de 1989.

Lindomir é um dos responsáveis pela criação da Crediarcos (hoje Sicoob União Centro-Oeste), 
presidida por ele de outubro de 1989, quando foi instituída, até 1993.  
No início da década de 1980, ele era presidente da Coopervi (Cooperativa Agrícola Mista Vale do 
Itapecerica), com sede na avenida Magalhães Pinto em Arcos. Diante das diculdades vivenciadas 
naquele modelo administrativo, Lindomir foi buscar informações na cooperativa de Bom Despacho. 
Ele percebeu que precisava se aproximar das unidades maiores, para aprender modelos de gestão. Foi 
assim que fundou, na época, junto a outros produtores, a Associação das Cooperativas do Alto São 
Francisco e outras Regiões, envolvendo unidades de Divinópolis, Formiga, Arcos, Pains, Bambuí, 
Bom Despacho, Lagoa da Prata, Medeiros, Campos Altos, Luz. Também foi justamente naquela 
ocasião que ele conheceu o cooperativismo de crédito, em Bom Despacho. 
Entusiasta do cooperativismo, ele diz: 

O capital inicial, constituído pela soma das quotas, foi 430 mil cruzados. Os membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal abriram mão, no primeiro período da gestão, de qualquer tipo de 
honorário ou pró-labore. 

A odontologia é sua outra paixão: “Eu costumo dizer que a odontologia, se ela não existisse, eu teria 
inventado. Tenho muita paixão pela odontologia”.

 

Pra mim, é o que há de melhor entre todos os sistemas econômicos. É o melhor modelo que 
a gente poderia almejar, primeiro, porque é nele que os impostos são recolhidos da forma 
mais correta. O inter-relacionamento que acontece entre as pessoas é um modelo muito 
bom, na condição regional e do país inteiro.

Quando foi fundada, a cooperativa foi útil aos pequenos produtores, como acontece ainda hoje, na 
visão do primeiro presidente. “O papel da cooperativa é exercido de uma forma muito importante, 
porque é o lugar onde o pequeno produtor trabalha em igualdade com o grande”.
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Hoje, Lindomir Dornelas diz que se sente orgulhoso diante dos resultados e divide o mérito com todos 
os pioneiros, sem citar nomes, para evitar que algum nome deixe de ser lembrado. “Aqueles 
cooperados que depositaram conança e ajudaram a plantar aquela sementinha, tenho certeza de que 
todos eles sentem a mesma realização que eu sinto”.

Diculdades iniciais – As diculdades iniciais da primeira diretoria foram superadas em virtude da 
conança no sistema e também no grupo de associados. Lindomir Dornelas conta que chegou a 
investir recursos nanceiros do próprio bolso, para solucionar situações de ingerência ocasionadas 
até mesmo por falta de informações. Quando a cooperativa foi criada, não havia um órgão que 
orientasse e informasse o que era necessário.  Ainda não existia a Crediminas (Cooperativa Central de 
Crédito de Minas Gerais). “Fomos preenchendo aqueles quesitos do Banco Central, mas na verdade 
nós não tínhamos ninguém que nos orientasse. O aprendizado foi surgindo com as diculdades que 
foram acontecendo”, explica. 
Mesmo diante das barreiras, ele arma que faria tudo de novo: “... Mas, hoje, com muito mais 
experiência e tenho certeza de que faria melhor”.

A primeira sucessão da diretoria – Lindomir Dornelas presidiu a Crediarcos na primeira gestão e 
decidiu não continuar. 

O primeiro presidente da então Crediarcos diz que a motivação para um projeto tão audacioso, 
inclusive pelo fato de que Arcos não era e ainda não é um município com grandes produtores rurais, 
foi a vontade de fazer algo pelo município e pelos produtores, futuros cooperados. 

Uma das cinco primeiras cooperativas de crédito da região 
Pode-se dizer que a implantação do cooperativismo de crédito em Arcos, em 1989, teve um viés de 
ousadia. Na região, a primeira a ser fundada foi a Credibom (Bom Despacho). Na sequência, 
Crediverde (Divinópolis), Credifor (Formiga), Crediarcos (Arcos – fundada em 1º de junho de 1989), 
Crediprata (Lagoa da Prata) e Creditama (Iguatama). 
Essas informações foram obtidas junto ao Sistema Ocemg (formado pela junção da Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas Gerais e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
de Minas Gerais - Sescoop-MG). A Ocemg também integra a Federação dos Sindicatos das 
Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-
Sulene).
Ainda de acordo com os dados fornecidos pelo Sistema Ocemg, 310 cooperativas do ramo de crédito 
possuem registro junto a esse Sistema; 101 foram fundadas até outubro de 1989, sendo 46 de crédito 
rural.

Eu reconheci que naquele momento, tanto pelos meus afazeres, quanto para a eciência 
da cooperativa, eu tinha que buscar pessoa melhor do que eu para que aquele bebê 
crescesse da forma que ele merecia. Eu achava que ele ia crescer melhor nas mãos do 
Flávio (Flávio Vaz de Lima, que é presidente do Conselho Diretor desde a segunda gestão) 
do que em minhas mãos. Ele e o Jaime Arantes foram os dois que me envolveram no 
sistema de cooperativismo. O Flávio, pelo que ele foi de suporte pra mim, eu percebi que 
ele é uma pessoa que tem berço familiar e que teve uma formação prossional para ser um 
gestor. Ele cuidou muito bem do bebê. Desejo muito sucesso para a cooperativa, e que ela 
continue no mesmo caminho que está aí, exercendo inuência em nosso meio, trazendo 
sempre essa imagem de segurança para toda a comunidade, e que a comunidade 
reconheça o valor de uma cooperativa de crédito. Eu acho que a comunidade já reconhece 
isso. (Relato de Lindomir Dornelas)
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Na mesma assembleia, foi relatado que, no exercício em questão, houve prejuízo e a Cooperativa iria 
assumi-lo. Já na Assembleia Geral Ordinária do dia 1º de abril de 1991, realizada no auditório da Casa 
de Cultura, aproximadamente nove meses depois da anterior, os associados tiveram notícia de que 
houve sobra, com valor líquido de CR$ 4.398.000,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil 
cruzeiros). O valor foi incorporado ao capital da Cooperativa. “O Sr. Lindomir Dornelas falou da 
vontade de distribuir as sobras, mas devido à extinção do BNCC, tivemos que caminhar com os novos 
recursos”, consta na Ata. 

Na Assembleia de 28 de março de 1993, houve eleição para os integrantes dos Conselhos de 
Administração e Fiscal (Diretoria 1993/1997), sendo apresentada chapa única composta pelo diretor-
presidente, Flávio Vaz de Lima, e diretor vice-presidente, Antônio Carlos Dias de Carvalho, além dos 
demais membros. 
Em março de 1994, conforme consta na Ata da Assembleia realizada no dia 20 daquele mês, iniciou-se 
um intenso processo de desenvolvimento da cooperativa. 
Flávio Vaz convidou o bancário José Carlos de Assunção para assumir a gerência, uma vez que ele já 
havia trabalhado na extinta Minas Caixa. O novo gerente estabeleceu metas de crescimento: “Em 
torno de 3% ao mês acima da inação em fevereiro, março e abril” e “de maio a dezembro o 
crescimento não poderia ser inferior a 5% ao mês” (de acordo com o que foi relatado na Ata). José 
Carlos falou sobre a necessidade de reversão do quadro decitário, o que poderia ser feito com uma 
chamada de capital que possibilitasse à Crediarcos atender bem, pagando e cobrando taxas 
condizentes com a condição do sócio. Armou que a Crediarcos, de posse dos recursos adequados, 
adotaria uma política de ajuda ao produtor rural e crédito pessoal. 

Início do processo de desenvolvimento 

Na época, deu-se início ao programa de visitas à zona rural. Nos primeiros anos, a diretoria ainda não 
havia conquistado a credibilidade de 100% dos produtores. Com a nalidade de atrair novos sócios, 
foi feito um mapeamento para denição de núcleos regionais, com o cadastramento de líderes que 
providenciariam os encontros com produtores rurais. Iniciava-se, assim, um importante processo de 
captação de associados e avanço da cooperativa. 

Na Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 4 de julho de 1990, houve abordagem sobre as 
diculdades enfrentadas em função da extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC). 
A reunião foi presidida pelo então vice-presidente da Crediarcos, Antônio da Silva Campos. 

As consequências do fechamento do Banco Nacional de Crédito Cooperativo (BNCC)

Conforme já foi mencionado neste capítulo, nos primeiros anos a diretoria da cooperativa precisou 
lidar com diversas situações complicadas.

Hoje, arma Lindomir Dornelas, que o cooperativismo de crédito em todo o Brasil e o Sicoob União 
Centro-Oeste superam suas expectativas. Ele também acredita que será o maior sistema do país. “Se 
ele já não é o mais importante, sem dúvida será o maior sistema nanceiro do país”, prevê.
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Certo dia, ele e Lindomir Alfredo Dornelas, que era o presidente da Coopervi, foram a uma reunião 
em Bom Despacho, onde já existia cooperativa de crédito rural, chamada Credibom. Lá estava o 
presidente do BNCC (Banco Nacional de Crédito Cooperativista) na época, que fez uma ilustração 
sobre cooperativa de crédito.
Os dois voltaram para Arcos entusiasmados e esperançosos com a novidade que, até aquela época, na 
região, existia apenas em Bom Despacho. A OCEMG (Sindicato e Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais), em Belo Horizonte, tornou-se um ponto de apoio, mas não havia 
informações sobre cooperativa de crédito. Ainda não existia a Crediminas (Cooperativa Central de 
Crédito de Minas Gerais).

Antônio Carlos também é um homem de visão. Quando ouviu falar sobre cooperativismo nanceiro, 
logo percebeu que seria algo positivo para os produtores rurais da cidade. Além de ser 
agropecuarista, ele também trabalhava na gerência da primeira cooperativa rural do Município, a 
Coopervi (Cooperativa Agrícola Mista Vale do Itapecerica). Na sede, eram comercializados produtos 
em geral para propriedades rurais. No dia a dia, o gerente era informado sobre as diculdades e os 
anseios da classe. 

Filho de Dr. Moacir Dias de Carvalho, que era dentista e produtor rural e foi prefeito de Arcos na 
década de 1940, Antônio Carlos Dias de Carvalho, hoje com 73 anos, herdou não só a aparência física e 
o caráter íntegro do pai, mas também o amor pela agropecuária e o espírito visionário em prol do bem 
comum. 

Antônio Carlos Dias de Carvalho: um dos pioneiros do cooperativismo de crédito em Arcos 

Mesmo tendo administrado Arcos numa época de grandes diculdades nanceiras no poder público 
municipal (gestões 7/04/1945 a 22/11/1945 e 18/03/1946 a 4/01/1947), quando ainda não havia sido 
iniciado o processo de industrialização na cidade, Dr. Moacir participou ativamente do movimento 
para a instalação da Comarca e da Companhia Telefônica no Município, além de várias outras 
realizações.

Mesmo diante das diculdades, eles insistiram e a Crediarcos foi aberta. O envio de documentos era 
feito por meio de Telex. A máquina de fazer talões de cheques era manual.

A gente tinha que fazer o talão. Era uma máquina com uma 
alavanca, que tinha que bater com força. Também compramos 
uma máquina de escrever que, na época, era uma maravilha. A 
gente colocava uma folha, puxava a alavanca e já parava na linha 
certa para fazer o lançamento. Era moderníssima! (relata Antônio 
Carlos, aos risos).
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A inauguração da sede da Crediarcos, no dia 25 de outubro de 1989, aconteceu aproximadamente 
cinco meses antes da posse de Fernando Collor de Melo na presidência do Brasil, em 15 de março de 
1990. Na época, várias entidades da administração pública foram fechadas, inclusive o BNCC, que era 
o suporte das cooperativas. 
Naquela ocasião, começaram os boatos em Arcos: “Esse banquinho abriu e já está fechando...”, alguns 
diziam. Diante daquela situação, que era bastante desagradável, Lindomir Dornelas e Antônio Carlos 
Carvalho decidiram ir a Brasília em busca de informações, porque não conseguiam por telefone. Cada 
um deles levou apenas um terno de roupas, porque foram para car um dia. Também levaram 
dinheiro para as despesas de apenas um dia. No entanto, tiveram que car 15 dias. Hospedaram-se na 
casa dos tios da esposa do Lindomir, porque não tinham dinheiro para pagar hotel. 

Inauguração da primeira sede da cooperativa: aproximadamente cinco meses antes da posse de 
Fernando Collor

Chegamos lá e assistimos a uma assembleia, em que o povo todo estava perdido. Muitos 
não sabiam que tinha, no BNCC, cooperativa de crédito por trás. Ninguém sabia nada, e 
nada foi resolvido naquele primeiro dia. Então, camos para o dia seguinte. Fomos para a 
casa onde estávamos e tivemos que lavar a roupa e colocar atrás da geladeira para secar 
(conta Antônio Carlos).  

Antônio Carlos Dias de Carvalho é o correntista número 01 da cooperativa. Eram necessários 20, e 
conseguiram mais de 30, durante a reunião realizada no “Parque de Exposições Plácido Ribeiro Vaz” 
em 6 de janeiro de 1989.  

Assim zeram no decorrer dos 15 dias, porque os dois não voltaram para Arcos enquanto não tiveram 
uma solução.
Representantes de mais 12 cooperativas, aproximadamente, também estavam naquela reunião, sendo 
a maioria de Minas, uma do Espírito Santo e uma de São Paulo. Ficou decidido que a compensação das 
cooperativas seria feita pela Minas Caixa, que posteriormente também foi extinta. De volta a Arcos, a 
cooperativa foi reaberta. Depois de algum tempo, a compensação passou a ser feita pelo Banco do 
Brasil, melhorando o serviço. A cooperativa continuou sendo chamada de “Banquinho”, mas 
carinhosamente.  

“Nós abrimos as portas da Crediarcos sem dinheiro. Não tínhamos nada [...]”

Nós abrimos as portas da Crediarcos sem dinheiro. Não tínhamos nada. No início, havia 
apenas uma mesa na sede da cooperativa, para quatro funcionários. Os móveis foram 
conseguidos junto à agência local do Banco do Brasil, que havia trocado o mobiliário e os 
antigos estavam guardados. Nossa situação era tão ruim, que se depositassem um cheque, 
eu pegava esse cheque, subia na minha motoquinha e ia descontar. Eu ia a Bambuí, 
Iguatama, Formiga... pegava o dinheiro e trazia para a agência, porque não dava tempo de 
esperar (relembra o pioneiro). 

Aos poucos, os negócios foram progredindo e isso não foi mais necessário. Ao fazer uma análise sobre 
esses 30 anos, ele diz que, naquela época, não imaginava que a cooperativa iria progredir tanto no 
futuro; mas também, nunca imaginou que as atividades poderiam ser encerradas. Antônio Carlos 
destaca a dedicação e a transparência dos diretores, ao longo dessas três décadas: 
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A diretora de negócios do Sicoob União Centro-Oeste, Márcia Aparecida Berto Cristino, que faz parte 
do quadro de colaboradores desde janeiro de 1996, é considerada o esteio da cooperativa: “Nós temos 
lá um esteio que se chama 'Marcinha'. Aquela menina é um 'monstro', é a mãezona”, diz, referindo-se à 
capacidade prossional dela, assim como a maneira sensata e pontual de lidar com todos. Ele cita, 
ainda, o diretor administrativo, Marcelo Antônio de Sousa (que trabalha na cooperativa desde 1994) e 
o diretor de Gestão de Riscos, Fernando Nominato da Silva.  “Temos que dar lugar para os outros. O 
Sicoob União Centro-Oeste está em ótimas mãos!”. 

Os 31 pioneiros do cooperativismo em Arcos – Ousadia, Determinação, Barreiras e Conquistas

Antônio Carlos foi diretor por 28 anos e atualmente é conselheiro administrativo. Ao “viajar no 
tempo” e relembrar histórias dos 30 anos da instituição, ele diz: “A sensação é de vitória. Estamos 
crescendo mais que os bancos! Sou apaixonado pelo cooperativismo. Sou apaixonado pelo Sicoob 
União Centro-Oeste e por todos os seus funcionários”.

Eles sonharam, acreditaram e trabalharam para concretizar o ideal cooperativista: Os 31 pioneiros do 
Cooperativismo em Arcos foram: Antônio Carlos Dias de Carvalho, Lindomir Alfredo Dornelas, 
Antônio da Silva Campos, Flávio Vaz de Lima, Olegário Alves Teixeira, Eurípedes Rodrigues da 
Cunha, Odair Teixeira de Macedo, Sebastião José Ribeiro, Antônio Victor Ribeiro de Oliveira, Alvino 
Alves Filho, Farnese Rabelo Amorim Filho, Antônio Gontijo Neto, Gabriel de Macedo Carvalho, José 
da Silva Campos, Jaime Teixeira Arantes, José Batista do Vale, Eduardo Dias de Carvalho, Elias 
Veloso, Roberto Dias de Carvalho, Hailton Antônio da Silva, Olinto Veloso Filho, Mário Dias de 
Carvalho, Jair Teixeira Borges, João José Chaves do Vale, Pedro Antônio Neto, Élcio Alves, Altair 
Francisco Rodrigues, Dirceu Carvalho Pinto, José Antônio Filho, João Maurício Veloso Filho, 
Henrique Alves Teixeira. 

Lindomir Dornelas, o primeiro presidente, se entregou de corpo e alma no início. Ele 
disponibilizava os veículos dele e custeava tudo... combustível, refeições e o que 
precisasse. Flávio Vaz de Lima (que fez parte da comissão organizadora da cooperativa, 
foi membro do Conselho de Administração logo no início e é diretor-presidente desde 
1993) também se dedicou de corpo e alma para o desenvolvimento da cooperativa. O 
Flávio é um excelente administrador! Desde o início já tinha experiência na área, porque 
trabalhou em uma empresa multinacional. Passamos por uma fase crítica, de mudanças, e 
ele convidou José Carlos Assunção, que tinha trabalhado na Minas Caixa, para assumir a 
gerência. José Carlos foi importantíssimo (para a cooperativa) no início! (ressalta Antônio 
Carlos).
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'Eu não teria progredido se não existisse a cooperativa [...]' – Produtor rural Olinto Veloso Filho.

Olinto Veloso Filho, 76 anos, é produtor rural na região conhecida como “Mata Boi”, zona rural de 
Arcos. Quando surgiram os comentários sobre a possibilidade da criação de uma cooperativa de 
crédito no Município, ele logo se entusiasmou, porque é o que faltava para os agropecuaristas:

Tinha em Arcos a cooperativa de consumo (a Coopervi) e faltava a de crédito. Os três que 
iam a Belo Horizonte para procurar uma saída eram o Lindomir, o Antônio Carlos e o 
Jaime (Jaime Teixeira Arantes). Eles tentavam... tentavam... e não estavam encontrando o 
caminho certo, até que conseguiram – lembra. 

Além das diculdades nanceiras que os produtores rurais enfrentavam já naquela época, 
geralmente eles não conseguiam as informações e o suporte que precisavam quando iam aos bancos. 
“Nos bancos, a gente chegava e parecia que estava incomodando. Conversava com um funcionário, 
com outro... e a conversa não seguia...  pediam pra gente voltar no outro dia”, relata. Já na cooperativa, 
os produtores passaram a ter a sensação de pertencimento. 

Na década de 1980, a situação econômica no Brasil não era das melhores. Sr. Olinto fez parte de um 
grupo de produtores que foi a Brasília protestar: “Em 1986 a gente foi em Brasília. Estava havendo um 
protesto lá. Fomos eu, Jaime, Lindomir, Antônio Carlos, o Barroso (Eduardo Carvalho de Faria) e 
outros companheiros. Em seguida, três anos depois, veio a nossa Crediarcos”.

Desde aquela época, há 30 anos, Sr. Olinto já plantava arroz e milho e, também, fornecia leite para a 
Nestlé em Arcos que foi desativada em agosto de 1998. Hoje, ele continua investindo no plantio e na 
produção de leite. Com o apoio da cooperativa, a situação melhorou. 

Quando foi agendada a reunião no “Parque de Exposição” para a instituição da cooperativa, havia 
receio por parte de alguns produtores, mas ele sempre estava bem informado sobre as iniciativas e 
logo dizia: “Vamos, porque isso vai ser bom pra nós. Isso vai ser uma bênção pra Arcos. Vamos fazer 
parte!”. 

Eu não teria progredido se não existisse a cooperativa. Nos bancos, a gente não tinha o 
'direito' (a liberdade) de chegar e conversar o que a gente precisava no dia a dia. Aqui 
parece a nossa casa. A gente tem direito de chegar em qualquer um da diretoria, em 
qualquer um dos empregados, e conversar o que precisar. Não tenho palavras para 
agradecer a educação que eles têm com a gente. O Marcelo [diretor administrativo 
Marcelo Sousa], a Marcinha [diretora de negócios Márcia Berto] e todos e todas são 
excelentes. A cooperativa tem uma diretoria muito capaz, que está construindo o que a 
gente não esperava – conclui Sr. Olinto.

'A gente está vendo o progresso do Sicoob União Centro-Oeste. Sempre conei no Flávio e ele tem 
feito por merecer' – Henrique Alves Teixeira, produtor rural aposentado. 

Outro produtor rural, que contribuiu para a criação da então Crediarcos, foi Henrique Alves Teixeira, 
que está com 89 anos. Na propriedade rural da família, Fazenda Inhumas Agropecuária, naquela 
época já se plantava arroz, milho, feijão. A produção era destinada a Capitólio e Piumhi. Também 
forneciam leite para a Nestlé.
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Há aproximadamente 30 anos, lembra Sr. Henrique, os produtores tinham diculdade em conseguir 
nanciamentos. Com a criação da Crediarcos, tornou-se mais fácil. Além de ter sido importante para 
os produtores, ele destaca que também beneciou a cidade de Arcos. “A cooperativa foi uma das 
coisas boas que vieram para Arcos, porque desenvolveu. A gente está vendo o progresso do Sicoob 
União Centro-Oeste. Sempre conei no Flávio e ele tem feito por merecer”, disse, referindo-se a Flávio 
Vaz de Lima, diretor-presidente do Sicoob União Centro-Oeste. 

 “Nós, latinos, não temos essa cultura de acreditar no cooperativismo; mas o cooperativismo forte é a 
solução, não tenho dúvida” – “Toninho da Nestlé”, integrante da Comissão Organizadora da Crediarcos em 
1989.

Sr. Henrique e a esposa, Orozita Alves Teixeira, têm sete lhos: Vaine Alves Teixeira, Elias Alves 
Teixeira, Olegário Alves Teixeira, Ângela Maria Alves Teixeira, Neide Teixeira Vaz, Suzana Alves 
Teixeira dos Santos e Eliana Alves Teixeira Rosa. Na propriedade rural, Vaine, Elias e Olegário 
trabalhavam com ele, além de quatro colaboradores. Ele continuou em atividade até os 82 anos. 
Depois, os negócios na Fazenda Inhumas passaram a ser geridos por Vaine e Elias.  Olegário cuida da 
gestão da fazenda situada em Iguatama. Eles mantiveram o plantio de arroz e milho, e também 
plantam soja e continuam fornecendo para Capitólio.
A maioria dos lhos são associados ao Sicoob União Centro-Oeste. Aprenderam com o pai, 
percebendo os resultados, que era vantajoso fazer parte de uma instituição cooperativa. 

Ele lembra que há 30 anos, quando iniciaram o projeto de constituição da cooperativa, Lindomir 
Alfredo Dornelas, o primeiro presidente, foi considerado “avançado” em suas iniciativas, anal, a 
Crediarcos foi uma das primeiras cooperativas de crédito da região.
Era uma época complicada para se conseguir nanciamentos, mesmo para quem era empresário, e 
nesse sentido, os produtores foram beneciados com a Crediarcos. 

O produtor rural e técnico agrícola Antônio Gontijo Neto (Toninho da Nestlé), 65 anos, também está 
na lista de pioneiros da Crediarcos. É sócio-fundador, fez parte da Comissão Organizadora e foi 
membro do Conselho Fiscal nas primeiras diretorias. O apelido “Toninho da Nestlé” se justica pelo 
seu trabalho nessa empresa ao longo de 41 anos.

O sistema nanceiro era muito cruel no passado. Para conseguir um nanciamento tinha 
que implorar para o gerente. Não só eu como também empresários que conheço tinham 
essa diculdade. Hoje não. Hoje acontece o contrário. Os agentes vão até o cliente. As 
Credis foram criadas num momento que era bom, que tinha condições de crescer e 
oferecer um serviço preferencial para o produtor rural – diz “Toninho da Nestlé”.

Toninho também acredita que o cooperativismo é o futuro do Brasil, embora ainda seja mais forte na 
Europa, onde surgiu. “Nós, latinos, não temos essa cultura de acreditar no cooperativismo, mas o 
cooperativismo forte é a solução, não tenho dúvida”, conclui.

“Fomos o alicerce, que mostra que realmente o concreto foi muito bem feito, porque a evolução está aí 
[...]” – Antônio da Silva Campos (Antônio Bita).

Ao longo dessas três décadas, Toninho avalia que a cooperativa foi bem administrada, com 
prossionalismo.  Ele acredita que a substituição de “diretores antigos” por prossionais, como tem 
acontecido, é o caminho certo. Quanto ao futuro da cooperativa, a previsão é otimista. 
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Ele conta que as conversas sobre a possibilidade de se fundar um “banquinho” para os produtores 
rurais surgiram por volta de 1988. Convidado a integrar a equipe, participava das reuniões e também 
colaborava no recrutamento de colaboradores da cooperativa. “Antônio Bita” trabalhava no 
Departamento de Pessoal e na Administração da unidade de Arcos de uma multinacional, onde 
adquiriu experiência na área. 
Sobre o processo de criação da cooperativa, uma das diculdades iniciais foi conquistar a conança 
dos produtores rurais. Anal, teriam que entregar seus depósitos a um grupo de arcoenses que queria 
criar um “banco cooperativo”. “O princípio da desconança era o mais difícil diante da necessidade 
de se captar elementos para a fundação”, lembra, comentando em seguida que o Banco do Brasil era 
“uma potência” na época e havia, então, o receio de tê-lo como “concorrente”. 

As barreiras iniciais foram vencidas e a cooperativa se adaptou à realidade do Município. Ele 
comemora:

O contador, professor e produtor rural Antônio da Silva Campos (Antônio Bita), 72 anos, também 
estava lá! Fez parte do grupo de fundadores da então Crediarcos – hoje Sicoob União Centro-Oeste. 

Outra diculdade – diante da proposta dos pioneiros do cooperativismo de crédito rural na cidade – é 
que Arcos, naquela ocasião, década de 1980, já era uma cidade industrial, sem grandes proprietários 
de terra. Portanto, não era uma região onde a agropecuária se destacava (e ainda não é). Embora 
existissem grandes fazendeiros no Município, esses também estavam desconados em investir numa 
cooperativa de crédito da cidade. 

Podemos dizer que, graças a Deus, a cooperativa oriu de uma forma muito concreta [...], 
os grandes bancos não têm muito interesse em car com os pequenos. A política de 
igualdade é na conversa – analisa, ao enaltecer a losoa das cooperativas de crédito, que, 
basicamente, é ajudar.

Evolução nos 30 anos – Em uma análise da evolução da cooperativa ao longo desses 30 anos, a 
sensação é de orgulho.

Antônio Bita destaca que uma das principais contribuições da cooperativa de crédito em Arcos, logo 
na época de fundação, foi quanto à facilidade de intercâmbio e de diálogo, considerando que as 
cooperativas de um modo geral garantem mais liberdade em comparação aos bancos. “Na 
cooperativa, você tem um ambiente com funcionalismo; e parece que é do povo, da cidade. E quando 
você entra num banco particular, o tratamento é um pouco frio”, compara.

Eu me sinto orgulhoso em ver que realmente a cooperativa teve um crescimento 
fantástico. O sucesso está a passos largos. Um banquinho que começou lá na esquina do 
'Geraldo Gouvêa', com aquele mobiliariozinho tosco, poucos funcionários... e hoje a 
diferença é incrível – descreve, e opina que a livre admissão foi muito importante nesse 
processo: 

A cooperativa não poderia car presa numa estrutura de uma sociedade que é fechada. 
Não podemos car presos nem condenados à forma e à losoa de grupos e associações. 
Sinto-me orgulhoso de fazer parte desta história. O homem passa, mas a história do 
homem tem que car. Morre o homem, mas não morre o nome. Fomos o alicerce, que 
mostra que realmente o concreto foi muito bem feito, porque a evolução está aí, orando, 
sem problemas de grande porte.

Ao concluir, Antônio Bita ressalta que todos os diretores, ao longo dessas 30 décadas, também são 
responsáveis pelo sucesso do Sicoob União Centro-Oeste.
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“Se todas as entidades fossem dirigidas por pessoas simples, honestas, dignas, da forma que a 
cooperativa é dirigida, nosso país seria maravilhoso [...]” – Geraldo Crioulo 

Eles chegam à cooperativa geralmente apressados e são facilmente identicados, não apenas pelo 
nome, mas também pelo tradicional estilo rural de se vestir – simples e elegante, com direito a chapéu! 
Os produtores rurais... Os vocacionados produtores rurais, que tanto trabalham e pouco conquistam, 
num país que ainda não aprendeu a valorizar quem semeia, cultiva e colhe o alimento. A então 
Crediarcos começou com eles e por eles! O produtor foi o pilar da estrutura que hoje é o Sicoob União 
Centro-Oeste. As raízes fortes permitiram a livre admissão e a abertura para os demais segmentos 
econômicos.  Leia, na sequência, algumas histórias.

“Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento” – Provérbio Chinês

O casal Célia Aparecida Teixeira, 61 anos, e Geraldo Rodrigues Teixeira (Geraldo Crioulo), 63 anos, 
tem seis lhos: Kelly Cristina Teixeira, Fúvio Richard Teixeira, Rossana Cristina Teixeira, Fábio 
Aparecido Teixeira, Bruna Carolina Teixeira e Ígor Vinícius Teixeira.  Geraldo Crioulo conta, com 
entusiasmo, que todos eles, inclusive as meninas, cresceram e trabalharam na roça: “A Kelly puxava 
boi no arado, capinava, arrancava feijão, fazia de tudo [...]; todos trabalharam comigo”. Depois dos 
estudos, cada um seguiu sua carreira prossional, mas cientes do valor e das diculdades do trabalho 
no campo. A esposa também sempre o ajudou e ainda o ajuda.
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A família progrediu aos poucos, com muito trabalho e muitas diculdades, que são características 
típicas entre os agricultores familiares:

Geraldo Crioulo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos desde 2009. Sua luta é 
pelos pequenos, e os agricultores familiares também estão incluídos. Ele e a esposa mantêm uma horta 
e fornecem as verduras para empresas de Arcos. Também produzem leite para fornecimento e criam 
galinhas e porcos. 

Se não fosse pelos meus lhos e minha esposa ajudando, nós não sobreviveríamos no 
pedacinho de terra que a gente tem. Minha esposa ainda ajuda. Ela é incansável! Não sei o 
que seria de mim se não fosse ela do meu lado, para criarmos nossos lhos. Eu falo com 
orgulho; valorizo demais as mulheres, porque se não fossem elas, nós não seríamos 
ninguém nesse mundo.

Sobre a importância da criação da cooperativa para os produtores, ele diz: 

Se não fosse Deus para dar saúde pra gente trabalhar, a minha família ajudando e a 
cooperativa, não teríamos condição de levantar tipo nenhum de negócio. Você sendo 
honesto, você consegue de tudo aqui. Você chega e as portas estão abertas pra te ajudar a 
resolver os seus problemas. Se a cooperativa não tivesse sido criada, nossa vida seria 
muito mais difícil. Nos bancos, pra você tirar um extrato de uma conta você ca duas, três 
horas assentado, e o produtor não tem prazo pra isso. Na cooperativa você tem a liberdade 
de chegar, e tem funcionários à altura para atender, te informar e não deixar você car 
esperando.

Associado desde 1995, uma das ocasiões em que Geraldo Crioulo teve o apoio da cooperativa foi para 
comprar gado.

Não esqueço nunca... eu ainda estava lá trabalhando com meu pai, Zizico Mantina (José 
Euclides Teixeira), e eu precisava comprar umas vaquinhas. Sempre que é preciso, a gente 
vem e tem acesso aos créditos. Aqui tem tudo que um banco tem e com atendimento de 
qualidade.

Hoje ele também percebe o quanto o Sicoob União Centro-Oeste é importante para o desenvolvimento 
da economia da região: 

Da mesma forma que foi importante pra eu crescer na vida, comprando as minhas cinco 
vaquinhas, a cooperativa é importantíssima para os comerciantes aqui de Arcos e região. 
As grandes empresas também estão aqui e elas estão reforçando pra gente. A cooperativa 
mantém a linha da gente que é lá da roça e os empresários estão reforçando o nosso time –  
avalia.

O cooperado destaca a credibilidade do Sicoob União Centro-Oeste e o investimento na sede própria. 

É uma grande e linda obra, que é exemplo para todos os dirigentes, como eu que sou um 
dirigente de um pequeno sindicato que tem evoluído. Se todas as entidades fossem 
dirigidas por pessoas simples, honestas, dignas, da forma que a cooperativa é dirigida, 
nosso país seria maravilhoso. A gente vê o crescimento e a evolução de um grupo de 
pessoas unidas em prol de uma sociedade, me sinto honrado e valorizado por fazer parte – 
conclui.

“Não tem jeito de andar sozinho, não tem jeito de rir sozinho e chorar sozinho. Vamos juntos!” – 
pecuarista Anidélio Costa.
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Anidélio Costa conta que a primeira vez que participou do Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), por volta do ano 2000, foi por meio da cooperativa. Ele 
arma que a cooperativa contribuiu para seu crescimento como produtor rural. “Eles facilitam muito 
pra gente. Eu nem presto atenção em taxas, porque aquilo que te atende na hora que você precisa, não 
é caro. É um perigo nossa turma aqui [equipe operacional] pegar 'quebrante', de tão boa que é”, diz, 
sorrindo.
Para incentivar os amigos a se tornarem associados do Sicoob União Centro-Oeste, ele faz uma 
analogia: “Nós dois carregamos um saco de 60 kg com muita facilidade, enquanto eu sozinho vou 
fazer muita força e você não vai dar conta. Não tem jeito de andar sozinho, não tem jeito de rir sozinho 
e chorar sozinho. Vamos juntos!”, faz o convite. 

O pecuarista Anidélio Rodrigues da Costa, 52 anos, trabalha com gado de corte nos últimos sete anos. 
É associado à cooperativa em Pains desde 1999. Ele destaca a eciência do atendimento: “A 
cooperativa é importante pra mim pelo atendimento. Se eu estou na roça e errei a hora, eles nunca 
deixaram de me atender. Isso facilitou muito a minha vida”, cita como exemplo de sua satisfação como 
associado.

Sr. Jair Borges e a família não perderam as esperanças: investiram em tecnologia e progrediram.

Jair Teixeira Borges, 80 anos, a esposa Sebastiana Miranda Borges (Sebastianinha), 75 anos, e os lhos 
mostram que é possível driblar as diculdades da vida no campo e vencer. Mas isso só se conquista 
com muito trabalho, informação e investimentos. E para investir, eles contam com o Sicoob União 
Centro-Oeste.
Dona Sebastianinha é dona de casa, mas também cria galinhas, ajuda a plantar e até limpa o curral. Faz 
tudo com gosto! Sr. Jair está aposentado, mas não consegue car muito tempo parado e acaba 
ajudando nas tarefas do dia a dia. Dos cinco lhos (duas mulheres e três homens), dois trabalham na 
fazenda, José Geraldo Teixeira e Ismael Adalto Teixeira; Jair Aurélio Borges é psicólogo; Vânia Maria 
Borges é secretária e Neusa Maria Borges é serviçal em uma escola.  
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Para quem não tem mais esperanças de investir no meio rural, Ismael aconselha: “O que precisa é 
trabalhar e gostar do que faz”. Sr. Jair acrescenta: “A roça hoje cou boa, porque tem energia, tem 
asfalto pra chegar... antigamente era luz de lamparina. Falam que o mundo tá ruim. Não tá nada! 
Agora é tudo na máquina... antes era no braço. Hoje tem maquinário, tem energia, tem tudo”. 

Sobre a inseminação, ele relata que começaram a investir quando deixaram de produzir arroz, que 
estava dando prejuízo. Ismael e o irmão, José Geraldo, zeram o curso. Todo o rebanho é proveniente 
de inseminação. Sr. Jair conta que, no princípio, tiveram algumas diculdades: “A gente não estava 
sabendo...  Criava as bezerras boas, punha no pasto e largava lá... Então dava carrapato. Hoje a gente 
sabe que tem que tratar no cocho. Dá um gado bom, apurado! A novilha com dois anos e meio está 
dando leite... A veterinária ajudou demais”.

Sr. Jair é grato ao Sicoob União Centro-Oeste por fazer parte da história de crescimento da família. “A 
cooperativa contribuiu em muita coisa. Não temos diculdade aqui. Ajudam muito com 
empréstimos. Só temos que agradecer. A turma toda é muito boa e o atendimento aqui é ótimo”, 
conclui.

O resultado do investimento na ordenha foi um grande incentivo para a família. Quando o trabalho 
era feito manualmente, tiravam 300 litros de leite. Atualmente, são 1.200, ou seja, o aumento foi de 
300%. “A Embaré tem um projeto em parceria com o Sebrae que se chama Educampo.  Já estamos há 
seis anos e, quando implantamos esse projeto, a evolução foi grande, porque tem uma parceria com 
veterinário”, relata Ismael.

Na fazenda, há lavoura de milho para silagem. Também colhem café, verduras e bananas, e criam 
gado. Sr. Jair conta que plantou arroz durante muitos anos, mas quando o grão deixou de ser 
valorizado, decidiu parar. Há, aproximadamente, 20 anos, ele e os lhos decidiram investir em 
tecnologia. Foi naquela época que começaram a optar pela inseminação articial e também 
adquiriram ordenha mecânica, que, segundo Sr. Jair, faz o serviço de seis homens. “Se não fosse a 
ordenha, ninguém tirava leite mais não. A gente não consegue ninguém pra trabalhar”, ele arma.
Os lhos zeram os cursos e treinamentos necessários para realizar a inseminação articial e, a partir 
de então, a situação econômica da família foi melhorando. Ismael conta que, atualmente, recebem 
orientações técnicas da Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas 
Gerais) e também do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

“Pra quem quer crescer, é bom demais. Graças a Deus, a vida inteira a gente trabalha com a 
cooperativa” – produtor rural Vilmar Teixeira Arantes.
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Vilmar Teixeira Arantes, 72 anos, casado com Orozina Aparecida Teixeira, 69 anos, também faz parte 
da história do Sicoob União Centro-Oeste. É associado desde a fundação da então Crediarcos. Dona 
Orozina viu que era um bom negócio e também se associou em 2005.

Nos últimos anos, com uma rotina menos rígida, o casal tem mais tempo para aproveitar a 
tranquilidade da vida no campo, vir para a cidade quando é necessário e, também, para curtir os 
momentos de lazer.

Eles são os pais das famosas bordadeiras arcoenses, Rosilene Maria Teixeira e Rosângela Terezinha 
Teixeira; do empresário Ricardo Alexandre Teixeira e da contadora Rosana de Fátima Teixeira. Os 
lhos seguiram suas carreiras e o casal permanece na propriedade rural. Os dois não quiseram 
dispensar as vantagens da vida na roça. “É muito bom você colher uma fruta, uma verdura na 
horta...”, comenta Dona Orozina.
Há, aproximadamente, quatro anos, Sr. Vilmar deixou de investir no gado leiteiro, optando pelo gado 
de corte. Atualmente, esta é a fonte de renda da família, que também já investiu no plantio de arroz e 
milho. A esposa, sempre companheira, ajudou bastante. Não se limitava ao trabalho de dona de casa e 
também tirava leite, plantava e ajudava na colheita.

A cooperativa fez parte da história da família e continua presente: “Todos atendem bem e a cota vai 
aumentando. Nossa cota hoje já vale um dinheirinho. Pra quem quer crescer, é bom demais. Graças a 
Deus, a vida inteira, a gente trabalha com a cooperativa”, comenta Sr. Vilmar, que também recorda a 
época da fundação: “O povo que se juntou tinha capacidade de ir muito longe. Com uma diretoria 
honesta, não tinha como dar errado não”, conclui. 

“O pessoal está todo vindo para a cooperativa (Sicoob União Centro-Oeste)” – arma o produtor de 
soja e milho em Pains, Tiago Costa.

Associado à cooperativa em Pains há, aproximadamente, 10 anos, nos últimos cinco anos, Tiago 
Batista da Costa, 34 anos, tem como negócio a produção de soja e milho. Ele se tornou associado 
quando foi encerrar a conta da mãe dele em virtude do falecimento dela. Durante os minutos em que 
esteve na agência, observando o atendimento, decidiu se associar. “Foi o Geovane [Geovane Silva – 
“Caxuleta”] que me atendeu, e eu comecei a gostar do atendimento; então, em vez de fechar a conta da 
minha mãe, eu transferi a cota dela para o meu nome e me tornei associado. De lá pra cá, eu estou 
99,9% aqui”..
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Para atuar no agronegócio, Tiago decidiu buscar formação técnica e está se graduando em engenharia 
agrônoma. A formação acadêmica tem feito a diferença nos negócios, como por exemplo, na 
implantação de tecnologia e na prática de ajustes de custos e valores. “Para implantar tecnologia, o 
estudo é muito importante, como por exemplo, na questão da adubação e do monitoramento de 
controle de doenças. Temos que ter conhecimento para identicar”, avalia. 

“Estamos no caminho certo. Se não fosse a cooperativa, caríamos nas mãos desses bancos grandes 
[...]” – produtor rural Leonardo Veloso.

Tiago fornece a produção para uma empresa em Formiga que armazena os grãos e comercializa. 
Segundo ele, provavelmente, a produção vai para a China. 

O produtor rural, Leonardo Alves Veloso, 60 anos, tem uma propriedade rural em Paus Secos, 
Município de Arcos, onde planta milho, arroz e cria vacas leiteiras. É casado com a professora 
aposentada, Maria Inês Borges Veloso, com quem tem dois lhos: o engenheiro de produção, 
Leonardo Júnior Veloso, de 28 anos, e Laura Luíza Borges Veloso, de 18 anos, universitária.
Associado à cooperativa desde os anos iniciais, ele lembra que a instituição teve grande relevância 
para os pequenos produtores. “Por ser pequeno produtor rural na época, eu não conseguia o suporte 
necessário em outro banco. Já na cooperativa, foi mais fácil pra gente”. Além dos nanciamentos, ele 
destaca a importância dos cursos e das palestras: “Isso ajuda muito o produtor!”.
Ao longo dos anos, os negócios foram melhorando. Leonardo Veloso atribui parte de seu 
desenvolvimento ao apoio da então Crediarcos. “Aqui, a gente era conhecido. Em outros bancos, 
vinham gerentes de longe e tinha muita burocracia. Já na cooperativa, eram todos conhecidos, e isso 
facilitou”. 
Leonardo Veloso é Conselheiro de Administração pelo terceiro mandato. Assim como os demais 
conselheiros, ele participa de reuniões mensais nas quais são tomadas decisões sobre o andamento da 
cooperativa. Os conselheiros também participam de cursos e se submetem a avaliações. 
Ao reetir sobre o crescimento da instituição nesses 30 anos, ele comemora e incentiva todos a se 
associarem. “Temos que continuar; e quem ainda não é sócio deve se associar, porque isso aqui é dos 
sócios. Estamos no caminho certo. Se não fosse a cooperativa, caríamos nas mãos desses bancos 
grandes e estaria todo mundo perdido ainda”, conclui. 

O cooperado destaca o crescimento notório da cooperativa, a partir do momento em que houve a 
fusão com o então Sicoob Crediarcos e arma: “O pessoal está todo vindo para a cooperativa. As 
empresas, muitas das áreas de mineração, praticamente estão todas aqui hoje. A gente ca feliz com o 
crescimento e me sinto 100% seguro investindo aqui”, diz, mencionando a credibilidade do diretor 
Fernando Nominato e do gerente José Silva, que são pessoas de renome em Pains.
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A cidade de Arcos tem uma área de 509,873 km², localizada na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O 
Município está a 210 Km de Belo Horizonte; a 570 km do Rio de Janeiro;  495 km de São Paulo e 861 Km 
de Brasília. A população estimada para 2018 foi de 39.793 habitantes. Essas informações estão no 
Portal do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística) e no Portal Cidade Brasil. 

Arcos e Pains: 
aspectos gerais e históricos

Arcos



Capítulo 6: Arcos e Pains: aspectos gerais e históricos

38

Antônio Ribeiro de Morais, referenciado como Capitão, foi um dos primeiros habitantes de Arcos, 
conforme relato que consta no Portal do IBGE – Cidades. Ele teria feito parte das Bandeiras que 
exploravam o sertão de Goiás. De acordo com relato que consta no artigo História de Goiás 
(PACIEVITCH), o objetivo dos bandeirantes era explorar o interior do país e as margens do rio São 
Francisco, em busca de ouro.

Um dos primeiros moradores de Arcos tinha o sobrenome ‘‘Ribeiro de Morais’’ 

A região de Arcos, na época, foi um local onde os viajantes paravam para descansar. Tempos depois 
teria sido construído um rancho para abrigar os integrantes das caravanas. Foi nesse contexto que 
surgiram as primeiras moradias e as atividades de agricultura e pecuária. 

Conta-se que os bandeirantes, ao descarregarem os animais para a pousada, uma das 
barricas arrebentou-se, desprendendo-se os arcos que a cingiam, as quais foram deixadas 
ao acaso. No dia seguinte, tendo esta caravana se encontrado com outra, foram indagados 
onde passaram a noite, tendo respondido: às margens de um córrego onde deixamos 
alguns arcos, originando-se daí o topônimo do lugar – Relato do IBGE. 

A descoberta do ouro na região de Goiás teria acontecido em 1721. Foram abertos caminhos no 
território da Capitania de Minas Gerais para se chegar a Goiás. Gomes Freire de Andrada era 
governador da Capitania de Minas e uma das autoridades mais importantes da Coroa na América 
portuguesa. Em 1736, ele determinou a construção da “Picada de Goiás” (estrada real), para evitar o 
contrabando de ouro mineiro na região. 

O Dossiê de Tombamento (CP)/Conjunto Paisagístico da Gruta Cazanga em Arcos, feito em 2010 
(Exercício 2011), com informações baseadas em dados do IBGE e da Prefeitura de Arcos (Inventário de 
Proteção do Acervo Cultural - ICMS Cultural, Ano 2007, Exercício 2008), reúne informações 
relevantes e curiosas sobre o Município de Arcos. De acordo com a pesquisa, que também tem outras 
referências bibliográcas, a história da cidade está ligada à época em que se iniciou a corrida de 
mineradores, principalmente paulistas, em busca de ouro no Rio Vermelho, território de Goiás. 

O caminho da Picada de Goiás era o seguinte: os tropeiros e mineradores oriundos do Rio 
de Janeiro ou São Paulo passavam por São Tiago, Morro do Ferro, Oliveira, Itapecerica, 
Formiga, Arcos e, posteriormente, atravessavam o Rio São Francisco, alcançando Bambuí, 
Paracatu e assim penetrando em território goiano (pág. 07) - conforme consta na fonte já 
citada. 

Aspectos econômicos

O Distrito de Arcos, que era subordinado ao Município de Formiga, só foi elevado à categoria de 
Município em 17 de dezembro de 1938, pela Lei Estadual nº 148, desmembrando de Formiga. O 
primeiro prefeito de Arcos foi o coronel José Ribeiro do Vale, avô de Leopoldina Ribeiro de Oliveira 
(Dona Zita), viúva de Paulo Marques de Oliveira, que foi prefeito de Arcos por aproximadamente seis 
anos (gestão 1º/02/1977 a 31/01/1983).

No que se refere aos aspectos econômicos, a base da economia no então povoado de Arcos era a 
agricultura e pecuária. Conforme consta no Dossiê de Tombamento da Gruta Cazanga, durante todo o 
século XVIII e XIX, plantava-se milho. Acredita-se que a pecuária foi abastecida com bovinos e suínos 
trazidos da Bahia, que teriam sido conduzidos pelo caminho do Rio São Francisco.
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Os viajantes estrangeiros, como Saint-Hilaire, Spix, Martius e o Barão Schwege, que 
visitaram o povoado de Arcos nos oitocentos (anos 1.800), caram admirados com o 
potencial natural desse povoado, destacando as reservas de calcário e seus derivados, que 
no decorrer do século XX iriam trazer grandes lucros para Arcos (pág. 12).

Na página 13 do Dossiê, estão os seguintes registros sobre o desenvolvimento econômico do 
Município: 

No início, a extração do calcário e seus derivados era realizada rudimentarmente. Com a chegada da 
Estrada de Ferro, em 1908, e posteriormente com a energia elétrica, em 1924, foram vericados 
avanços econômicos em Arcos. Em meados do século XX, houve o aumento da produção 
agropecuária e a instalação de grandes grupos empresariais no Município, principalmente no ramo 
da exploração do calcário e seus derivados.

Na década de 1940, a Fazenda Calciolândia, do Dr. Donato Andrade, fabricava leite em pó 
em sua fábrica de manteiga. Na mesma época foram inauguradas as agências do Banco do 
Estado de Minas Gerais e a Caixa Econômica Estadual. Mais duas fábricas de manteiga 
foram criadas. Em 1942, cerca de 50 funcionários trabalhavam na extração de mármore 
para a rma Nicolai & Lisita. No mesmo ano foi instalada a rma de telhas Rabelo & Cia. 
Em 1954, Arcos exportou uma grande quantidade de manufaturas, matérias-primas e 
produtos agropecuários, com destaque para os suínos de corte. Em 1955, a exploração das 
jazidas calcárias na região pela empresa Nilton Teixeira Câmara & Cia e Indústria 
Mineração Cal-Cimento alcançaram índices relevantes. A Icominas passou a vender 
calcário para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda. No ano de 
1957, a Icominas exportava calcário e Dolomito para CSN em Volta Redonda no Rio de 
Janeiro. O desenvolvimento industrial de Arcos teve sua fase de consolidação nas décadas 
de 1960 e 1970. Em 1961, instalou-se no Município a Companhia de Cimento Portland Itaú, 
pertencente ao Grupo Votorantim. Em 1962, a Nestlé comprou a Fábrica de leite em pó 
'Fazenda de Donato Andrade'.

A produção agrícola também deu sua contribuição para o município. As fazendas de maior destaque 
são as Fazendas Unidas São Miguel, Fazenda Calciolândia, Fazenda Henrique Teixeira e a Faroeste. 

Sim! Estamos em uma região que já foi mar (de águas quentes), há cerca de 700 a 800 milhões de anos, 
conforme consta no Dossiê referenciado (pág.13). A formação rochosa surgiu em consequência do 
acúmulo de sedimentos marinhos. Atualmente, essas rochas são de formação de predominância 
calcária.

Região de Arcos era mar, há cerca de 800 milhões de anos

Instalaram-se no município grandes grupos empresarias como: CONCAL, Arcos Calcário Agrícola 
Ltda, Cal Amarante, Calcinação Gonzaga, Lafarge, Indústria Lagos, CSN, a Companhia Minas Oeste 
de Cimento (em 1991 esta empresa foi a maior contribuinte de impostos do município), AGRIMIG, 
Química Industrial Barra do Piraí.
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Essas informações foram obtidas junto à engenheira orestal e analista ambiental, Yustane Lerissa 
Veiga Lopes, gerente da Estação Ecológica e coordenadora do Viveiro de Mudas do Corumbá. Ela 
explica que as visitas ao local são voltadas para pesquisa e educação ambiental. 

A Unidade é gerida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). Tem como objeto “a preservação 
integral da biota [1*] e dos demais atributos naturais existentes em seus limites, a realização de 
pesquisas cientícas básicas e aplicadas e a visitação pública limitada a atividades educativas”. (1*) 
Biota “é o Conjunto dos seres vivos de uma dada região”, de acordo com o Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa). 

No século XIX, ele teria considerado uma das grutas de Arcos como uma das mais belas que já viu. No 
século XX, os engenheiros Francisco de Paula Oliveira e Alacrino Monteiro atribuíram o formato das 
grutas à força das águas.  No Dossiê de Tombamento (CP) – Complementação do Conjunto 
Paisagístico da Cazanga – Exercício 2012, página 14, é informado que a gruta de maior destaque entre 
as 300 espalhadas pelo Município é a da Cazanga, que ca na fazenda de mesmo nome. 

O barão alemão, que esteve em Arcos em 1816, encantou-se com nossas grutas

Quem visita o local pode ver uma placa de bronze com homenagem ao barão de Schwege: “À 
memória do Barão de Schwege, sábio germânico que em 1816 visitou esta gruta. Gratidão de um 
grupo de brasileiros. 12 10 1938”.  (Vale lembrar que a emancipação de Arcos aconteceria pouco 
depois, em 17 de dezembro de 1938).

‐ ‐

O acervo que estava no antigo Núcleo foi todo transferido para o Centro de Interpretação Ambiental e 
é composto por aproximadamente cem peças arqueológicas, dentre elas: machados líticos, batedores, 
urnas funerárias, fragmentos de cerâmicas, fóssil e a réplica da cabeça de uma preguiça gigante.

As grutas calcárias de Arcos foram descobertas em 1816 pelo estudioso alemão barão Schwege, 
portanto, há mais de 200 anos. Na época, ele realizava um estudo sobre mineralogia em Minas Gerais. 
De acordo com descrição do Portal CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Wilhelm Ludwig von 
Schwege nasceu e faleceu na Alemanha. Foi geólogo e metalurgista, tendo sido contratado pelo 
governo português. Veio ao Brasil em 1808 com a transferência da Corte, onde cou até 1821. Suas 
pesquisas geológicas e mineralógicas resultaram de viagens de exploração cientíca em Minas Gerais 
e São Paulo.

A gruta da Cazanga, localizada nas terras da Fazenda Cazanga, atualmente propriedade particular 
pertencente à Mineração João Vaz Sobrinho Ltda, já era visitada em meados do século XIX.

Estação Ecológica de Corumbá: acervo é composto de aproximadamente 100 peças arqueológicas

A Estação Ecológica Estadual de Corumbá possui área total de 304,36 ha, sendo 299,12 ha no 
município de Arcos e 5,24 ha no município de Pains. Está localizada às margens da Rodovia MG-170, 
altura do km 73 - Arcos. A Unidade de Conservação foi criada em 23 de setembro de 1974, por meio do 
Decreto Estadual nº 16.580, como Reserva Biológica. Em 14 de março de 1996, por meio do Decreto 
Estadual nº 37.826, a categoria da Unidade de Conservação foi alterada para Estação Ecológica. 

Em 2007, houve a interdição do antigo Centro de Educação Ambiental e Núcleo Museológico, por 
motivos de segurança, devido à possibilidade de deslizamento de rochas no entorno do prédio. O 
imóvel foi demolido em 2018, após a transferência do acervo arqueológico para o novo Centro de 
Interpretação Ambiental, cujas obras foram concluídas no nal de 2017. Fica localizado a 
aproximadamente 600 metros da Portaria de entrada da Estação Ecológica.  
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Em matéria publicada pelo jornal Correio Centro Oeste (Caderno Especial - 77 anos de Arcos – Ano 
2015 – p. 15), é informado que, de acordo com registros da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo (Semcelt), a usina teve suas atividades encerradas em 1966. 

A Estação Ecológica de Corumbá conta com o Conselho Consultivo, que “é uma instância colegiada 
que tem a função de tratar de temas relacionados à Unidade de Conservação, subsidiar a tomada de 
decisão pelo órgão gestor e apoiar as ações de implantação da Unidade, no que couber”, segundo a 
engenheira Yustane Lopes. São integrantes do Conselho Consultivo, instituições representantes do 
poder público, de empresas públicas, do terceiro setor e da sociedade civil organizada. Como 
representantes do Sicoob União Centro-Oeste estão José Wilson Neves e Marcelo Antônio de Sousa. 

Cachoeira Usina Velha
Um dos pontos turísticos mais apreciados em Arcos, pela beleza, é a cachoeira ‘‘Usina Velha’’, no Rio 
São Domingos, localizada na região de mesmo nome (São Domingos), a, aproximadamente, 13 km da 
área urbana de Arcos.

Segundo a gerente da Estação Ecológica, o Sicoob União Centro-Oeste sempre apoia atividades 
realizadas na Estação, a exemplo de palestras, tendo apoiado, inclusive, um evento de observação de 
aves realizado em 2017. “Agora, com a cooperativa fazendo parte do Conselho Consultivo, a 
tendência é um estreitamento no relacionamento das duas instituições”, comenta Yustane Lopes.

Em 1923, no terreno onde está situada a cachoeira, foi montada a primeira usina elétrica de Arcos, pelo 
eletricista prático Ascânio Lima (BARRETO, p.203), pai de Flávio Vaz de Lima, presidente do Sicoob 
União Centro-Oeste. A inauguração, conforme é relatado no livro História de Arcos, aconteceu em 
1924, ano em que chegou a eletricidade no então arraial, “graças aos esforços de Augusto Rocha, João 
Jovino e João Vaz da Silva” (BARRETO, p. 98). 
O Parque Municipal da Usina Velha foi tombado pela Prefeitura - Decreto n° 2356/2002, em função de 
sua importância histórica e cultural para a cidade (Site Ipatrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro). 
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O município de Pains, famoso pela qualidade de suas reservas calcárias, está a 14,1 km de Arcos; 188 
km de Belo Horizonte; 379 km do Rio de Janeiro; 368 km de São Paulo; 565 km de Brasília, de acordo 
com informações do Portal Cidade Brasil. Teve a população estimada em 8.270 pessoas (previsão para 
2018, de acordo com o último Censo, realizado em 2010). Dados divulgados pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geograa e Estatística) mostram que, em 2016, o rendimento médio mensal no 
Município era de dois salários mínimos. 

Os primeiros moradores

O IBGE também traz relato da história de Pains, citando como fonte o site www.cnm.org.br (da 
Confederação Nacional de Municípios). Leia, abaixo, alguns trechos da descrição:

Em 1767, o governo assinou 20 cartas de sesmarias para a província de Minas. Entre os sesmeiros, 
parentes de Inácio Corrêa Pamplona (encarregado de perseguir e dizimar os índios e ″calhambolas″ 
nesta região) estabeleceram-se nas matas do rio São Francisco. Um deles foi o lho de Inácio Pamplona 
– padre Inácio Pamplona Corte Real, Bernardina Corrêa Pamplona (doadora do patrimônio de 
Iguatama), João José Corrêa Pamplona e outros que deram origem à família Paim Pamplona. Do 
sobrenome Paim, originou-se o nome do município.

Por volta de 1721, Bartolomeu Bueno da Silva descobre os ″fortunados mananciais″ do rio Vermelho, à 
altura das nascentes do rio Araguaia, Goiás. Naquela época começou a marcha de mineiros e paulistas 
para o Oeste, passando por território na província de Minas que mais tarde seriam povoados, entre 
eles, Pains. 

Pains
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Emancipação – A emancipação política de Pains aconteceu em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-
Lei 1.058, quando se tornou Município, desmembrando-se do município de Formiga, no qual se 
incluía o Distrito de Pimenta, hoje também emancipado.

As formações rochosas estão presentes em grande parte da extensão territorial de Pains e são as 
principais fontes de riquezas do município, pela exploração do calcário e pelo potencial turístico. 
Alguns dos atrativos são os seguintes: a gruta Éden, com rio subterrâneo e numerosas formações 
rochosas; gruta “do Isaías”, uma das mais visitadas; e Paranoá, localizadas no perímetro urbano da 
cidade, além de outras na área rural do município, como o conjunto do Cálice. Nos maciços de calcário 
são encontradas grande variedade de orquídeas raras, principalmente na área onde se localiza a 
“Mata de Pains”.

O município de Pains está localizado na mesorregião do Oeste de Minas, em uma área de 418 km2. 
Limita se com os municípios de Formiga, Arcos, Pimenta, Piumhi, Doresópolis, Iguatama e Córrego 
Fundo.

‐

Os principais personagens envolvidos no desenvolvimento do povoado

Grutas e orquídeas raras

É relatado, no histórico, citando Goulart (1997), que em 1854 o capitão Manoel Gonçalves de Mello 
delimitou área de terra, localizada à margem direita do rio São Miguel, dentro de sua fazenda, para a 
construção de uma capela dedicada à Nossa Senhora do Carmo. O capitão nanciou a construção. As 
obras foram iniciadas no mesmo ano e teriam durado 30 anos, tendo a igreja sido concluída em 1884.

Em referência aos registros relatados a partir daqui, os dados foram obtidos no Dossiê de Conjunto 
Paisagístico – Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (páginas 10 a 25). O histórico foi 
elaborado em outubro de 2010 pela empresa MGTM Ltda. – Patrimônio Cultural e Turístico. Os 
créditos são para Conceição L. de França (Historiadora, Conservadora, Restauradora), Kleumanery 
M. Barboza (Historiadora, Conservadora, Restauradora) e Rogério Stockler.

Além das famílias Paim Pamplona, Gonçalves de Mello e Araújo, também citadas pelo IBGE, no 
Dossiê referenciado é citado, na página 12, que os primeiros desbravadores da região também 
pertenciam às famílias Paim Goulart, Veloso Lopes, Alves, entre outros. 
Essas famílias xaram residência na área, principalmente devido à fertilidade das terras. Os 
“Gonçalves de Mello” e os “Araújo” foram os principais personagens envolvidos no 
desenvolvimento do povoado de Nossa Senhora do Carmo dos Pains (p.13).

Concluída a construção da Capela, o capitão Manoel Gonçalves de Mello resolveu doar à 
Padroeira terras para que fosse constituído o patrimônio necessário para o núcleo de 
colonização que então se iniciava. Esta doação juntou se a outra feita por Manoel 
Antônio de Araújo, resultando, no total, em uma área com aproximadamente 12 hectares. 
(p. 13).

‐

Réplica do fóssil de Mastodonte 
encontrado na região em 1998
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No ano de 1918, a edição do anuário de Minas Gerais publicou uma matéria traçando o 
perl de Pains, armando que o mesmo possuía '7.000 habitantes, 120 casas, algumas das 
quais bem confortáveis, 2 igrejas, 8 casas comerciais, 2 escolas públicas, 1 pharmácia (sic) e 
agência do correio' (p. 14).

Em 1859, foi criado o distrito de Nossa Senhora do Carmo dos Pains pertencente ao município de 
Formiga. No ano de 1884, 25 anos após a criação do distrito, Carmo de Pains foi elevada à condição de 
Freguesia. Naquele mesmo ano, foi concluída a obra da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 

Sobre a emancipação, no histórico é informado que na década de 1940, foi formada uma comissão para 
dar início aos trabalhos. É citado o apoio da professora Maria Machado Goulart, painense que residia 
em Belo Horizonte e que possuía inuência política:

Maria Goulart lecionava no Instituto Padre Machado, tradicional estabelecimento de 
ensino de Belo Horizonte. Tinha ótimo acesso ao meio político da capital mineira. 
Conseguiu publicar uma reportagem na revista Alterosa sobre o distrito, enaltecendo as 
belezas e possibilidades do local. Apresentou as riquezas minerais e naturais, além das 
belas paisagens através de um álbum de fotograas elaborado por um fotógrafo alemão 
contratado na renomada Casa da Lente, em Belo Horizonte, a m de contribuir para a 
divulgação do Distrito no meio político e agilizar o processo de emancipação. Em 31 de 
dezembro de 1943, pelo decreto lei número 1.058, o governador Benedito Valadares 
Ribeiro anuncia a emancipação política, com a elevação de Pains à categoria de município, 
desmembrando se do município de Formiga. Ao recém município de Pains, foi 
incorporado o Distrito de Pimenta, hoje também emancipado. (p. 15).

‐

‐

Na página 18 do Dossiê, é informado que, na década de 1950, o município já contava com 644 
edicações, 26 logradouros, dos quais dois eram parcialmente pavimentados. O serviço de 
abastecimento de água já atendia a 347 edicações e o serviço de energia atendia a 271 edicações. Já 
havia serviço telefônico, dois hotéis e um cinema. O município contava com 13 unidades escolares, um 
hospital e quatro agências bancárias. Possuía indústria calcária em pequena escala, de beneciamento 
de arroz e café.

Na página 17 do Dossiê, é relatado que o então governador, Benedito Valadares, indicou o Sr. Sócrates 
Bezerra de Menezes, um dos integrantes da comissão em prol da emancipação, para ocupar o cargo de 
prefeito. Ele renunciou três meses após sua nomeação. Para substituí lo, foi nomeado o Sr. José 
Joaquim Goulart, que permaneceu no cargo até o nal do ano de 1944. A partir do ano de 1948, os 
prefeitos passaram a ser democraticamente eleitos e a ocupar o cargo por um período de quatro anos, 
tendo sido o primeiro prefeito eleito o Sr. Arlindo de Melo.

-

Aspectos Econômicos

Atualmente, conforme é relatado no histórico, a produção agropecuária e a exploração de minérios 
não metálicos, principalmente calcário e dolomita, são as principais atividades econômicas 
desenvolvidas no município. 

Conhecida como a Capital Mundial do Calcário, Pains possui 56 empresas de mineração e 
calcinação instaladas no município, e estas movimentam aproximadamente R$150 
milhões por ano, o que corresponde a 80% do Produto Interno Bruto do Município, 
segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE) em 
2010. Ainda de acordo com informações fornecidas pelo IBGE, aproximadamente 85% dos 
moradores do município dependem direta ou indiretamente da mineração, e há uma 
redução no número de pessoas que se dedicam às atividades relacionadas ao setor 
agropecuário, extração vegetal e pesca. (p. 18).
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Foi criado em Pains, no ano 2008, e inaugurado em abril de 2010, o Museu Arqueológico do Carste do 
Alto São Francisco (MAC), onde está o acervo formado a partir de achados arqueológicos encontrados 
em oito municípios da região em mais de dez anos de pesquisas. São artefatos arqueológicos, mapas e 
fotos que ajudam a contar a história da ocupação humana na região. O MAC foi criado por meio de 
uma parceira entre a Prefeitura de Pains, cientistas, Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). No acervo estão aproximadamente 200 peças 
(p. 23).

O painense Maurício Rabelo Gonçalves, hoje com 93 anos (nascido em 7 de junho de 1926), é técnico 
em agricultura e trabalhou em várias multinacionais, assim como no setor público, no departamento 
do Ministério da Agricultura em Dourados (Mato Grosso do Sul) e em departamento da Secretaria de 
Agricultura de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Morou em sete estados brasileiros. Observador e 
apreciador da linguagem, escreveu vários textos sobre os lugares onde esteve e também sobre Pains.

Em referência ao Período Formativo, estão os artefatos cerâmicos e machados de pedra. Naquele 
período, as atividades de caça e coleta foram reduzidas, pois o tempo foi dedicado ao cultivo de 
vegetais.

Os grupos indígenas do período deixaram gravuras e pinturas rupestres em abrigos rochosos, com 
representações de animais e também representações humanas e abstratas (pontos, linhas).

Uma dessas histórias é sobre Dona Beija (a painense Ana Jacinto de São José), que se tornou 
“conhecida” nacionalmente em 1986, quando a TV Manchete exibiu a telenovela de autoria de Wilson 
Aguiar Filho.Essas informações estão no site Tele Dramaturgia.

 

Sobre o Período Arcaico, é relatado no impresso que os humanos eram caçadores-coletores. 
Coletavam vegetais e frutos silvestres e caçavam animais selvagens. No acervo do MAC estão, por 
exemplo, pontas de echas feitas de rochas cristalizadas. “Estes artefatos foram coletados em 
escavações sistemáticas realizadas na Gruta do Marinheiro, próximo à Vila Costina, no Município de 
Pains”, conforme é mencionado.

Na Secretaria de Cultura de Pains, estão arquivados alguns dos registros datilografados feitos por ele. 
Os textos narrativos e descritivos, com riqueza de detalhes, despertam o imaginário do leitor, que 
“viaja” pelas terras painenses em séculos passados. 

Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (MAC)

Os textos datilografados assinados por Maurício Rabelo foram obtidos na Secretaria de Cultura de 
Pains, junto à secretária municipal de Cultura, Márcia Cristina Rabelo Gomes, e à auxiliar Renata de 
Paulo Ribeiro. 

A famosa Dona Beija nasceu em terras painenses 

De acordo com descrição que consta no folder, no qual está impresso o Guia da exposição permanente, 
as peças e materiais expostos pertencem a dois longos períodos do passado indígena da região: 
Período Arcaico (entre 11.000 e 5.000 anos atrás) e Período Formativo (entre 2.000 e 400 anos atrás). No 
mesmo impresso é relatado que o MAC tem o objetivo de guardar e proteger materiais provenientes 
de pesquisas arqueológicas no Carste do Alto São Francisco, região que compreende a área conjunta 
de oito municípios do Centro-Oeste de Minas Gerais: Pains, Arcos, Córrego Fundo, Doresópolis, 
Formiga, Iguatama, Pimenta e Piumhi. Integra atividades educacionais com a pesquisa cientíca, 
além da conservação de objetivos e materiais pré-históricos.
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Em Pains, o homem que mais lutou pelo seu desenvolvimento era político raro, sagaz, e 
não quis ser prefeito. Era um lutador, um progressista, e na era em que Pains produzia 
muito algodão, ele fundou a Pains Algodoeira S/A e a fábrica de banha, manteiga e 
defumados Pisa. Eu trabalhei com este homem que se chamava José Maria da Fonseca. Se 
Pains tivesse 20 ou mais 'José Marias', tenho certeza que seria outra. [...]. No lugar da 
fábrica Pisa, veio a Figuinha e depois a Parmalat. Fabricava queijos a primeira e a Parmalat 
recebia leite e mandava para uma fábrica fora de Pains [...]. Quando acabou o uso da banha 
para cozinhar e apareceu o óleo de algodão e depois o óleo de soja, o governo, pela 
produção de grãos no Município, construiu um grande armazém para estocagem, mas a 
produção decaiu muito e foi fechado e depois vendido em leilão [...].

Pains sempre foi Município agrícola. Já foi o maior produtor de milho, só comparado com 
Patos de Minas. Já tivemos Festa do Milho e a Primeira Exposição Nacional de Suínos. 
Pains era o maior produtor de suínos de Minas. Sustentava duas fábricas de banha em 
Formiga [...]. 

O arraial de Pains já era bem desenvolvido, muitas construções do tempo de 1800 ou antes. 
Lembro-me de casarões antigos que já foram demolidos para novas construções. Cito o 
casarão que cava onde hoje é o ginásio. Ali funcionava a escola do professor Alvim. [...]. 
Depois foi criado ali perto, na casa que hoje pertence aos lhos de Augusto Vilela, as 
Escolas Reunidas de Pains, que funcionaram até ser construída a escola ou grupo escolar 
'João Batista Rodarte'. [...]

As primeiras escolas e os primeiros empreendimentos de Pains

Em outro registro datilografado – intitulado “Pains: história e estória da minha terra”, com data de 25 
de março de 2010 – Maurício Rabelo conta suas memórias sobre Pains, de fatos que ele presenciou ou 
ouviu relatos. Na sequência, alguns trechos sobre Educação, Agricultura e Indústrias.

Famílias tradicionais

Para fechar esses recortes da história de Pains, seguem os nomes de outras famílias tradicionais do 
Município, citadas por Maurício Rabelo: Família Maneca, Família Goulart, Rabelo, Vilella, 
Fonseca/Cambraia, Lopes, Família de Paula Gonçalves, Almeida, Gonçalves..

MAC (Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco)

Capítulo 6: Arcos e Pains: aspectos gerais e históricos



47

Portal do Cooperativismo Financeiro (Texto sem assinatura do nome do autor). Os Pioneiros de Rochdale. Não é informada a data de 
postagem. Disponível em: <http://cooperativismodecredito.coop.br/cooperativismo/historia-do-cooperativismo/os-pioneiros-de-
rochdale/>. Acesso em 12/08/2018.

CARVALHO, Olavo. Citações elucidativas. In: O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. 30ª Ed. Rio de Janeiro e São 
Paulo: Record, 2018 p. 121.

LA FONTAINE, Jean de. Disponível em: <https://www.pensador.com/frase/NTQ3NjM0/>. Acesso em 15/08/2018.

REFERÊNCIAS DO CAPÍTULO 1
COSTA, Luciano de. O Cooperativismo: uma reexão teórica. Revista Ciências Sociais em Perspectiva – UNIOESTE (Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná). Paraná. v.6, n.11, p. 1-10 - 2007. Disponível em: <http://e-
revista.unioeste.br/index.php/ccsaemperspectiva/article/view/1500>. Acesso em: 01/05/2019.

Metáforas. (Texto sem assinatura do autor). As longas colheres. 12/05/2001. Disponível em: <https://metaforas.com.br/2001-05-12/as-
longas-colheres.htm>. Acesso em: 08/04/2019. Foi citado como referência, o livro: Histórias da Tradição Su - Editora Dervish.

Origem da Palavra. Resultados de busca para cooperativismo. Disponível em: <https://origemdapalavra.com.br/?s=cooperativismo>. 
Acesso em: 08/04/2019.

Origem da Palavra. Resultados de busca para solidariedade. Disponível em: < https://origemdapalavra.com.br/?s=Solidariedade>. 
Acesso em 08/04/2019.. (..)

Portal da Confebras. (Texto sem assinatura do autor). Panorama do Cooperativismo Financeiro no Brasil. (Sem data de postagem). 
Disponível em: < http://confebras.coop.br/panorama-do-cooperativismo2/>. Acesso em: 02/04/2019.

MEINEN, Ênio; PORT, Márcio. Participações especiais de Carlos Alberto dos Santos Lúcio César de Faria. Cap. III – Cooperativismo 
Financeiro no Mundo. In: Cooperativismo nanceiro: Percurso Histórico, Perspectivas e Desaos. Editora Confebras, Brasília, 2014. p. 
62.

Portal do Sistema OCB (Texto sem assinatura do autor). História do Cooperativismo. 2016. Disponível em: 
<https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo>. Acesso em: 25/03/2019.

Portal O Seu Dinheiro Vale Mais. (Texto sem assinatura do autor). Um panorama do cooperativismo mundial – dados do 
desenvolvimento do cooperativismo pelo mundo. Postado em 24/02/2017. Disponível em 
<https://www.oseudinheirovalemais.com.br/um-panorama-do-cooperativismo-mundial/>. Acesso em: 05/06/2019.

REFERÊNCIAS DO CAPÍTULO 2

Probos. In: Dicionário Online de Língua Portuguesa. Disponível em: < https://www.dicio.com.br >. Acesso em: 22/03/2019

VALE, Raimundo Mariano do. Publicação da Resolução 2.193, do Conselho Monetário Nacional (CMN), em agosto de 1995. In: Bancoob 
– A história de sua constituição por seu primeiro presidente. 1ª Ed. Loggia Comunicação. Gráca Formato, 2017, p. 52.

REFERÊNCIA DO CAPÍTULO 3

CAMISASCA, Marina Mesquita; NEVES, Osias Ribeiro. 30 anos Sicoob Central Crediminas. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 
2018, p.p 53, 61, 119 e 130.

MEINEN, Ênio; PORT, Márcio. Participações especiais de Carlos Alberto dos Santos e Lúcio César de Faria. Cap. IV – Cooperativismo 
Financeiro no Brasil. In: Cooperativismo nanceiro: Percurso Histórico, Perspectivas e Desaos. Editora Confebras, Brasília, 2014. pp. 
109,115 e 116.

MEINEN, Ênio; PORT, Márcio. Participações especiais de Carlos Alberto dos Santos e Lúcio César de Faria. Alicerces conceituais do 
cooperativismo. In: Cooperativismo nanceiro: Percurso Histórico, Perspectivas e Desaos. Editora Confebras, Brasília, 2014. Cap. 1. pp. 
30-43.   

REFERÊNCIAS DO CAPÍTULO 4
BARBOSA, Fernando de Holanda; SINGER, Paul. Inação. Não é informada a data de postagem. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/inacao>. Acesso em 25/09/2018.



48

Dossiê de Tombamento (CP) – O Conjunto Paisagístico da Gruta Cazanga. 2010 (Exercício 2011). Com informações baseadas em dados 
do IBGE e da Prefeitura de Arcos (Inventário de Proteção do Acervo Cultural - ICMS Cultural, Ano 2007, Exercício 2008). Páginas 7 a 15 
(de 128). Dossiê sob coordenação editorial da equipe da MGTM Ltda (Belo Horizonte): Catherine Fonseca A. Horta (arquiteta e 
urbanista) e Rogério Stockler de Mello; coordenação geral: Rogério Stockler de Mello; coordenação técnica: Catherine Fonseca A. Horta 
(arquiteta e urbanista) e Keila P. Guimarães (historiadora); Apoio: Adane Marques (arquiteta e urbanista). O documento foi obtido na 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Arcos.

BARRETO, Lázaro. Cronologia Sumária. In: História de Arcos. (Não é informada a Editora). “Todos os direitos reservados à Prefeitura 
de Arcos”. Supervisão de Lázara Teixeira de Sousa e pesquisa feita por Rita de Cássia Zuquim. 1992, p. 203

REFERÊNCIAS DO CAPÍTULO 6

Dossiê de Conjunto Paisagístico – Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco (páginas 10 a 25). Histórico elaborado em 
outubro de 2010 pela empresa MGTM Ltda (Belo Horizonte). – Patrimônio Cultural e Turístico. Créditos: Conceição L. de França 
(Historiadora, Conservadora, Restauradora), Kleumanery M. Barboza (Historiadora, Conservadora, Restauradora) e Rogério Stockler.

Dossiê de Tombamento (CP) – Complementação do Conjunto Paisagístico Gruta Cazanga (Exercício 2012). 58 páginas. MGTM Ltda 
(Belo Horizonte). Coordenação Geral: Rogério Stockler de Mello; coordenação técnica: Isabella Corrêa Dias (arquiteta e urbanista); 
equipe: Mônica Guimarães M.S. Marinho (arquiteta e urbanista) e Raquel Eugênia Nasser Santos (assistente em história). O documento 
foi obtido na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Arcos.

SIMAS, Fernanda (É citada como fonte a Agência EFE): O Muro de Berlim. Não é informada a data de postagem. Disponível 
em<http://infogracos.estadao.com.br/especiais/muro-de-berlim/>. Acesso em: 14/08/2018.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil (Texto sem assinatura do autor). O Barão de Eschwege. Não é informada a data de postagem. 
Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Sobre/Barao-de-
Eschwege-519.html?from_info_index=6> Acesso em: 28/01/2019.

Folder Guia da exposição permanente do MAC. (Textos sem assinatura do autor). Realização: Prefeitura de Pains. Apoio: Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

REFERÊNCIA DO CAPÍTULO 5

TEIXEIRA, Rodrigo. O que foi o Plano Collor e o consco das poupanças. 2016. Disponível em: <http://econoleigo.com/o-que-foi-
plano-collor-consco-das-poupancas/> Acesso em: 15/08/2018. 

Provérbio chinês. Pensador (Texto sem assinatura do autor). 15 frases que mostram como a família é importante na nossa vida. (Data de 
postagem não informada). Disponível em: <https://www.pensador.com/frases_sobre_a_importancia_familiar/>. Acesso em 
16/04/2019. 

BARRETO, Lázaro. As tecnologias arcaicas e modernas. In: História de Arcos. (Não é informada a Editora). “Todos os direitos 
reservados à Prefeitura de Arcos”. Supervisão de Lázara Teixeira de Sousa e pesquisa feita por Rita de Cássia Zuquim. 1992, p. 98.

BIOTA, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. Disponível em: < https://dicionario.priberam.org/biota 
[consultado em 06-05-2019]>. Acesso em 06/05/2019.

IBGE Cidades. (Texto sem assinatura do autor). (Não é informada a data da postagem). Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br >. 
Acesso em 23/01/2019. 

IBGE – Cidades. (Texto sem assinatura do autor – Fonte citada: site www.cnm.org.br). (Não é informada a data da postagem). 
Disponível em:  <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/arcos/historico>. Acesso em: 15/05/2019.

Jornal Correio Centro-Oeste (Caderno Especial - 77 anos de Arcos). (Texto sem assinatura do autor). 2015. Patrimônio natural: de usina 
hidrelétrica a parte turístico (p. 15).

IBGE – Cidades (Texto sem assinatura do autor). (Não é informada a data da postagem). Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/pains>. Acesso em: 15/05/2019.



49

PACIEVITCH, Thais. História de Goiás. Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/historia-de-goias/>. Acesso em: 
24/01/2019.

Portal Cidade Brasil. (Texto sem assinatura do autor). Município de Pains. (Não é informada a data de postagem). Disponível em 
<https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-pains.html> Acesso em: 04/06/2019.

Site Ipatrimônio – Patrimônio Cultural Brasileiro. Disponível em < http://www.ipatrimonio.org/arcos-parque-municipal-da-usina-
velha/#!/map=38329&loc=-20.21569199999999,-45.501975,17>. Acesso em: 02/05/2019.

Site Teledramatugia. (Texto sem assinatura do autor). Dona Beija. (Não é informada a data de postagem). Disponível em: < 
http://teledramaturgia.com.br/dona-beija/ > Acesso em: 17/05/2019. 

RABELO, Maurício Gonçalves.  Textos datilografados, arquivados na Secretaria Municipal de Cultura de Pains: um deles com o título: 
A saga de Ana Jacinto de São José ou A história de Dona Beija, a heroína esquecida de Pains (seis capítulos distribuídos em sete 
páginas). Maurício Rabelo cita, no texto, o livro A vida em or de Dona Beija, do escritor Agripa de Vasconcelos; o livro “O sertão dos 
Araxás e os amores de Dona Beija”, de J.G. Almeida, da Academia de Letras de Araxá; o conterrâneo José Joaquim Goulart (Juca 
Goulart), que foi o primeiro farmacêutico de Pains e estudioso da vida de Dona Beija, tendo escrito um livreto que retrata os 
personagens de Pains, inclusive Dona Beija. Ele também ouviu relatos de pessoas idosas de Pains que ouviram histórias sobre Dona 
Beija. O outro registro datilografado é  intitulado “Pains: história e estória da minha terra”, com data de 25 de março de 2010, também 
escrito por Maurício Rabelo.



Valores do cooperativismo.
A teoria e a prática na história do

Sicoob União Centro-Oeste





Capítulo 7

52

Em todas as suas ações, o Sicoob União Centro-Oeste está atento a esses conceitos e aos meios de 
colocá-los em prática. Isso pode ser percebido, por exemplo, na efetivação dos compromissos 
assumidos com os associados na oferta de produtos e serviços, no ato de cumprir os planejamentos, 
nas ações desenvolvidas com o intuito de movimentar a economia nas comunidades nas quais a 
cooperativa está inserida, nas ações de responsabilidade social, pois o comprometimento perpassa a 
rotina da cooperativa em seus diferentes aspectos.

Alguns exemplos desse envolvimento com as comunidades são a colaboração com a APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em Arcos e Pains, entidade cujo funcionamento é 
essencial e insubstituível, colaboração com a Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) em Pains, de 
importância ímpar para os assistidos, parcerias com a ACE (Associação Comercial e Empresarial de 
Arcos), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) em Arcos, Escola de Formação Gerencial (EFG) e Sebrae 
(Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), fomentando o empreendedorismo e a 
geração de renda, projetos educacionais direcionados às escolas públicas do Município. (Vários 
outros projetos estão no Capítulo 10 – Responsabilidade).
O presidente do Conselho Administrativo, Flávio Vaz de Lima, sintetiza o Comprometimento como 
“aquilo que a cooperativa dirige aos cooperados e faz com que aconteça”.  É o ato de cumprir a 
palavra, e isso o Sicoob União Centro-Oeste faz!

Engajamento, envolvimento, entrega, responsabilidade, participação, implicação, empenho, dever. 
Esses são alguns sinônimos do ato de se comprometer. O comprometimento também pode ser 
traduzido como a “promessa de fazer algo”: obrigação, palavra, pacto (Dicionário de Sinônimos 
Online).

Mais do que “responsabilidade” social, o Sicoob União Centro-Oeste tem o compromisso com os 
municípios nos quais está inserido: Arcos e Pains – incluindo aqui a comunidade Vila Costina. Esse 
comprometimento não é concebido com o “peso” da palavra responsabilidade, mas como uma das 
condições de existência da cooperativa. O que se percebe é que resultados geram satisfação não 
apenas ao público beneciado, mas também aos conselheiros, diretores, colaboradores e cooperados 
em geral. 

Comprometimento
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“Falar da cooperativa é falar de um sonho” –  Francielle Silva Chiesa Milani

Flávio Vaz de Lima sempre destaca a importância de investir nos colaboradores. Sem desconsiderar a 
praticidade dos recursos tecnológicos, que facilitam e agilizam os atendimentos, ele sabe que, em 
determinadas situações, o atendimento pessoal é insubstituível. 

Eles vivenciaram e vivenciam momentos decisivos na instituição. Sabem bem que o cooperativismo 
não se restringe a algo subjetivo ou de difícil percepção na prática. Os valores e princípios não se 
encerram em um simulacro midiático, porque a partir dos resultados é possível mensurar e concluir 
que – quando feito da maneira correta – o cooperativismo funciona e a proposta se concretiza.  

O contato visual, o modo de cumprimentar, o dom de ouvir e a excelência no acolhimento às 
demandas, assim como a agilidade, vão construindo as relações, e essas se tornam sólidas.

Ao longo desses 30 anos, os funcionários contribuíram para a construção da identidade da 
cooperativa, para que o ambiente permanecesse acolhedor mesmo com espaços reservados para as 
“máquinas”. Alguns estão desde o início e, também, estão completando 30 anos de serviços prestados. 

Personagens que fazem acontecer 

“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo” (Prado e Rangel, 2010). A análise de José Saramago 
(1922-2010) pode ser interpretada como um viés do comportamento na pós-modernidade, quando o 
imediatismo é palavra de ordem, “esperar signica perder tempo” e tudo é “para ontem”. 

De fato, as atividades cotidianas, o relacionamento entre os colaboradores e os diretores, assim como a 
maneira de acolher os associados, vão delineando o que é proposto. Não se trata apenas de uma 
“imagem” irreal. 

Quando o futuro chegar...

No contexto aqui tratado, referente à prestação de serviços, a sensação de estar “perdendo tempo” ao 
esperar por um atendimento funciona como um gatilho para que os sintomas de “ansiedade” se 
tornem perceptíveis. Portanto, agilidade e eciência são desaos no atendimento ao público. Os 
colaboradores devem estar preparados para atender bem e de maneira atenciosa. A gerente de 
relacionamento da unidade da cooperativa em Arcos, Francielle Milani, que trabalha na “linha de 
frente”, aproveita cada oportunidade de contato pessoal para conhecer melhor os associados e 
procurar saber quais são as necessidades de cada um. 

Francielle é contadora e, no ano 2018, concluiu 
um MBA em Perl Gerencial, pela Crediminas 
(Cooperativa Central de Crédito de Minas 
Gerais) em parceria com a FUMEC (Fundação 
Mineira de Educação e Cultura). O Trabalho 
de Conclusão de Curso foi feito de acordo com 
um projeto relacionado à cooperativa. 

Francielle Silva Chiesa Milani, 29 anos, iniciou 
a carreira prossional na cooperativa há 10 
anos, passando por diferentes setores. Aos 18 
anos,  ingressou como es tagiária,  foi 
telefonista, trabalhou no atendimento, no 
setor de Crédito, no Cadastro, secretariou o 
presidente, foi assistente das gerentes e, desde 
2014, é Gerente de Relacionamento. 
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As ações foram desenvolvidas no Sicoob União Centro-Oeste, para aperfeiçoar o atendimento, com 
ênfase nos canais digitais. 

Francielle acompanhou e fez parte do desenvolvimento da cooperativa desde 2008. Ela se sente 
realizada como prossional. 

A gerente explica que essa alternativa não exclui o atendimento pessoal nos casos em que ele é 
necessário. O uso da tecnologia é apenas uma forma de evitar las e garantir mais praticidade aos 
associados. “O projeto vem mostrar ao associado que, com a utilização do canal alternativo, estamos 
oferecendo comodidade, tranquilidade, segurança. Não se trata de perder o vínculo com o associado, 
mas de mostrar as vantagens que ele vai ter, ao usar o ATM e o aplicativo no celular”, explica.

Falar da cooperativa é falar de um sonho. Sempre que eu passava aqui na porta, os olhos 
brilhavam de vontade de trabalhar aqui. Tudo que sou hoje, prossionalmente, eu devo 
ao Sicoob União Centro-Oeste. Foi meu primeiro trabalho e fui evoluindo como pessoa, 
como prossional. Falar da cooperativa é falar de uma história de amor, de família, de 
cooperação. Quero deixar registrado o amor que tenho por essa cooperativa, o quanto sou 
apaixonada pelo meu trabalho, pelas pessoas que aqui estão. Quero deixar o meu 
agradecimento para a administração, por tudo que é feito por nós, colaboradores – 
conclui.

“Hoje eu vejo a cooperativa mais organizada, os valores cooperativistas muito mais enraizados, a 
humanização das pessoas [...]” – Lorena Sousa, gerente administrativa 

A gerente administrativa, Lorena Carmem de 
Sousa, 27 anos, está no Sicoob União Centro-
Oe ste  de sde  20 12 .  É  co nt adora ,  c om 
especialização MBA em Gestão Empresarial – 
ênfase em Transformação Organizacional, pela 
Fundação Getúlio Vargas. Na ocasião da 
entrevista estava cursando o Mestrado de 
Administração e Direção de Empresas.
Aos 21 anos, foi contratada como estagiária no 
cargo de secretária executiva. Atuou em 
diferentes departamentos e chegou ao cargo de 
gerente. Para isso, passou por um treinamento 
de aproximadamente um ano, conhecendo os 
setores de Crédito, Cadastro e Conta Corrente. 
Atualmente, ela também supervisiona, na parte 
operacional, os setores de Contabilidade e 
Recursos Humanos, dando suporte para todas as áreas com a nalidade de sempre atender o 
associado com excelência.
Quando Lorena ingressou na cooperativa, a unidade já era de livre admissão. Ela conhecia um pouco 
sobre o período anterior, quando a instituição era direcionada aos agricultores, porque o pai dela, 
produtor rural, já era associado. A garota cresceu ouvindo as histórias referentes ao passado da 
cooperativa e ao comparar com a nova fase, percebe nitidamente o desenvolvimento, em diferentes 
aspectos, mas principalmente na evolução das pessoas. 
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O sucesso da cooperativa também é atribuído ao investimento em formação contínua dos 
colaboradores. 

O programa proporcionou ao Sicoob União Centro-Oeste o prêmio de Excelência em Gestão no ano 
2017. Foi por meio do PDGC que a cooperativa conseguiu desenvolver processos novos e modicou 
processos internos para garantir a excelência, tanto no atendimento às demandas internas quanto à 
própria demanda do associado. “Então, hoje eu vejo a cooperativa mais organizada, os valores 
cooperativistas muito mais enraizados, a humanização das pessoas, o foco na valorização das pessoas, 
tanto do associado quanto dos trabalhadores”, avalia.

A gerente administrativa também cita a importância do controle de processos, por meio do Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas de Crédito (PDGC), desenvolvido pela OCEMG 
(Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais), que visa à melhoria contínua dos 
processos da cooperativa. 

Assim como os associados e colaboradores, a região onde o sistema está inserido também ganha, seja 
por meio da movimentação econômica ou por meio de ações de responsabilidade social planejadas 
estrategicamente.  Quando o associado consegue recursos na cooperativa e investe em um 
empreendimento, todos acabam sendo beneciados.

Eu percebo que as pessoas, incluindo associados e colaboradores, têm crescido muito com 
a cooperativa, tanto em termos técnicos quanto em termos de valores humanos. Hoje eu 
vejo uma união muito grande, para atingirmos os objetivos, as metas. Tudo isso eu vi 
acontecer dentro da cooperativa. 

Eu sinto que esse investimento em formação – tanto para a alta direção quanto para as 
áreas operacionais – faz a cooperativa se desenvolver como um todo [...]; e cada um com o 
seu valor humano, com o seu sentimento de pertencimento, também se desenvolve. Eu 
acredito que esses valores cultivados aqui têm fortalecido a cooperativa – arma a gerente 
administrativa.

A cooperativa deverá seguir com as ações pautadas em valores e princípios, porque garantem um 
capitalismo consciente: 

A “previsão” de Lorena para o futuro da cooperativa é promissora, e o que deverá contribuir para o 
progresso é a divulgação. “Estamos caminhando numa linha de divulgação muito forte dos princípios 
do cooperativismo, e eu percebo que as gerações mais jovens – geração Y (ou Millennials) e geração Z – 
estão vindo aí querendo que as coisas façam sentido”. A Geração Y refere-se aos nascidos entre 1985 a 
1999 e a Geração Z é a atual, nascidos no ano 2000 (Lulio, 2016).

As pessoas vão entendendo sobre esse propósito e vão se juntando a nós. Então, eu vejo a 
cooperativa tendo mais e mais pessoas se tornando associados, pelo propósito e pelos 
benefícios que a cooperativa traz para o Município onde a pessoa está inserida. Eu não 
tenho dúvida de que no futuro, mais e mais pessoas vão entender melhor sobre essa 
proposta, e mais pessoas vão querer aderir a essa ideia, não só pelos benefícios nanceiros, 
mas por entender que ela vai estar ligada a uma instituição que pensa num bem maior 
(Lorena Sousa).

Lorena acredita que o Cooperativismo é a melhor opção. “Ele sabe gerar riqueza e sabe distribuir; e 
não é utópico, é real. Ele sabe como fazer a geração da riqueza que o capitalismo traz, mas que não sabe 
distribuir. É o equilíbrio dessas duas pontas: saber gerar e saber distribuir com igualdade”, sintetiza.
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No primeiro cargo, telefonista, começou a dar 
s u p o r t e  a o s  c o l e g a s  q u a n d o  h a v i a 
oportunidade, o que contribuiu para o 
aprendizado. “É o primeiro contato que você 
tem com o associado. Começamos a conhecer o 
associado, ele diz o que precisa, encaminhamos 
e vamos aprendendo. É muito mais amplo do 
que as pessoas pensam”, comenta, ao relatar a 
importância dessa função.
Há 14 anos, a então Crediarcos era direcionada apenas aos produtores rurais. Daniella Castro 
acompanhou tudo de perto ao longo desses anos e percebe o quanto a cooperativa evoluiu. Ela diz que 
na época havia a consciência da necessidade do crescimento e tudo foi planejado. O processo de 
abertura para livre admissão, em 2004, foi um passo importantíssimo. A partir de então, percebe-se 
um salto na cooperativa, o que não desmerece a importância dos produtores rurais na condição de 
pioneiros. 

Daniella Silva Castro, 36 anos, graduada em 
Ciências Contábeis e pós-graduada na área 
empresarial, trabalha na cooperativa desde 
2001. Hoje gerente de negócios e responsável 
pela agência, começou no cargo de telefonista, 
aos 17 anos, passando por vários outros setores: 
Cadastro, Crédito Rural, Caixa e, também, foi 
tesoureira, contadora e gerente administrativa.  

 “Devo tudo que tenho à cooperativa. Devo minha história também à história da cooperativa” – 
Daniella Castro, gerente de negócios 

Somos muito gratos a essa história, a essa bagagem, mas se não fosse a livre admissão, 
talvez hoje não estaríamos aqui. Arcos tem poucos produtores rurais. A cooperativa não 
estaria sobrevivendo, houve muito crescimento. Devemos muito à base rural, sem 
dúvida. Estão todos com a gente ainda, mas em questão de rentabilidade, talvez não 
estaríamos aqui hoje, se não tivéssemos feito essa alteração –  relata Daniella Castro.

Daniella Castro é da época da máquina de escrever, da nota promissória preenchida à mão, do sistema 
operacional MS-DOS, da impressora matricial. Acompanhou a evolução da cooperativa também 
nesse sentido: a transição de recursos tecnológicos. Ao reetir sobre essa trajetória, ela se sente grata 
por fazer parte de tudo isso, e não se surpreende com a evolução. 

Sinto muito orgulho em saber que contribuí para o crescimento da cooperativa. Acordo e 
venho trabalhar como se fosse o meu primeiro dia. Eu tenho amor pela cooperativa e devo 
tudo que tenho a ela. Devo, também,  minha história à história da cooperativa. 

Ela conta que o presidente, Flávio Lima e a diretora de negócios, Márcia Berto, sempre planejam o 
futuro da cooperativa, e o que está acontecendo é resultado desse planejamento. “É muito bacana 
trabalhar com o Flávio, ver essa vontade dele de fazer mais. Tenho muito orgulho dele, da Marcinha e 
de toda a equipe, de ter um direcionamento e de ter apoio. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa 
equipe”. 
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De 2006, quando Waine Camargos iniciou seu 
trabalho na cooperativa, até a atual fase (2019), 
ela presenciou grandes avanços na unidade de 
Pains. “A cooperativa já era muito boa, mas hoje em dia a gente tem mais visão de negócios. Para os 
associados e para os funcionários, acredito que a melhora foi surpreendente, em todos os setores”, 
avalia.

A gerente de relacionamento da agência de 
Pains do Sicoob União Centro-Oeste, Waine 
Keli de Faria Camargos, 47 anos, começou a 
trabalhar na cooperativa em 2006, aos 34 anos 
de idade. Seu cargo era auxiliar de dentista no 
posto de atendimento que funcionava na 
unidade e depois disso, exerceu diferentes 
funções e se graduou em processos gerenciais. 
Quando aconteceu a fusão com a unidade de 
Arcos, em 2010, trabalhou na agência da cidade 
por seis meses, onde passou pelos setores de 
Tesouraria, Atendimento, Contabilidade e 
Crédito. De volta a Pains, após um período no 
setor de Crédito foi promovida a gerente de 
relacionamento. 

A gerente diz que a administração do Sicoob União Centro-Oeste preza muito pelos resultados e, por 
isso, a cooperativa está crescendo. 

“Acredito num futuro muito bom. Prezamos muito pelo atendimento, priorizamos o associado” – 
Waine Camargos, gerente de relacionamentos na agência de Pains

Acredito num futuro muito bom. Prezamos muito pelo atendimento, priorizamos o 
associado. A maioria dos produtos que vendemos procura atender à necessidade do 
associado e não, à nossa, o que é um diferencial. Trabalhamos com o associado de acordo 
com o que ele precisa.

Comprometimento com o cooperado, ética e transparência são fatores que contribuem sobremaneira 
para o sucesso do Sicoob União Centro-Oeste. Nesse aspecto, a gerente ressalta que os cooperados que 
solicitam crédito são devidamente orientados, para que eles tenham prosperidade e não prejuízos. 
Para o futuro, ela acredita que a cooperativa estará mais fortalecida, o que só depende das pessoas 
conhecerem o sistema. “Quando você conhece o que é o cooperativismo, o que é a cooperativa, você 
abre mão do banco particular e vem para a cooperativa”, arma.

Ao longo de 12 anos de trabalho, Waine Camargos atribui seu sucesso prossional e suas conquistas 
pessoais ao incentivo da cooperativa. “A cooperativa dá muita oportunidade para nosso 
desenvolvimento e abraça o funcionário”, agradece.   
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Bruno Rodrigo de Sousa, 38 anos, é formado em 
Direito com MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios e MBA em Perl Gerencial. Em 1998, 
começou a trabalhar na Caixa Econômica 
Federal, onde adquiriu grande experiência. Em 
agosto de 2005, foi contratado pela cooperativa 
de crédito para exercer a função de Caixa.  
Aproximadamente um ano antes, já havia sido 
iniciado o processo da Livre Admissão na 
unidade.
No Sicoob União Centro-Oeste, também atuou 
nos setores de Tesouraria e Crédito, foi gerente 
de relacionamento e, depois, foi gerente da 
agência de Pains até o nal de 2015, quando 
retornou para Arcos assumindo o cargo de 

gerente de Negócios 3. Na nova função, passou a coordenar os gerentes e, também, acompanhar as 
carteiras dos grandes associados. A análise é estratégica, voltada para a gestão de resultados. 
Ao longo de mais de uma década na instituição, Bruno Sousa se inclui na lista de pessoas apaixonadas 
pelo sistema e diz que é muito diferente do trabalho em um banco, no que se refere ao relacionamento 
com o público, que são os associados. Quem entra na cooperativa e conhece os valores e princípios 
cooperativistas se encanta.

“Eu me encantei e me apaixonei pelo cooperativismo” – Bruno Sousa, gerente de Negócios 3.

Eu me encantei e me apaixonei pelo cooperativismo. Uma das grandes diferenças é saber 
que se trata de um trabalho que promove o desenvolvimento da comunidade, que o 
dinheiro que todo associado emprega vai girar na cidade e que a sobra (o resultado da 
cooperativa) vai voltar para o associado. Aqui não tem visão de lucro, não tem visão de 
querer sempre cobrar taxa alta, porque no nal das contas, se vai retornar para o 
associado, por que não fazer o melhor negócio para o associado na hora da negociação? – 
argumenta Bruno Sousa.

Os colaboradores do Sicoob União Centro-Oeste aprendem logo que uma das características 
marcantes do cooperativismo é prestar serviço aos associados e à comunidade, por meio das ações de 
responsabilidade social. Bruno Sousa ressalta que aprendeu a servir as pessoas e isso o faz feliz. 

Sou muito feliz por trabalhar em cooperativa. Sinto prazer em trabalhar aqui, em termos 
de ambiente, de relacionamento. É um ambiente de família. Aqui eu me sinto em casa, é a 
extensão da minha casa e eu gosto disso. Sou muito grato a todos que conaram em meu 
trabalho e conam até hoje – conclui.

“É uma realidade o fato de que a cooperativa contribui para o desenvolvimento econômico do 
Município de Pains” – José Silva de Oliveira, gerente da agência de Pains. 
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O gerente da agência do Sicoob União Centro-
Oeste em Pains, José Silva de Oliveira, 54 anos, 
trabalha na unidade desde outubro de 1991, 
mesmo ano em que a então Credipains foi 
inaugurada com direcionamento exclusivo aos 
produtores rurais. Com a experiência adquirida 
no Banco Bradesco, começou no cargo de 
escriturário, no setor de cadastro dos 
associados, e em 1992 assumiu a gerência. É 
graduado em Administração de Empresas, com 
ênfase em Gestão Ambiental e pós-graduado 
em Aperfeiçoamento Gerencial. 
A livre admissão na agência (de Pains) começou 
em 2007, triplicando o número de associados ao 
longo dos últimos 11 anos (até novembro de 
2018). Eram 600 cooperados e hoje são 1757 ativos em Pains e mais 191 em Vila Costina, das áreas rural, 
comercial e industrial, assim como prossionais liberais. Aumentaram os depósitos e também a 
concessão de empréstimos.  Na percepção de José Silva, a situação econômica no município melhorou 
consideravelmente, não apenas em função dos empréstimos concedidos a empresários para 
investimentos, o que gera emprego e renda, como também em consequência das sobras da 
cooperativa, que são reinvestidas dentro da cidade. 
Pains conta com várias fábricas de costura, vários fornos de cal para queima de calcário, indústrias de 
pó calcário (corretivo de solo). Os cooperados buscam crédito na cooperativa tanto para empreender 
quanto para investir no empreendimento já consolidado, quando há necessidade de capital de giro ou 
compra de maquinário.
A expansão dos negócios na agência de Pains também benecia instituições assistenciais, a exemplo 
da SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo) e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
por meio do projeto Dia de Cooperar, entre outras. 
José Silva acredita que o desenvolvimento de Pains nos últimos 27 anos não teria acontecido na 
mesma proporção se a cooperativa não tivesse sido criada.

Seria difícil ter progredido sem a cooperativa, que proporcionou o que podemos chamar 
de inclusão social. Os bancos não têm interesse, às vezes, em um pequeno produtor, um 
pequeno depositante. Geralmente eles visam aos grandes, que – na imaginação deles – vão 
trazer mais lucro. Eu acho que sem a cooperativa, o desenvolvimento seria bem inferior. É 
uma realidade o fato de que a cooperativa contribui para o desenvolvimento econômico 
do Município de Pains – arma. 

Quando se refere ao presidente do Conselho de Administração do Sicoob União Centro-Oeste, Flávio 
Lima, e aos diretores, ele diz: 

Além de ser um grande administrador, um grande gestor, Flávio é uma pessoa muito 
humana, está no cooperativismo há mais de 30 anos, é um cooperativista nato, que doa a 
maior parte do tempo dele para a cooperativa. Admiro muito o prossionalismo e a 
competência dele e dos demais membros que compõem a diretoria – a Marcinha (Márcia 
Berto), o Marcelo (Marcelo Sousa), o Fernando (Fernando Nonimato), os conselheiros. São 
pessoas idôneas e respeitadas dentro dos municípios – enfatiza José Silva de Oliveira.
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Segundo Karam (1997, pp. 33 e 34), “em sua origem, ética e moral tinham signicado quase idêntico: o 
caráter, o costume, a maneira de ser”. Contudo, a palavra Ética é de origem grega e a palavra Moral é 
originária do latim moralis. Ao longo dos anos os signicados foram se diferenciando.  

A palavra Ética tem origem no grego ethos, que signica “caráter”, “costume” ou “modo de ser”. O 
sentido da palavra é inspirado na expressão grega ethike philosophia, que signica “losoa moral” 
ou “losoa do modo de ser” (Dicionário Etimológico). O mesmo dicionário informa que Ética e 
Moral estão relacionadas a “uma realidade humana que é construída histórica e socialmente a partir 
das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde nascem e vivem”.

Ética

“Se não tiver ética, os valores e princípios do 
cooperativismo caem por terra”  

Sebastião Luiz Gomes da Silva, conselheiro administrativo e coordenador da 
Comissão de Ética do Sicoob União Centro-Oeste.  

A ética, segundo Aristóteles, serve como condução do ser humano à felicidade, no sentido 
mais amplo da palavra. E é em toda interação, na dinâmica do convívio social, que se 
possibilita transparecer os valores éticos e morais humanos, assim como o 
desenvolvimento destes. (Portal da Secretaria da Educação do Paraná – Aula da 
professora Rosângela Menta). 

“A ética é primordial nesta entidade”, diz o presidente do Sicoob União Centro-Oeste, Flávio Vaz.  De 
acordo com o Código de Ética do Sicoob (Sistema Cooperativo do Brasil), os componentes da 
estrutura organizacional dessa instituição devem ter as seguintes virtudes: honestidade, zelo, sigilo, 
competência, prudência, humildade, imparcialidade, justiça, fortaleza (rmeza e responsabilidade 
frente aos perigos inerentes à própria existência, bem como às adversidades e desventuras) e 
temperança (moderação, comedimento, sobriedade e parcimônia nas atitudes). 

No senso comum, pode-se dizer que ser ético é agir com princípios, ter uma conduta pautada na 
retidão e nos valores morais.   
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O Comitê de Ética da cooperativa é composto pelos diretores, Márcia Aparecida Berto, Marcelo 
Antônio de Sousa e Fernando Nominato da Silva; pela advogada, Amanda Luíza de Sousa; pela 
gerente Administrava, Lorena Carmem de Sousa; pela gestora de Recursos Humanos (RH), Paula 
Fernanda Dias Campos. O coordenador da Comissão é o conselheiro administrativo, Sebastião Luiz 
Gomes da Silva, que foi Diretor Financeiro nas duas gestões anteriores à atual.  

Os Princípios Sistêmicos, também conforme descrição do Código de Ética do Sicoob, são os seguintes: 
I. Respeito a quaisquer diferenças, sejam sociais, culturais, etárias, físicas, religiosas, de gênero, de 
raça, de orientação sexual, de condição social e de opção político partidária, entre outras; II. 
Manutenção de relações de trabalhos justas e repúdio a qualquer espécie de exploração do trabalho, 
inclusive do menor, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos; III. Manutenção de 
ambiente de trabalho saudável, caracterizado pela consideração, conança mútua, transparência e 
credibilidade; IV. Excelência no atendimento ao público interno e externo; V. Promoção da educação e 
de capacitação contínuas dos componentes da estrutura organizacional; VI. Preservação do direito à 
privacidade dos componentes da estrutura organizacional.

Ao falar sobre sua pasta atual, ressalta: “Se não tiver ética, os valores e princípios do cooperativismo 
caem por terra, sendo a ética importantíssima e os valores são inerentes à própria pessoa. Somos 
perfeccionistas e temos que executar o que é delegado pelo Conselho de Administração”.

Sebastião Silva tem 75 anos, é engenheiro agrônomo, natural de Cambuquira (MG) e residente em 
Arcos desde 1970. Foi extensionista na unidade local da Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) até se aposentar, em 2001. Quando ingressou na 
cooperativa, ele já trabalhava em projetos de associação de produtores para compra de adubo, o que 
reduzia o preço do custo da aquisição dos fertilizantes. Era uma iniciativa da Emater e no convívio 
com os produtores rurais, Sebastião Gomes sempre esteve atento às necessidades da classe.

Bem mais do que conceitos, essas virtudes e esses princípios podem ser percebidos no dia a dia do 
Sicoob União Centro-Oeste, pois são traços da identidade dessa instituição e não há outro modo de 
agir dentro dela. 

Sebastião Gomes da Silva comemora o desenvolvimento da instituição, mas não se acomoda. “Temos 
que trabalhar incessantemente, não podemos nos acomodar e repousar em 'berço esplêndido'. Não 
vamos conquistar tudo de uma vez, mas se estivermos lapidando, vamos crescer mais ainda. Ser 
cooperativista é um sacerdócio”, avalia. 
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A palavra está presente em nossa vida desde a infância. É quando aprendemos – ou deveríamos 
aprender – a respeitar “os mais velhos”, os professores, o (a) diretor (a), a equipe pedagógica, a 
cantineira, os inspetores. Também, nessa fase, aprendemos que temos que respeitar as normas da 
escola, a exemplo do uso de uniforme e o horário de entrar na instituição de ensino.

O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa dene Respeito como o “sentimento que nos impede de 
fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém”, tendo como sinônimos: “Apreço, consideração, 
deferência”.

Mas qual é a essência da palavra “Respeito” como um dos valores do cooperativismo? Para o 
presidente do Sicoob União Centro-Oeste, Flávio Vaz de Lima, “o respeito é vital e deve ser mútuo”. 
Os Conselheiros devem respeitar os direitos dos cooperados e esses devem respeitar as normas da 
cooperativa. Nesse contexto, não se anula o valor universal da Democracia, a partir do qual todos os 
associados têm a liberdade de argumentar, solicitar explicações detalhadas, votar durante as 
assembleias, enm, podem e devem participar das ações da cooperativa. 

Na adolescência e juventude, começamos a entender a necessidade de respeitar as leis e cumprir 
nossos deveres, assim como respeitar as autoridades em geral (juízes, promotores de justiça, 
delegados, policiais). É fato que, geralmente, estamos mais atentos aos nossos direitos, contudo, na 
juventude e na fase adulta, já temos a compreensão da importância do respeito mútuo. É também 
nessa fase que se aprende a respeitar as normas da empresa onde trabalhamos e das instituições com 
as quais nos relacionamos, assim como suas respectivas hierarquias.  

Respeito

 Márcia Berto, Diretora de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste.

“Respeitamos a necessidade do associado e atendemos a 
essa necessidade. Acreditamos que respeito gera delidade”
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A diretora de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste, Márcia Berto, destaca a importância do 
respeito nas relações com os cooperados e na oferta de produtos e serviços:

O mundo nanceiro, de um modo geral, trabalha com metas. Aqui na cooperativa, nossa 
equipe é treinada para que nossas metas venham ao encontro das necessidades de nossos 
associados. Não queremos atingir meta a qualquer custo. Respeitamos a necessidade do 
associado e atendemos a essa necessidade. Acreditamos que respeito gera delidade – 
Márcia Berto, Diretora de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste. 

A psicóloga e coaching Sandra Geralda Ferreira – 23 anos de prossão e várias especializações, a 
exemplo de Cura Quântica, Harmonização, Psicomotricidade Relacional e Constelação Familiar 
Sistêmica – também é terapeuta em Autoconhecimento, pela Escola Internacional SAT (Seekers After 
Truth – Buscadores da Verdade), sendo uma entre 40 prossionais no Brasil autorizados a aplicar 
eneagrama. Esse trabalho foi realizado junto à equipe do Sicoob União Centro-Oeste, o que facilitou os 
relacionamentos e a compreensão do comportamento do outro, a partir do conhecimento dos vícios e 
virtudes de cada um. 

O Respeito é, portanto, um dos valores inerentes à relação com os cooperados no dia a dia, nos mais 
diversos contextos, assim como no relacionamento entre os integrantes de toda a equipe da 
cooperativa. Para aprofundar a temática sobre Respeito, vale recorrer à Psicologia. 

Ela explica que o procedimento consiste em uma análise do paciente – de maneira individual ou em 
grupo – com a nalidade de levá-lo a identicar o seu tipo de personalidade e motivá-lo a praticar a 
virtude correspondente a essa personalidade.

O eneagrama é uma gura geométrica de nove pontas – composta por um círculo, um 
triângulo e uma héxade – na qual o m é sempre o início de um novo ciclo.  Oscar Ichazo, 
lósofo boliviano, pesquisou e sintetizou os vários elementos do eneagrama. No início da 
década de 1950, ele associou as nove pontas do símbolo aos nove tributos divinos que 
reetem a natureza humana, oriundos da tradição cristã. Foi a partir de então que se 
estabeleceu a relação entre o eneagrama e os tipos de personalidade. Ichazo fez mais de 
cem eneagramas e criou o primeiro mapa da psique humana para elevação do nível de 
consciência. Já na década de 1970, o médico psiquiatra Claudio Naranjo (hoje com 86 anos) 
correlacionou os tipos do eneagrama às características psiquiátricas que conhecia. A partir 
de então ele começou a expandir as descrições de Ichazo e montou um sistema de 
tipologias – Essas informações estão divulgadas no site IEneagrama. 

Sandra Ferreira diz que a personalidade é imutável depois dos 7 anos de idade, mas é possível sair do 
vício do pecado, da máscara e alcançar a virtude. Ela cita exemplos: 

Embora tenha sido divulgado há mais de 40 anos, o eneagrama tornou-se mais conhecido nos últimos 
cinco anos. Toda a equipe do Sicoob União Centro-Oeste submeteu-se ao procedimento e todos 
conhecem a própria personalidade, o que, segundo a psicóloga, é um dos diferenciais da cooperativa 
que contribuem para a harmonia e o respeito entre os colaboradores e deles para com o público 
externo.

Sandra Ferreira, com fundamentação nos ensinamentos de Cláudio Naranjo, explica que as nove 
personalidades (ou egos) são os nove pecados capitais: os sete já conhecidos e mais dois, vaidade e 
medo.

O ego 1 é a ira, que é o vício (pecado capital), mas a virtude – a essência dessa pessoa – é a 
serenidade. Ela foi programada, para a sobrevivência, para agir às vezes com essa parte da 
irritabilidade mais aorada. Ao conhecer e acessar, ela começa a ver que no íntimo dela 
está a serenidade. Então, não precisa mais car se comportando da mesma forma. 
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Segundo a psicóloga, as pessoas nascem com uma predisposição espiritual. Até os 7 anos, o contexto 
em que se vive, a percepção que os pais passam aos lhos e outros fatores é que vão formar um dos 
nove tipos de personalidade. Toda personalidade tem o lado que é chamado “vício emocional” ou 
“pecado capital”, que é a “máscara”.   Ela explica: 

Para atingir essa evolução, é necessária uma análise da origem dessa personalidade. Os colaboradores 
do Sicoob União Centro-Oeste também participaram de cursos para aprenderem a liderar a própria 
vida nos campos: pessoal, familiar, espiritual (independente de religião) e prossional. Fizeram as 
seguintes reexões: Como é minha vida nos quatro campos? Como estou cuidando de mim, para que 
eu possa cuidar do próximo? A psicóloga explica que amar a si mesmo é necessário porque “só damos 
aos outros aquilo que temos”. “Não posso oferecer para o outro aquilo que não conheço. Só podemos 
dar o que recebemos. Como aqui, todos são tratados com muito respeito, do cargo mais simples ao 
diretor, todos têm o tratamento de amor e de respeito com todos”, comenta. 

Personalidade vem de persona, que signica máscara. Para sobrevivência, todo ser 
humano teve que se adequar a uma máscara que está dentro desses nove tipos de 
personalidade. Mas a Bíblia ensina que somos a imagem e a semelhança de Deus, então, 
nascemos com essa essência divina. Eu faço uma comparação com a cebola, em que o 
miolinho é a essência divina e cada camada seria nosso comportamento, que ao todo 
forma a personalidade. Então, para chegar à essência, temos que nos conhecer, para irmos 
tirando essas “cascas”. [...] Podemos cuidar daquilo que nos incomoda, que nos atrapalha, 
para nossa essência orir, como um diamante a ser lapidado. Tem todo o conhecimento do 
universo dentro de nós. A psicologia também traz isso. Ao nos conhecermos, deixamos 
esse potencial orir.

“Nesta cooperativa existem muito amor e muito respeito, existe o acolhimento na dor e na alegria”.
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Sandra Ferreira é natural de Abaeté e mora em Divinópolis há 27 anos. Ela presta seus serviços no 
Sicoob União Centro-Oeste há seis anos e assessora empresas em várias cidades da região. Em todas as 
suas consultorias, leva a proposta do desenvolvimento humano, por acreditar que é a partir dele que 
se chega ao desenvolvimento prossional. “A proposta é cuidar do ser humano. Se eu cuido do ser 
humano, o trabalho é uma consequência. Essa é a cura do mundo empresarial. Por onde eu passo, levo 
essa mudança de gestão no sentido do autoconhecimento”.
Para atingir seus objetivos, ela destaca que é muito importante que toda a equipe da empresa ou 
instituição que está contratando o serviço esteja disposta a participar. Isso signica que todos devem 
se envolver, inclusive o pessoal da diretoria. Foi o que aconteceu no Sicoob União Centro-Oeste.

Fizemos workshop e todos participaram e conheceram a própria personalidade. A base 
do eneagrama é para facilitar os relacionamentos, para que cada um compreenda o ser 
humano na sua totalidade, porque conhecemos essa máscara (a personalidade) e a virtude 
ca oculta. Ao conhecer a totalidade, você passa a ter um respeito imenso pelo outro e por 
você mesmo, primeiramente, porque você conhece suas limitações, seus pontos fortes, 
seus pontos fracos.

A compreensão em relação à personalidade do outro acontece quando se tem conhecimento de que 
existem nas personalidades os centros: emocional, intelectual e motor. Sandra Ferreira explica que 
cada um reage de uma maneira diante de determinada situação:

Diante do fato de que, nessa perspectiva, “um pé de manga não dá jabuticaba, ou seja, uma 
personalidade não tem como ser outra”, quando se tem essa sabedoria cria-se o respeito às diferenças 
e percebe-se que todos são importantes, como explica Sandra Ferreira. Portanto, cada um com sua 
personalidade tem o perl adequado para determinada vaga. Em um setor, em que estão mais pessoas 
emocionais, é necessário que haja também as pessoas intelectuais, porque enquanto alguns “sentem” 
primeiro, os outros “pensam” primeiro. 

Os emocionais são pessoas muito sensíveis, que sentem primeiro; os intelectuais pensam 
primeiro; e os motores, agem! Então, numa instituição, quando não temos esse 
conhecimento, nós rotulamos, julgamos o outro, porque aquele que sente, tudo que você 
falar com ele, ele vai sentir para depois pensar e para depois agir; já os intelectuais, quando 
se pede algo a eles, primeiro eles analisam para depois sentir e para depois fazer; os 
motores, você fala e eles já fazem, às vezes no impulso, para depois pensar, para depois 
sentir. Quando você conhece, começa a compreender o funcionamento humano. Nessa 
compreensão humana, você não julga mais o outro. Quando não se tem conhecimento, 
você acha que determinada pessoa é lenta, preguiçosa; que a outra pessoa é apressada, 
afobada, impulsiva, agressiva; e que o outro é passivo. Quando se tem esse conhecimento, 
você respeita o outro como ele é, sabendo que não existem intenções negativas.

Assim vai haver uma relação de respeito, união e compreensão. Eu o ajudo naquilo que 
você tem diculdade e você me ajuda naquilo que eu tenho diculdade. Com isso, 
começam a compreender a importância do trabalho em equipe, a importância de que eu 
sozinho não sou nada e que, de fato, preciso do outro naquilo que eu não consigo, mas 
também posso ajudar o outro naquilo que eu tenho – explica.

Sandra Ferreira destaca a afetividade dentro da cooperativa: 
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Quando você fala a verdade amorosamente, com o intuito de ajudar, cria-se a conança, 
que é o elo que mantém as relações verdadeiras. Aqui nesta cooperativa eu percebo e sinto 
que há essa verdade feita com muito amor, que gera essa conança. Se o prossional não 
está bem, a diretoria chama, a gerência chama, com a maior liberdade, para falar a verdade 
e para ajudar aquela pessoa, se ela quiser essa ajuda. Nada é forçado, tudo é muito 
transparente e muito natural. Esse é o diferencial que eu percebi, algo que é difícil de se 
instalar numa instituição. Quando essa conança é instalada, no sentido de aceitação do 
que é verdadeiro, mudam-se todos os relacionamentos. 

A psicóloga visualiza, na cooperativa, todos os níveis de respeito, a começar pela hierarquia:

O presidente é respeitado como presidente, mas esse respeito também dá liberdade para 
que os diretores possam questioná-lo. Ele também respeita a opinião dos diretores e o 
mesmo acontece entre as lideranças e seus funcionários. Todos têm a liberdade para expor 
seu ponto de vista, mas a hierarquia é muito respeitada e não se ultrapassam os limites. 
Esse é o verdadeiro respeito.

Sandra Ferreira percebe “rmeza e doçura” no relacionamento dos líderes com os demais integrantes 
da equipe. É feito o que a instituição necessita, ninguém faz o que quer, mas com muita afetividade nas 
relações.  “Nesta cooperativa, existem muito amor e muito respeito, existe o acolhimento na dor e na 
alegria, de uma maneira muito natural”, diz e conclui, armando que o amor cura todos os problemas 
do mundo. 
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Na denição de Ênio Meinen, advogado especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, autor de 
vários livros sobre cooperativismo de crédito e atualmente Diretor de Operações do Banco 
Cooperativo do Brasil (Bancoob), Responsabilidade – na condição de um dos valores do 
cooperativismo – “tem a ver com a assunção e o cumprimento de deveres”. Ele explica: 

Responsabilidade 

O Sicoob União Centro-Oeste é ‘‘expert’’ em legitimar e dar forma às ideias

Como cooperada, a pessoa é responsável pela viabilidade do empreendimento, 
incumbindo-lhe operar com a cooperativa e participar das atividades sociais. Cada qual 
responde pelos seus atos, devendo conduzir-se com retidão moral e respeito às regras de 
convívio adotadas coletivamente. (MEINEN, 2013).

A Responsabilidade está presente nas ações dos conselheiros de administração e também dos 
conselheiros scais, que desempenham a função de scalizar os atos administrativos e denunciar 
fraudes e crimes, inclusive ao Banco Central do Brasil, para manter o controle da instituição e 
assegurar sua credibilidade e segurança nanceira.
Também é fato que a cooperativa tem total responsabilidade pelos colaboradores, no cumprimento 
das leis trabalhistas, no incentivo ao desenvolvimento pessoal e prossional de cada um, no 
relacionamento humanitário.  No Sicoob União Centro-Oeste, os colaboradores se sentem realizados 
como prossionais, por diversos fatores –um deles é a certeza de estarem trabalhando em uma 
instituição que vivencia e difunde valores essenciais a uma conduta ética. 

Nas palavras de Flávio Vaz, presidente do Sicoob União Centro-Oeste, sem Responsabilidade, a 
cooperativa não funcionaria. Nessa instituição, na prática, a Responsabilidade pode ser observada em 
todas as esferas, a começar pelo cumprimento de suas obrigações junto aos cooperados, mantendo os 
acordos entre instituição e associados na oferta de produtos e serviços. 
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O Valor tratado neste capítulo é percebido, ainda, nas ações de Responsabilidade Social, também 
abordadas no Capítulo 7 (sobre Comprometimento). Leia, na sequência, a síntese de alguns dos 
projetos de responsabilidade social do Sicoob União Centro-Oeste, que constam em Relatório das 
Ações de Responsabilidade Social da cooperativa.

Concurso de Redação nas escolas: tem o 
objetivo de promover o cooperativismo e a 
educação nanceira no dia a dia dos alunos 
das escolas municipais de Arcos, Pains e Vila 
Costina. Os estudantes recebem toda a 
capacitação necessária para abordagem do 
tema, desenvolvida com metodologia 
aplicada de forma lúdica, com o apoio de 
prossionais de pedagogia contratados. Os 
conteúdos são apresentados por meio de 
peça teatral, fantoches e de outros métodos 
que inspirem os alunos. Esses pequenos se 
tornam multiplicadores do conhecimento 
sobre cooperativismo.

Seminário Empresarial: Promovido pela cooperativa há 10 anos (desde 2009), o público é composto 
por microempreendedores, empresários individuais, pequenas, médias e grandes empresas, 
colaboradores dessas empresas, potenciais associados e convidados especiais. As palestras 
tematizam assuntos diversos no contexto: educação empreendedora, gestão eciente, técnicas de 
delização de clientes, vendas, motivação e outros. Esse projeto é um dos que concretizam as 
estratégias da cooperativa para fomentar o sucesso empresarial e empreendedor dos associados, 
beneciando os cooperados, a cooperativa, as comunidades nas quais ela está inserida, uma vez que 
promove o desenvolvimento dos pequenos e médios empreendimentos na região. 
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Evento Rural :  Direcionado aos 
produtores rurais da região e às suas 
famílias, tem o propósito de levar 
conhecimentos especícos até eles, para 
que possam se desenvolver e expandir a 
atuação em atividades de agropecuária 
e culturas familiares. O evento acontece  
há quatro anos, desde 2015.

Segundo a diretora de Negócios da cooperativa, Márcia Berto, o programa AGITA deve ser 
desenvolvido em aproximadamente um ano e meio. Os jovens são preparados para a formação de 
startups, considerando os valores e princípios do cooperativismo, sobretudo as questões sociais, de 
economia compartilhada e de capitalismo consciente. São ações de incentivo ao empreendedorismo 
em Arcos, Pains e Vila Costina, tendo como meta a geração de emprego e renda, movimentando a 
economia.

Projeto Jovem: Foi idealizado com o objetivo de gerar ações que visem a um melhor aproveitamento 
do potencial dos jovens, estendendo os benefícios aos cooperados e comunidades nas quais estão 
inseridos. É uma maneira de promover o desenvolvimento da região e contribuir para a formação 
humana e técnica de meninas e meninos que serão os futuros empresários e prossionais nas mais 
diversas áreas. A Primeira Edição aconteceu em 2018, em pareceria com o Sebrae MG (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que é idealizador do programa AGITA – 
Agitadora de Negócios. Trata-se de uma plataforma para desenvolver ideias de negócios. Para dar 
suporte aos estudantes beneciados – das escolas públicas, particulares, faculdades e universidades – 
são promovidas palestras e capacitações. Foi a primeira vez que o projeto realizou-se no interior de 
Minas.
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No ano 2017, procedeu-se a formação de 60 professores da rede pública municipal com  a temática 
Cooperativismo, Empreendedorismo e Educação Financeira. Em 2018, 30 participaram de 
aperfeiçoamento. Neste ano de 2019, a proposta é dar continuidade ao projeto em Pains. 

Patrocínios culturais, educacionais e esportivos: O Sicoob União Centro-Oeste tem uma política de 
patrocínios, aprovada desde 2016, com critérios norteadores para que os eventos legítimos – culturais, 
educacionais e esportivos – possam ser apoiados pela instituição. É uma forma de contribuir para 
essas ações e ao mesmo tempo divulgar a marca e o cooperativismo. 

Formação de professores: O projeto, iniciado em 2017, visa inserir nas escolas públicas da rede 
municipal de Arcos e Pains, conteúdos sobre empreendedorismo, educação nanceira e 
cooperativismo. Há uma parceria entre cooperativa e Sebrae-MG (microrregião de Formiga) para 
incentivar a inserção do tema na grade curricular municipal, a m de que educadores e alunos 
aprendam e possam difundir os conhecimentos. A Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura e 
Câmara de Arcos também são parcerias.  

Apoio à formação em curso superior e pós-graduação para os colaboradores da cooperativa: o 
Sicoob União Centro-Oeste conta com um programa de auxílio Bolsa de Estudos, para a formação de 
seus colaboradores em nível superior e pós-graduação, contribuindo com 50% do custo dos cursos. É 
uma forma de investir no potencial dos colaboradores e garantir a qualidade e eciência dos serviços 
prestados. 

Rede cidadã – aprendizes

A Rede Cidadã é uma organização não governamental sem ns lucrativos, que busca a 
transformação social por meio da integração entre vida e trabalho como um só valor. 
Apostamos no trabalho como fonte de vida e condição básica para as pessoas se tornarem 
sujeitos de sua história e alcançarem sua autonomia, seus direitos e sua cidadania. (Site da 
Rede Cidadã).

O Dia C: O projeto é realizado anualmente pela cooperativa, concretizado com a tradicional “Noite 
dos Caldos”. Em Arcos, a instituição beneciada é a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais). Em Pains, é feito o revezamento entre duas entidades, sendo elas a APAE e a SSVP 
(Sociedade São Vicente de Paulo). A cooperativa se responsabiliza pela organização e pelos gastos do 
evento, contando com a colaboração de parceiros e voluntários. Envolve aproximadamente 600 
pessoas em Arcos e 300 em Pains. 

O Sicoob União Centro-Oeste participa da Rede Cidadã, trabalhando com menores aprendizes, para 
serem avaliados e recrutados para o trabalho na cooperativa. 

Programa de estagiários: O Sicoob União Centro-Oeste mantém convênios com as principais 
faculdades da região e prioriza a contratação de estagiários para o seu quadro de colaboradores 
efetivos. São submetidos aos mesmos treinamentos ministrados aos funcionários e são monitorados 
pelos gerentes das áreas em que irão atuar. É mais uma ação da cooperativa que evidencia o 
comprometimento com a geração de empregos nas comunidades onde atua, sem exigência de 
experiência. Os jovens contratados têm a oportunidade de desenvolver os conhecimentos acadêmicos 
e desenvolver seus potenciais. 
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O professor destaca que o projeto é destinado àqueles que têm o anseio de expandir o conhecimento 
musical e não conseguem, pela limitação das escolas: “Não trabalhamos só com a musicalização 
infantil, queremos resultados, pois trabalhamos com o intuito de formar músicos. Queremos 
despertar esse interesse, uma vez que tínhamos determinados talentos nas escolas e não 
conseguíamos lapidar. Com o projeto, isso é possível”. 
O Sicoob União Centro-Oeste se responsabiliza pelas camisetas dos alunos, pela compra dos violões e 
outras despesas. Ramsés Reis e a esposa são gratos à cooperativa e armam que nunca tinham 
recebido um apoio nesse sentido. É a primeira vez que obtenho resultado de parceria. Apoiam não só 
nanceiramente, mas também sempre estão presentes. Eles se envolvem com o projeto”, diz Ramsés 
Reis. Maria Carolina enfatiza: “Eles abraçaram a causa com muito empenho. Fazem de tudo para o 
projeto”.

Projeto Adote um Pequeno Músico

No início de 2018, o casal de cooperados Maria Carolina Santos Teixeira, administradora, e Ramsés 
dos Reis, que é músico e construtor, estiveram na cooperativa e apresentaram à diretora de Negócios, 
Márcia Berto, o projeto “Adote um Pequeno Músico”. Eles zeram a proposta de uma parceria para 
que Ramsés lecionasse aulas de violão para crianças dos terceiros e quartos anos, que moram em 
bairros distantes da região central.
Ramsés Reis administrou uma escola de música de 1999 a 2018, inicialmente em Iguatama e depois em 
Arcos, foi regente da Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo e lecionou em escolas públicas e 
particulares de Arcos. É músico há 30 anos, desde os 6 anos de idade. Atualmente, é construtor, mas a 
paixão pela arte permanece e motivou a criação do projeto, que consiste em aulas semanais, no 
período de um ano, respeitando os intervalos de férias escolares. “Queremos criar novas gerações de 
músicos”, diz, com entusiasmo. 
A primeira turma, constituída por 10 crianças do bairro Olaria, concluiu o curso em março de 2019. As 
aulas foram ministradas no Centro Comunitário do bairro.  A entrega dos certicados aconteceu no 
dia 13 de maio, com uma apresentação na cooperativa em homenagem ao Dia das Mães. Muitos estão 
tocando em corais de igrejas e eventos. Também zeram apresentação na semana do Natal de 2018, 
em um evento promovido pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Arcos.
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Rebeca Luíza Onorato de Souza, 10 anos, fez parte da primeira turma. É lha da dona de casa e 
bordadeira, Amanda Onorato Rezende de Souza, e do inspetor de segurança, William Luiz de Souza. 
Amanda fala sobre a importância do projeto para a lha: “Foi muito bom, porque ela começou a ver a 
música por outro lado. Agora, ela sabe que consegue. É uma iniciativa excelente da cooperativa: dar 
uma oportunidade dessas para uma criança é muito válido e graticante no nal”.
Outra aluna foi Emanuelle Martinez Ibarra, lha da dona de casa, Flávia Cristina Simões Ibarra, e do 
soldador e motorista, Fausto Martinez Ibarra. Fausto diz que a participação da lha contribuiu para o 
desenvolvimento dela. “É uma oportunidade muito importante para crianças que têm talento e não 
são reconhecidas. Além disso, abre a mente das crianças, ajudando na maturidade, no 
desenvolvimento e na educação. Minha lha mudou muito”, enfatiza.

A cooperativa também incentiva e dá o exemplo em relação ao consumo de papel, evitando 
impressões e optando por encaminhamentos via e-mail. Outra meta é reduzir ao máximo uso de 
descartáveis. No refeitório, são usados copos e xícaras convencionais, para evitar o acúmulo de 
plástico no meio ambiente. São iniciativas planejadas e difundidas rotineiramente, assim como a 
economia de água.

O Sicoob União Centro-Oeste investe no futuro do Planeta, com ações de responsabilidade ambiental. 
Segundo o engenheiro orestal, José Wilson Neves, 64 anos, cooperado desde 1997 e integrante do 
Conselho de Administração pelo segundo mandato, um dos principais projetos foi uma parceria com 
a Nordesta (Viveiro de Mudas), que resultou no plantio de matas ciliares há três anos.

“Aliás, uma das atribuições dos conselheiros é o planejamento das ações que a Diretoria irá executar 
durante o ano”, comenta José Wilson. Para exercerem as funções com excelência, participam de 
qualicações, pois a responsabilidade de fazer parte do Conselho é grande. Diante da credibilidade e 
qualicação da equipe, ele ca tranquilo. “O Sicoob União Centro-Oeste tem investido muito na 
qualicação dos funcionários. A equipe é excelente e isso nos deixa tranquilos, porque sabemos que o 
pessoal trabalha com muita seriedade e transparência. Fazemos parte justamente por acreditar nessa 
equipe”, diz o conselheiro. 

Responsabilidade Ambiental
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José Wilson também participou do Conselho Fiscal por três gestões. Ele acompanha de perto os 
trabalhos. “Nossa cooperativa começou pequenininha e está só crescendo”, comemora. Ele atribui o 
sucesso especialmente ao presidente. “O Flávio é uma pessoa fantástica. Antes de ele assumir, a 
cooperativa esteve em iminência de fechar. Ele, com seu carisma, conseguiu levantar a cooperativa. 
Temos uma admiração muito grande por ele”.

O Sicoob União Centro-Oeste implantou sua Política de Sustentabilidade 
no dia 27 de fevereiro de 2019, por meio de um projeto de autoria do atual 
diretor Administrativo, Marcelo Antônio de Sousa. O documento foi 
revisado e aprovado pelo Conselho de Administração, considerando sua 
importância para o fortalecimento da atuação da cooperativa.

Política de Sustentabilidade do Sicoob União Centro-Oeste

Natural de Capitólio, José Wilson veio morar em Arcos em 1981. Trabalhou 36 anos no IEF (Instituto 
Estadual de Floretas), onde se aposentou.

O objetivo é “apresentar o compromisso do Sicoob União Centro-Oeste 
com o desenvolvimento sustentável, em conformidade com os pilares 
doutrinados conceitualmente”, conforme descreve SOUSA (p. 04).

O Sicoob União Centro-Oeste tem a consciência e a responsabilidade de buscar, nas mais 
diversas áreas de relacionamento, o equilíbrio de ordem econômica e nanceira, social, 
cultural e ambiental nas suas transações.  Existe uma preocupação e compromisso em 
cooperar para que as operações inerentes da atividade de uma cooperativa no ramo 
crédito não comprometam a qualidade de vida das gerações futuras.  As atividades 
praticadas buscam atender às necessidades e demandas das partes interessadas e 
rentabilizar o negócio sem perder de vista as novas gerações.   (SOUSA, p. 5).

O autor ressalta que a administração da cooperativa pauta suas decisões e analisa os impactos das 
mesmas de acordo com boas práticas sustentáveis, atentos aos valores e princípios do cooperativismo.  
“O Sicoob União Centro-Oeste oferece oportunidades de negócios, promove o desenvolvimento 
econômico e social de seus associados e da área de atuação” (p.5), arma, evidenciando a necessidade 
da adesão constante dos associados na prestação de serviços e utilização de produtos, cumprindo, 
assim, a missão da cooperativa.
No projeto, são apresentados os seguintes intertítulos, devidamente detalhados: objetivo, 
compromisso, diretrizes (gerais, econômicas, sociais, culturais, ambientais), abrangência e público, 
responsabilidades e disposições nais. 
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Para Ênio Meinen (2013), a essência da Solidariedade “reside no compromisso, na responsabilidade 
que todos têm com todos, fazendo a força do conjunto e assegurando o bem de cada um dos 
membros”. Ainda no conceito do mesmo autor: “Ser solidário é praticar a ajuda mútua (esta, por 
vezes, aparece como valor autônomo), é cooperar por denição, é tornar o empreendimento sólido”.
Bem mais do que difundir a solidariedade entre os cooperados, na busca pela solidez da instituição, o 
conceito também é vivenciado nas práticas de cooperação com entidades. Em síntese, o presidente 
Flávio Vaz descreve: “A cooperativa está nas comunidades, então, ela tem que ser solidária, tem que 
fazer parte dessas comunidades”. Não se trata apenas de uma “fala do presidente”. O Sicoob União 
Centro-Oeste, de fato, pratica todas as ações solidárias que estão ao seu alcance, e não as faz 
simplesmente para cumprir obrigações, mas porque ações de apoio e assistência estão na essência do 
cooperativismo.

No site “Signicados” é descrito que a palavra solidariedade tem origem no francês solidarité, que se 
refere à responsabilidade recíproca. Na mesma publicação, é relatado que o sociólogo francês Émile 
Durkheim (1858-1917) falava de dois tipos de solidariedade: a mecânica e a orgânica, sendo que a 
primeira “expressa a parecença entre indivíduos e ajusta os detalhes da ligação entre esses mesmos 
indivíduos”. Já a solidariedade orgânica “também tem como objetivo melhorar o vínculo social, mas 
isso acontece por meio da divisão social do trabalho”. “Nesse caso, a diferenciação entre os indivíduos 
mediante o trabalho resulta na solidariedade, quando existe a interdependência e o reconhecimento 
que todos são importantes”. Solidariedade também indica “um sentimento de identicação em 
relação ao sofrimento dos outros”. (Conteúdo do Site Signicados).

Solidariedade 

Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar” 
“Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. 

Madre Teresa de Calcutá 



Capítulo 11: Solidariedade

75

Edmar Alves de Carvalho, 55 anos, é empresário em Arcos no setor de transporte rodoviário de cargas 
e produtor de gado com ênfase na área de melhoramento genético. Desde 2012, desenvolve um 
trabalho voluntário na condição de presidente da APAE (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) no Município, fundada em 26 de novembro de 1980.

“O Sicoob União Centro-Oeste tem contribuído com uma parte signicativa para alcançarmos o 
êxito”, arma o presidente da APAE em Arcos, Edmar Alves.

Associado à cooperativa de crédito há 20 anos, ele destaca a importância do sistema para a região, 
enfatizando a questão da responsabilidade social e da solidariedade. Edmar Alves e o Sicoob União 
Centro-Oeste são parceiros no que se refere à assistência à unidade local da APAE. O Dia C (Dia de 
Cooperar), realizado anualmente pela cooperativa, tem renda destinada à instituição desde 2012. “O 
Sicoob União Centro-Oeste tem contribuído com uma parte signicativa para alcançarmos o êxito”, 
arma Edmar Alves, que menciona o diferencial da associação e seus serviços exclusivos, justicando 
o porquê de essa instituição ser beneciada nos últimos seis anos com o apoio nanceiro e 
administrativo da cooperativa: 

A APAE é uma associação única. Se você procurar em nossa região alguma outra 
instituição particular, privada ou pública que cuida de pessoas com deciência intelectual 
e múltipla, você não vai encontrar. Então, nós precisamos sempre da ajuda, não só do 
Sicoob União Centro-Oeste, mas de toda a sociedade, e a sociedade tem dado uma 
resposta justamente por isso: porque nós somos únicos. 

A APAE em Arcos garante excelência em tratamento em diversas áreas, a exemplo de especialistas: 
sioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e equoterapia. Segundo o presidente, todos os 
prossionais são graduados e têm cursos de especialização em um dos melhores hospitais de 
referência: Sarah Kubitschek, em Brasília. 
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Grato a toda diretoria do Sicoob União Centro-Oeste, ele expressa sua admiração diante das ações do 
presidente: 

O apoio aos apaeanos é importante em diversos aspectos, mas o principal é que eles evoluem com o 
tratamento. Edmar Alves relata: “Para mim, o principal motivo de alegria é ver entrar um cadeirante e 
ele começar a andar, com nosso tratamento, com nossa insistência”. Outro fator importante é que a 
expectativa de vida deles nos últimos 20 anos subiu. Há relatos de casos de pessoas com problemas de 
deciência intelectual e múltipla que perdiam a vida aos 30 anos. Hoje, a APAE tem vários assistidos 
que estão com idade acima de 50 anos. 

O Sicoob União Centro-Oeste deve muito ao presidente, Flávio Vaz de Lima, por essa 
dinâmica que ele tem de agremiar as pessoas com facilidade, de não distribuir desavenças. 
Poderíamos estar em uma 'lojinha' até hoje. Atualmente, nossos balanços mostram que a 
cada ano nós estamos subindo e, no meio dessa escada, temos crises nanceiras no país, 
crises internacionais. Com certeza, tem a cabeça de uma pessoa pensando fora do horário 
comercial, e o nosso resultado está aí, pra todo mundo ver...escrito!

A educadora Adriana de Souza Couto, diretora da APAE e da escola “Dona Corina Ribeiro de 
Carvalho”, mantida pela instituição, informa que atualmente (maio de 2019), a APAE atende cem 
pessoas com deciência intelectual e múltipla e com Transtorno do Espectro Autista, com idades 
variadas de 01 ano a 67 anos de idade.

Edmar Alves conceitua o cooperativismo como uma via intermediária entre o capitalismo e o 
socialismo, para que o associado possa ser mais forte perante o capitalismo. “O capitalismo sempre 
vai existir, nós não vamos conseguir viver sem ele, porém, quanto mais unidos estivermos, melhor vai 
ser para enfrentá-lo no futuro”, pontua.
Quando se refere ao contexto local (Arcos e Pains), ele diz que é nítida a cooperação do Sicoob União 
Centro-Oeste para o desenvolvimento econômico, citando o acesso ao crédito para pessoas que têm 
perl empreendedor. “A cooperativa nanceira é nossa, está inserida dentro da nossa comunidade e 
os resultados nanceiros têm impacto nanceiro e rápido na comunidade onde está inserida”, 
conclui. 

“Para a APAE, essa parceria é importante e indispensável” – Adriana Couto, diretora.

Segundo Adriana Couto, a parceria do Sicoob União Centro-Oeste para a realização do evento Noite 
dos Caldos iniciou em 2012. O valor repassado até então foi superior a R$70 mil. “Até 2018, a Noite dos 
Caldos representava nossa terceira maior fonte de renda. Neste ano de 2019, representará nossa 
segunda maior. Em todos os anos, a renda foi empregada exclusivamente para custeio da Entidade”, 
relata e acrescenta: 

O Sicoob União Centro-Oeste é uma Cooperativa essencial para Arcos. Além da questão 
nanceira importante para o município, notam-se diferenciais na Cooperativa: carisma 
dos funcionários, zelo pelas questões sociais, atendimento impecável, compromisso com 
seus parceiros. Para a APAE, essa parceria é importante e indispensável para que 
continuemos prestando os atendimentos necessários, e com qualidade, aos usuários 
atendidos pela APAE. 

A diretora destaca que o Siccob União Centro-Oeste sempre foi parceiro da APAE, em eventos 
diversos.
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A APAE em Pains também é beneciada com Dia C, havendo um revezamento com a SSVP 
(Sociedade São Vicente de Paulo). O comerciante Leandro Henrique Ferreira, presidente da APAE há 
três anos, está gerindo a instituição numa fase de grande importância em virtude da reestruturação do 
prédio, que acolhe 33 usuários da faixa etária de 8 meses a 55 anos.  

“Todas as vezes que dependemos da cooperativa, estão sempre dispostos a nos ajudar” – Leandro 
Ferreira, presidente da APAE em Pains.

Leandro destaca que o apoio do Sicoob União Centro-Oeste é essencial: “A APAE é uma entidade 
lantrópica que vive de doações e da renda de eventos, a exemplo do Dia C e do Encontro de 
Muladeiros, que está em sua quinta edição. O Sicoob União Centro-Oeste é nosso parceiro para 
atendermos melhor os usuários”. 
A APAE em Pains foi fundada em 24 de janeiro de 1992. Atualmente a sede conta com refeitório, 
quadra coberta, piscina aquecida, vestuários, banheiros com acessibilidade. Uma sala especíca para 
sioterapia está em fase de construção no segundo piso, numa área superior a 150 m². Leandro 
Ferreira enfatiza:

Todas as vezes que dependemos da cooperativa, estão sempre dispostos a nos ajudar. 
Todos nós – incluindo diretoria, funcionários, alunos, usuários – só temos que agradecer 
ao presidente, aos diretores do Sicoob União Centro-Oeste e funcionários, que sempre nos 
ajudam com a Noite do Caldo e, também, em outros eventos para os quais solicitamos 
apoio.

Alguns dos serviços prestados na APAE em Pains são  Ocina de Corpo e Movimento, Ocina de Arte 
e Expressão, hidroginástica, sioterapia, atendimento psicológico, terapia ocupacional e assistência 
social.
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“O Sicoob União Centro-Oeste é uma instituição do bem” – José Luiz Ferreira, voluntário na SSVP.

Segundo o comerciante José Luís Ferreira, vicentino e voluntário, o Sicoob União Centro-Oeste apoia a 
entidade com a renda do Dia C – Noite dos Caldos, a cada dois anos, e também contribui para a 
quermesse anual, cuja renda é destinada à Casa de Repouso. Ele diz que os repasses são de grande 
importância, porque são utilizados na compra de mantimentos, materiais de limpeza, fraldas, 
pagamentos de funcionários e custeio de outras despesas. 
“O Sicoob União Centro-Oeste, para a SSVP, é um grande parceiro, é uma instituição do bem, que faz 
esse trabalho social com muito carinho. Só temos a agradecer”, destaca o voluntário. 

A Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) em Pains também é beneciada com a renda do “Dia C”. A 
entidade, que está no Município desde 1942, mantém a Casa de Repouso, com 24 internos, auxilia 
necessitados e cede moradias na Vila Vicentina para pessoas carentes. Atualmente, são 27 casas e 20 
estão ocupadas. 
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“É um fato culminante da cooperativa”, diz o presidente Flávio Vaz, ao referir-se à Transparência, que 
é um dos valores do cooperativismo. No depoimento do produtor rural João Ferreira Fontes, 72 anos, 
que foi membro do Conselho Fiscal da então Crediarcos em 1994 e em 1996, ele diz que acompanha o 
trabalho do presidente desde o início e arma: “Sempre houve transparência”.
O contador Mardem Alves de Sousa é, atualmente, analista de controles internos. O cargo existe, 
justamente, para efetivar a transparência, com a autonomia e idoneidade necessárias.

Sempre é importante lembrar que o acesso à informação é um direito do cidadão garantido pela 
Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00), pela Lei da 
Transparência (Lei Complementar nº 131/09) e pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), 
conforme divulgação do Portal da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 

Na prática, isso pode ser visto, por exemplo, no fornecimento de documentos aos conselheiros scais, 
sempre que solicitados, e na divulgação dos balanços nanceiros e de todas as ações do Sicoob União 
Centro-Oeste em uma diversidade de canais de comunicação: site, redes sociais, jornais impressos e 
na revista institucional. As dúvidas também podem ser esclarecidas pessoalmente, junto aos diretores 
e equipe operacional, durante as assembleias e na sede da cooperativa. 

Transparência 

Wemerson Alves Simão, Alexander Neves Zuquim, Derly Teixeira da Cunha Junior, Gilma Lúcia de Paula Gondin, 
Alexandre Miranda Ferreira e Nizan Alves Ferreira.
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O “peso” da responsabilidade do Conselho Fiscal

O Estatuto Social do Sicoob União Centro-Oeste, no Capítulo VI/Seção I, traz a seguinte 
determinação:

Tão importante quanto o Conselho de Administração, liderado pelo presidente, o Conselho Fiscal 
assume o “peso” da responsabilidade de scalizar os atos administrativos e até mesmo denunciar – 
inclusive ao Banco Central do Brasil – fraudes e crimes.  

A administração da sociedade será scalizada, assídua e minuciosamente, pelo Conselho 
Fiscal, constituído de três membros efetivos, sendo dois membros oriundos da Unidade 
Regional nº 01 e um membro oriundo da Unidade Regional nº 02, e três membros 
suplentes, sendo dois membros oriundos da Unidade Regional 01 e um membro oriundo 
da Unidade Regional 02, todos associados, eleitos a cada dois anos pela Assembleia Geral, 
na forma prevista em regimento próprio.

O mesmo documento orienta que o Conselho Fiscal deve se reunir ordinariamente uma vez ao mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por proposta de qualquer um de seus integrantes.
Na Seção IV – ainda no Capítulo VI – estão as competências do Conselho Fiscal. São as seguintes: 
scalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores, e vericar o cumprimento dos 
seus deveres legais e estatutários; opinar sobre as propostas dos órgãos de administração, a serem 
submetidas à Assembleia Geral, relativas à incorporação, à fusão ou ao desmembramento da 
Cooperativa; analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela Cooperativa; 
opinar sobre a regularidade das contas da administração e as demonstrações contábeis do exercício 
social, elaborando o respectivo parecer, que conterá, se for o caso, os votos dissidentes; convocar os 
auditores internos e externos, sempre que preciso, para prestar informações necessárias ao 
desempenho de suas funções; convocar Assembleia Geral Extraordinária nas circunstâncias previstas 
neste Estatuto Social; comunicar, por meio de qualquer de seus membros, aos órgãos de 
administração, à Assembleia Geral e ao Banco Central do Brasil, os erros materiais, fraudes ou crimes 
de que tomarem ciência, bem como a negativa da administração em fornecer-lhes informação ou 
documento; aprovar o próprio Regimento Interno.

Mardem Sousa, analista de controles internos.

“Vejo que a cooperativa sempre foi muito 
aberta; nunca dicultou nenhum trabalho de 
acesso à documentação”
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Mardem Sousa trabalha em cooperativa de crédito há 19 anos, inicialmente em sua cidade natal, Pains. 
Em 2010, quando houve a união das unidades, passou a trabalhar na unidade de Arcos.  Ele destaca a 
relevância do cargo, a isenção e a autonomia para exercê-lo: 

O contador Mardem Alves de Sousa, que também é formado em Administração de Empresas, com 
especialização em Controladoria e Auditoria, exerce um cargo de extrema importância para o Sicoob 
União Centro-Oeste: é analista de controles internos e trabalha com gestão de riscos, sendo o 
responsável por atender os auditores e providenciar toda a documentação necessária. 
Para desempenhar bem sua função, o analista de controle interno precisa estar atualizado, 
diariamente, com as normas e legislações. Todos os colaboradores têm responsabilidade referente ao 
controle interno, que consiste em procedimentos, normas, passo a passo e outras ações, sempre como 
ação preventiva aos riscos. Seguem padrões para garantir a menor quantidade de erros possível no 
trabalho, assim como para evitar o descumprimento de normas. A função do analista de controles 
internos é analisar se os procedimentos estão sendo cumpridos em todos os setores e se há 
necessidade de melhorar, enm, é um processo de avaliação para analisar se os controles estão sendo 
efetivos. Na sequência a esses processos, são feitos relatórios que são reportados ao Conselho de 
Administração, à Diretoria e ao diretor de Gestão de Riscos, que atualmente é Fernando Nominato.

Não exerço trabalhos operacionais. O auditor precisa de independência e não estar 
envolvido com aquilo que será scalizado, é necessário que seja exclusivo para o cargo. 
Tenho total apoio para exercer as funções, pois é um cargo para garantir transparência. 
Vejo que a cooperativa, na pessoa do presidente, principalmente, sempre foi muito aberta, 
nunca dicultou nenhum trabalho de acesso à documentação, às atas – comenta, 
acrescentando que a revista anual divulga os balanços semestrais e todas as realizações. A 
prestação de contas é feita nas assembleias.

Mardem Sousa enfatiza a segurança nanceira da cooperativa, ressaltando que o Sicoob (Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil) padroniza as políticas e os manuais, garantindo toda uma 
estrutura e solidez nos moldes de uma franquia. O analista de controles internos participa de todas as 
reuniões do Conselho Fiscal e não se limita a apresentar relatórios, ele faz uma explanação mensal. 

O apoio que temos aqui se destaca entre as cooperativas. Temos a conança do Sicoob, da 
Crediminas (Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas Gerais) e da Cecremge 
(Central das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda) que é outra 
central. A Crediminas é rigorosíssima! Dá trabalho, mas também, garante mais segurança 
– avalia.

Esta é a terceira gestão dele no Conselho Fiscal. Foi membro efetivo e secretário, chegando à 
coordenação com experiência. Ele explica como é seu trabalho: “Não tomamos decisões. Fiscalizamos

“Temos que fazer o nosso trabalho para manter um alto padrão, o que realmente funciona com 
excelência”, arma o coordenador do Conselho Fiscal, Nizan Ferreira.

Na atual gestão, o coordenador do Conselho Fiscal do Sicoob União Centro-Oeste é o advogado Nizan 
Alves Ferreira, 32 anos. É arcoense com “raízes” em Pains, onde morou durante a infância e mantém 
seu escritório de advocacia atualmente. 
Nizan Ferreira é neto de Antônio Alves Pinto e lho de Benon Alves Ferreira, que incluem a lista de 
fundadores da então cooperativa de crédito rural em Pains, em 1990. Sua crença no cooperativismo é 
uma tradição familiar. “Sou apaixonado pelo cooperativismo. Na família, nosso ideal sempre foi a 
cooperativa como principal instituição nanceira, na qual temos conança de trabalhar”. 
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Conselheira destaca a credibilidade dos diretores 
Gilma Lúcia de Paula Gondim, 42 anos, graduada em Serviço Social e gerente administrativa na 
Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Arcos, na qual trabalha há mais de 20 anos, também é 
conselheira scal no Sicoob União Cento-Oeste.

tudo que ocorre na cooperativa, seja no âmbito administrativo ou no corpo a corpo junto aos 
associados”. 
Nizan Ferreira cumpre sua função com legitimidade e autonomia, e arma que o Sicoob União 
Centro-Oeste é uma cooperativa de excelência: “Temos que fazer o nosso trabalho para manter um 
alto padrão, o que realmente funciona com excelência”.
Em pronunciamento feito durante a pré-assembleia realizada no Salão da Cooperativa em Pains, no 
dia 25 de março de 2019 e, também na Assembleia Geral Extraordinária realizada em Arcos, na Casa 
de Cultura, no dia 26 de março de 2019, ele disse que os scais observam se os princípios 
cooperativistas estão sendo cumpridos, assim como as normas do Estatuto e Regimento da 
Cooperativa. Relatou que é feita a análise mensal dos documentos relativos ao exercício nanceiro, 
com inúmeras conferências de tesouraria e peças contábeis e, nas reuniões mensais, o Conselho tem 
acesso a inúmeros balanços e relatórios de auditorias, sem nenhum entrave. Também são obtidos 
todos os documentos e relatórios de análise obrigatória, aleatoriamente exigidos aos Diretores e 
demais colaboradores do Sicoob União Centro-Oeste. Como representante dos Associados, o 
Conselho Fiscal conta com a disposição para o diálogo e o entendimento, “sem negligenciar da 
independência e autonomia para o exercício de scalização, em especial encetadas no âmbito da 
governança do Conselho de Administração e da atividade da cooperativa”, conforme armou o 
coordenador. 
Com o auxílio dos Diretores e, em especial, do Controle Interno, estão efetivando mudanças para 
somar na melhoria da cooperativa. Há de se ressaltar a realização de treinamentos e qualicação. Os 
membros do Conselho Fiscal estiveram presentes em todos os eventos promovidos. 

Associada desde 2005, ela acompanha o trabalho e sabe da importância do cargo. Os conselheiros 
scais têm a obrigação de representar os associados “na scalização assídua e minuciosa”, sempre 
atentos aos atos do Conselho de Administração e de todas as operações da cooperativa. 

A conselheira destaca a excelência do trabalho realizado, citando o planejamento estratégico 
desenvolvido anualmente e as ações de responsabilidade social.  Um dos trabalhos mais admirados é 
o concurso de redação nas escolas municipais. “Uma das vantagens da cooperativa é esta: ela vê a 
comunidade, diferente dos bancos, que não conseguem ver nossa realidade”, compara.

Diante do peso da responsabilidade, ela diz que a credibilidade dos diretores foi a motivação para que 
aceitasse o desao, e também por presenciar o crescimento da instituição. “Amo este sistema de 
cooperativa! Eles não nos veem como cifrões, não é o capital da pessoa que fala mais alto, porque a 
gente é dono da cooperativa também; eles veem a gente como pessoa. Então, foi nessa linha que eu 
aceitei a proposta de estar aqui”, enfatiza.

Para aprenderem como scalizar, são submetidos a um treinamento. A atuação dos conselheiros 
scais é feita durante reuniões mensais com os responsáveis por cada setor da unidade, quando são 
fornecidos os relatórios nanceiros. Além de participar das reuniões, os conselheiros também estão 
sempre presentes na cooperativa e nas assembleias. Gilma Gondim assumiu o cargo em 2018 e destaca 
que realmente existe transparência na cooperativa. “Eles mostram tudo! E nas assembleias, fazem 
questão do pessoal ir. A cooperativa Sicoob União Centro-Oeste é exemplo em participação dos 
associados”. 
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“A cooperativa está muito bem. Passamos pelas crises nanceiras nacionais (sem que a cooperativa 
fosse atingida) porque trabalhamos com honestidade e transparência, tudo por meio de assembleias 
feitas anualmente. Os resultados nunca dão negativo, só positivo”, descreve o conselheiro scal Derly 
Teixeira da Cunha Júnior, 43 anos.

Por acompanhar de perto a trajetória da cooperativa há mais de duas décadas, arma que não se 
surpreende com o crescimento. 

“Podem ter certeza de que a cooperativa é muito bem scalizada” – Derly Teixeira da Cunha Júnior, 
conselheiro scal.

Ele atesta a transparência e credibilidade da cooperativa, informando que são realizadas várias 
auditorias ao longo do ano. “Podem ter certeza de que a cooperativa é muito bem scalizada, muito 
bem olhada, como se eu estivesse olhando a minha empresa. Fazemos reuniões mensalmente e 
sempre estou presente. A conferência dos caixas é feita aleatoriamente, uma vez ao mês”, relata e 
arma que não tem nenhuma diculdade em ter acesso aos documentos solicitados.

Sempre acreditei na cooperativa. Acreditei e acredito no Flávio [Flávio Vaz de Lima], 
como presidente e gestor. É uma pessoa de muita conança, de muita transparência. Eu 
sabia que a cooperativa chegaria aonde chegou. Tinha toda certeza e tenho certeza de que 
vai crescer mais ainda, porque a diretoria sempre trabalhou para isso. O crescimento é 
fruto do trabalho dos funcionários, da diretoria: todos unidos para fazer o melhor pelo 
cooperativismo – Derly Júnior.

José Alves Vilela, 74 anos, técnico mecânico aposentado e produtor rural, atualmente é presidente do 
Sindicato dos Produtores Rurais de Arcos. Embora tenha trabalhado em uma multinacional durante 
35 anos, sempre se interessou pelos assuntos e projetos relacionados ao meio rural. É associado ao 
sindicato rural desde 2004.

José Vilela destaca que o trabalho continua sendo feito de maneira correta, com responsabilidade e 
organização típicas de grandes empresas: 

O Conselheiro é associado desde 1994. Na época, trabalhava no açougue da família com o pai dele, 
Derly Teixeira da Cunha.

“O presidente e toda a equipe são muito dinâmicos. Os diretores trazem as coisas com as 'rédeas' nas 
mãos” – José Alves Vilela, presidente do Sindicato Rural de Arcos.

Em 1998, foi membro do Conselho Fiscal da então Crediarcos. Ele diz que não houve diculdades em 
exercer a função de scalizar os atos administrativos, porque desde aquela época a instituição já 
trabalhava dentro das normas, dentro da losoa difundida. “Fazíamos reuniões e scalizações todos 
os meses e nunca houve problemas”, relata.

Trabalhei junto ao Flávio na Lafarge [Flávio Vaz de Lima, presidente do Sicoob União 
Centro-Oeste]. Ele trouxe a organização da Lafarge aqui pra dentro da cooperativa. Ele 
trouxe as coisas boas que aprendeu dentro de uma empresa de grande porte e o que pôde 
aplicar aqui, ele aplicou. Isso foi muito importante e a cooperativa desenvolveu muito, 
relembra. 

Na opinião de José Vilela, o que também contribuiu para o desenvolvimento foi a livre admissão, que 
se deu a partir de 2004. Considerando que a atividade agropecuária em Arcos não tem grande 
destaque, a limitação a esse público seria inviável. “Se fosse car só com a área rural, a cooperativa não 
chegaria aonde chegou. Acabou beneciando o pessoal de outros setores e também favoreceu os 
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Total liberdade de atuação

produtores rurais, porque tem dinheiro para emprestar”, opina.
Sobre os resultados da cooperativa nos últimos anos e também atualmente, José Vilela avalia que os 
associados podem se sentir seguros. “O presidente e toda a equipe são muito dinâmicos. Os diretores 
trazem as coisas com as 'rédeas' nas mãos!”. 

Ainda mencionando a competência da equipe, João Fontes destaca o trabalho da diretoria com elogios 
aos resultados no desempenho das funções. 
Assim como José Vilela, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Arcos, João Fontes também 
avalia que a área rural em Arcos não é das mais fortes, e por isso o desenvolvimento da então 
Crediarcos foi mais lento no início, quando era direcionada apenas aos produtores rurais. Com a livre 
admissão de associados, a situação melhorou progressivamente. “A cooperativa foi importante, está 
sendo importante e será importante”, enfatiza. 

Josafá Rodrigues da Cunha (Fafá), 78 anos, é proprietário rural e foi empresário até se aposentar. É 
associado à cooperativa desde 1996 (então Crediarcos) e foi membro do Conselho Fiscal em 1997. Ao 
comentar sobre a importância desse Conselho, ele destaca a liberdade para questionar, “seja quem 
for”, para que a função seja cumprida com o rigor exigido.

“A cooperativa foi importante, está sendo importante e será importante” – João Ferreira Fontes.

O produtor rural João Ferreira Fontes, 72 anos, foi membro do Conselho Fiscal da então Crediarcos em 
1994 e em 1996. Segundo ele, no início, quando a cooperativa foi constituída, houve um período 
“turbulento”, mas logo depois se estabilizou. “Sempre houve transparência. Acompanho o trabalho 
do Flávio desde o início. Ele é excelente! É por isso que está na presidência até hoje”. 

“Fafá” avalia que ao longo dos 30 anos, as diretorias da cooperativa sempre prezaram pela 
transparência, e arma que o Sicoob União Centro-Oeste está em boas mãos: “Está muito bom! Em 
relação à transparência e credibilidade, tudo é esclarecido nas assembleias, com perguntas e 
respostas”. 
Atuante na política municipal nas décadas de 1970 e 1980, “Fafá” exerceu a vereança no período de 
1º/02/1977 a 31/01/1983. Presidiu o Legislativo Municipal em 1978. Na época, o prefeito de Arcos era 
Paulo Marques de Oliveira.   
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‘‘O sucesso é a soma 
de pequenos esforços 

repetidos dia após dia’’
Robert Colier
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A começar pelas publicações em jornais impressos locais, criação do informativo institucional próprio 
(O Produtor) e até mesmo de um programa de rádio, o Sicoob União Centro-Oeste aderiu aos novos 
formatos de divulgação: site, Portais, SMS Marketing, Facebook, Instagram, postagem de vídeos no 
You Tube, WhatsApp, painel de LED. A comunicação visual das unidades, com layout moderno, 
também evidencia essa evolução.

Ao longo desses 30 anos, o Sicoob União Centro-Oeste sempre divulgou a instituição para todos os 
públicos nas mais diversas mídias.  A imagem da cooperativa, reconhecida e respeitada na região, é 
reexo de uma identidade real, que evidencia os princípios e valores cooperativistas nas ações diárias. 
Os investimentos nas estratégias de marketing, realizados ao longo do tempo, sempre tiveram como 
propósito geração de valor, posicionamento da marca no mercado, criação de um ambiente de 
pertencimento e divulgação de uma identidade concreta e legítima.  

As mídias ao longo do tempo
Geração de valor e reconhecimento 
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Informativo ‘‘O Produtor’’ 

Por volta de junho de 1998 até 2004, investiu em um Informativo próprio chamado “O Produtor”, de 
circulação mensal. No impresso, foram divulgadas inúmeras ações do cooperativismo nanceiro em 
Arcos, em seu estágio embrionário. Foram publicados relatos sobre a agropecuária local, baseados em 
entrevistas com produtores rurais, assim como uma innidade de temas referentes ao homem do 
campo, suas diculdades, seus desaos e suas conquistas. Conheça alguns dos temas que foram 
notícia no Informativo “O Produtor”: 

A edição de dezembro de 1999 trouxe a notícia sobre um dos principais assuntos daquele ano em todas 
as mídias, “O bug do milênio” – a possibilidade de que na virada de 1999 para o ano 2000 houvesse 
uma pane nos sistemas de informação dos computadores, que “não reconheceriam” os dígitos 00. 
Felizmente, as especulações não se conrmaram e não houve problemas relevantes. Sob o título 
“Crediarcos está preparada para a chegada do ano 2000”, estava o texto:

Já nos seus primeiros anos de fundação, a então Crediarcos divulgava suas ações nos jornais 
impressos e nas rádios da cidade, demonstrando transparência em seus atos e evidenciando o 
cooperativismo com a nalidade de atrair mais associados e fortalecer a instituição.

O “Bug do milênio” 

Em meio a tantas especulações, inclusive as panes nos computadores, os associados da 
Crediarcos poderão pular e se divertir tranquilos de que seu dinheiro está seguro. Desde o 
início do ano, a Crediminas vem adequando seus programas, realizando sistemáticas 
simulações da virada dos números e os resultados são positivos. Com isso, não há 
nenhum motivo para que o cooperado da Crediarcos deixe de comemorar esta data 
magníca, anal, outra semelhante a essa, somente daqui mil anos. (p. 01 do Informativo 
O Produtor – Dezembro de 1999).



Capítulo 13: As mídias ao longo do tempo – geração de valor e reconhecimento

90

MEMÓRIA: “Vejo a Crediarcos com bons olhos e posso atestar, seguramente, que ela é uma das 
melhores cooperativas em sua classe” – Marcelo Penido, então inspetor da Crediminas (dezembro de 1999).

Na edição do Informativo O Produtor – 10 Anos da Crediarcos (dezembro de 1999), a chamada 
principal traz a seguinte armação. “Vejo a Crediarcos com bons olhos e posso atestar, seguramente, 
que ela é uma das melhores cooperativas em sua classe”. Quem fez essa avaliação foi Marcelo Paulo 
Penido, que na ocasião era inspetor da Crediminas (Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais). 
Ele havia feito uma inspeção de rotina na cooperativa por um período de dois dias. Uma das 
atribuições era orientar as cooperativas singulares sobre a importância do cumprimento das normas 
exigidas pelo Banco Central e pela Cooperativa Central. Conforme consta na matéria publicada no 
informativo, redigida pelo jornalista Tadeu Nunes, Marcelo Penido informou, durante a entrevista, 
que conhecia inúmeras cooperativas em todo o estado de Minas.  Ou seja, a avaliação era feita com 
base no que ele viu em outras cooperativas, podendo fazer comparações. 
Naquela época, há cerca de 20 anos, Penido fez a seguinte declaração ao redator do Informativo ‘‘O 
Produtor’’: 

O cooperativismo passa pelo campo do prossionalismo, tanto os funcionários como os 
próprios diretores. É preciso que todas as pessoas envolvidas nesse processo entendam 
que o cooperativismo no Brasil ainda é um sistema embrionário; mas, indiferente disso, se 
todos unirem força e trabalharem em prol do crescimento desse segmento, certamente ele 
vai aorar com muita força num futuro bem próximo.

A compra da primeira sede e outras histórias
O título da notícia de capa – na edição 14, dezembro do ano 2000 – foi o seguinte: Flávio Vaz realiza o 
sonho dos cooperados. A Diretoria investiu R$140 mil na sede própria localizada na rua São Geraldo, 
centro de Arcos. 

A história da Crediarcos pode ser comparada a de um produtor rural que, para colher os 
frutos de sua lavoura, enfrentou diculdades e maus tempos. Mas, como tudo na vida 
depende de muito trabalho e dedicação, este produtor venceu os obstáculos e conseguiu 
se erguer de uma situação em que poucos acreditavam ter solução [...] – Matéria intitulada 
Aquisição da sede própria reete o sucesso da Crediarcos - p. 03 do Informativo O 
Produtor, edição 14.

Outro produtor, residente na Barra do Melo, decidiu investir na compra de vacas leiteiras, em 1999, e 
procurou a Crediarcos para adquirir o empréstimo. “No ano passado, peguei dinheiro emprestado na 
Crediarcos e comprei três vacas de leite. Valeu a pena. Os juros foram baratos e a produção das vacas 
cobriu o investimento”. Essas são apenas duas das várias histórias de sucesso relatadas. 

Na mesma edição, na página 03, foi publicada a matéria: Na Crediarcos, os sonhos se tornam 
realidade – Presidente da Crediarcos visita propriedades rurais e ouve elogios de seu trabalho por 
parte dos associados. Foram noticiadas histórias de produtores que conseguiram obter recursos na 
cooperativa para adquirir bens e impulsionar o trabalho no campo. “Se não fosse a Crediarcos, eu não 
teria conseguido comprar o trator”, disse um produtor. 

Giro pelo Campo
O Informativo ‘‘O Produtor’’ contava com uma página dedicada a entrevistas com produtores rurais – 
“Giro pelo Campo”. A nalidade era ir até a propriedade do cooperado e ouvir suas histórias reais e 
seus anseios. Na edição 28, de outubro de 2004, o entrevistado foi um produtor do município de Santo 
Antônio do Monte, na fazenda Espraiado Veloso. Na época, entre vários outros relatos, ele disse: 



Capítulo 13: As mídias ao longo do tempo – geração de valor e reconhecimento

91

“Para falar a verdade, a Crediarcos tem sido uma grande parceira. Nela, tenho uma grande ajuda no 
meu negócio rural, desde que me tornei um associado. Cono muito na Crediarcos [...]”. 

Visita de Ronaldo Scucato e a Livre Admissão
Na edição de 28 de janeiro de 2005, na página 03, era noticiada a visita do presidente da Organização 
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG) e vice-presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) a Arcos. Ronaldo Scucato veio prestigiar a comemoração dos 15 anos 
da Crediarcos. Na ocasião, ele disse: 

Quando procuramos unir os segmentos da economia entorno de um só objetivo, que é o 
cooperativismo de crédito, estamos aprimorando o setor cooperativista em nosso país. A 
Crediarcos está dando um grande exemplo para nós todos. Ela está fazendo o que o 
mundo moderno já faz há longa data (p. 02 – Frases).

Também foi noticiado que a Crediarcos passou a ser uma cooperativa de livre admissão, com 
aprovação unânime do projeto votado durante a Assembleia realizada no dia 22 de agosto de 2004. 
“Assim, ela passa a ser uma cooperativa aberta a todos os segmentos socioeconômicos de Arcos que 
queiram fazer parte do segmento cooperativista”. Era o início de mais uma fase de grandes conquistas 
da cooperativa. 

Programa 'Cidade Rural' na Rádio Cidade
Na edição 18, de dezembro de 2001, foi noticiado na página 05 o lançamento do programa 'Cidade 
Rural', na Rádio Cidade:

Outra novidade no programa de José Carlos de Assunção é que os ouvintes podiam 
participar através de cartas, as quais podiam ser entregues na agência da Crediarcos.  

No mês de outubro, a Crediarcos iniciou, na Rádio Cidade AM, um programa direcionado 
ao homem do campo: 'Cidade Rural'. Todas as quintas-feiras, de 07 às 08 horas, o 
programa vai ao ar com o apresentador José Carlos de Assunção (que na época era gerente 
na Crediarcos). Informações, dicas, curiosidades e muita diversão já zeram do 'Cidade 
Rural' um campeão de audiência.

Depois que José Carlos deixou a direção do programa, o apresentador foi Marcelo Sousa, atual diretor 
Administrativo do Sicoob União Centro-Oeste. Foi um importante canal de comunicação com os 
cooperados, uma vez que, na época, a Rádio era a mídia mais utilizada na zona rural.
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Foi uma oportunidade única apresentar o programa Cidade Rural. Na época, cursava 
Comunicação Social na PUC Minas. Ainda não tinha feito a disciplina de Rádio, mas topei 
o desao. O programa ia ao ar toda quinta-feira por volta de sete horas da manhã. Era 
justamente o horário que o produtor rural já estava nalizando a ordenha e as donas de 
casa estavam iniciando os afazeres domésticos.  José Carlos era muito carismático, então 
eu precisava fazer algo para que o público continuasse ouvindo o Cidade Rural. Eu 
sempre iniciava o programa com uma mensagem motivacional, divulgava os 
aniversariantes da semana, as cotações do mercado agropecuário e alguma curiosidade 
do setor. Não faltava aquele popular  “alô” para ouvintes que iam até a cooperativa e 
comentavam que ouviam o programa. Ficava todo orgulhoso quando alguém comentava 
que tinha gostado de algum tema. Quando tinha na pauta algum convidado para ser 
entrevistado durante o programa, principalmente quando era “Dica de Saúde”, tínhamos 
ainda mais audiência. Valeu a pena a experiência – registra Marcelo Sousa. 

Atualmente, a cooperativa conta com uma Unidade de Comunicação e Marketing responsável por 
divulgar para os cooperados e toda a população informações referentes ao trabalho desenvolvido em 
Arcos, Pains e Vila Costina. Os integrantes da unidade também criam e desenvolvem as campanhas 
promocionais da cooperativa. São feitas, ainda, as divulgações com artes nais padronizadas pelo 
Sicoob Central Crediminas para todas as cooperativas.

Atualmente, o Sicoob União Centro-Oeste não possui um programa especíco como o “Cidade 
Rural”, mas no rol do planejamento de marketing tem a Rádio como uma aliada na divulgação de 
notícias e informações para seus variados públicos.

Divulgações nas mais diversas mídias atingem todos os públicos

A ideia foi colocada em prática em 2015, 
quando a Unidade Administrativa Regional 
(UAR 4) contratou uma consultora de 
marketing que auxiliou as cooperativas na 
implantação de suas próprias estruturas com a 
nalidade de divulgação de suas ações, 
produtos e serviços. A partir de 2017, já 
qualicada, a equipe do Sicoob União Centro-
Oeste deu sequência às atividades.

Ela trabalha no Sicoob União Centro-Oeste 
desde 2014, inicialmente como estagiária. Foi 
secretária executiva, auxiliou nos setores de 

A comissão é composta por integrantes que já 
fazem parte do quadro pessoal da cooperativa 
em Arcos e Pains e que, portanto, estão 
familiarizados com as temáticas e os eventos. 
Atualmente, a Unidade de Comunicação e 
Marketing é coordenada por Caroline 
Carvalho Pedrosa, 23 anos, formada em 
Administração pela PUC Minas. 
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Ao nal de cada ano, é produzida a Revista Sicoob União Centro-Oeste, com divulgação de todo o 
trabalho desenvolvido no Sicoob União Centro-Oeste, eventos e promoções. A cooperativa utiliza 
diversas mídias para atrair diferentes públicos: Rádios em Arcos e Pains, jornais impressos e portais 
de notícias locais, telão, outdoor, site próprio e os demais canais digitais já citados no início deste 
capítulo.

As equipes de Arcos e Pains se reúnem mensalmente, mas a comunicação entre todos os integrantes 
da Unidade é frequente. Para efetivação dos trabalhos, eles seguem o calendário de atividades 
inserido no Planejamento Estratégico da cooperativa, que é feito anualmente. Mais do que divulgar, a 
equipe também cria as promoções da cooperativa.  Neste ano de 2019, a principal promoção é “Sicoob 
União Centro-Oeste, 30 anos com você”, que irá sortear um carro Honda City 0 km no nal do ano, 
além de vários outros prêmios ao longo do ano. Este é o quarto carro sorteado pelo Sicoob União 
Centro-Oeste.

As mídias digitais, assim como as emissoras de rádio, permitem a agilidade e o dinamismo das 
divulgações e as informações detalhadas são publicadas na Revista anual (versões impressa e digital) 
e nos jornais locais. 

No que se refere à divulgação, pode-se dizer que a cooperativa vivencia uma nova fase, atenta aos 
anseios e às necessidades de um público cada vez mais dinâmico, que divide seu dia para se dedicar à 
família, ao trabalho, aos estudos, às atividades rotineiras e ao lazer, não tendo mais tempo para textos, 
áudios e vídeos longos. Ao mesmo tempo, não ignora o público que aprecia a leitura de reportagens 
detalhadas em jornais e revistas, que levam mais tempo para serem produzidos, não permitindo 
divulgação imediata. O importante é que as informações estão chegando ao público de todas as faixas 
etárias e pers, sejam eles adeptos – ou não – das novas tecnologias.

crédito e atendimento, foi telefonista e, atualmente, está nos setores de Cadastro e no Marketing.

Ao falar sobre os desaos da comunicação na era digital, Caroline Pedrosa diz que o principal deles é o 
tempo. Anal, é necessário agilidade nas publicações, para que o público não perca o interesse. 
“Temos que ser ágeis! Logo que acontece, já divulgamos nas redes sociais”, comenta. 

Fazer e divulgar o que faz resultou no reconhecimento junto à população. Ao longo dos anos, a 
cooperativa e Flávio Vaz receberam várias premiações: todas as sequências do Top of  Mind 
promovido pelo jornal Correio Centro-Oeste (2011 a 2019) e Mérito Empresarial promovido pela 
Associação Comercial e Empresarial de Arcos (2001, 2004, 2005 e todos de 2007 a 2018) para o Sicoob 
União Centro-Oeste, Reconhecimento da Loja Maçônica ao Sicoob União Centro-Oeste (2004), Prêmio 
Poupança Cooperada ao Sicoob União Centro-Oeste (em 2004), Prêmio Gente Expressiva em Minas 
Gerais (concedido a Flávio Vaz em 2007), Destaque da Década concedido ao Sicoob União Centro-
Oeste (em 2010), Destaque Inova concedido ao Sicoob União Centro-Oeste (em 2014), Prêmio 
Semeador Cooperativista concedido a Flavio Vaz em 2014, Prêmio de Excelência em Gestão Nível 
Brasil – Categoria Prata/Primeiros Passos, em 2017 (Sistema OCB - Organização das Cooperativas do 
Brasil - Programa de Desenvolvimento de Gestão de Cooperativas de Crédito - PDGC), Prêmio 
Empreendedor concedido ao Flávio Vaz em 2018.

Um dos objetivos da equipe foi fortalecer a visibilidade da marca Sicoob União Centro-Oeste, uma vez 
que alguns cooperados ainda se referiam às cooperativas como Crediarcos e Credipains, mesmo 
depois da união, e o objetivo foi alcançado.
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De acordo com o vídeo “Cooperativa, Caminhe para a Excelência”, divulgado pelo Sistema Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o 
programa está alinhado aos mais altos padrões de gestão e governança. Trata-se de uma ferramenta 
que “auxilia a cooperativa a se rmar ainda mais no mercado, com maior poder de competitividade, 
desenvolvendo a cultura de excelência, promovendo o aprendizado organizacional, a visão sistêmica 
de todos os processos e outras ações”. 
A participação no programa pode ser assim resumida: Depois da avaliação dos seus processos 
gerenciais, a cooperativa recebe um relatório com os pontos fortes, as oportunidades de melhorias e os 
indicadores de desempenho. Por meio do programa, é possível identicar em que estágio de gestão a 
cooperativa está, que pode ser ‘‘Primeiros Passos, Compromisso com a Excelência ou Rumo à 
Excelência’’. A partir das respostas dos gestores aos questionários, obtém-se um diagnóstico dos 
processos de gestão. Com as informações obtidas, a cooperativa “formula as estratégias, estabelece 
planos, ações e metas”.

“Saber onde está e aonde é preciso chegar”

Para que os objetivos esperados sejam atingidos, é importante que todos os cooperados, 
colaboradores e fornecedores estejam envolvidos. As informações e os conhecimentos gerados irão 
possibilitar que a cooperativa avalie e aprenda com os erros e acertos cometidos. Ainda de acordo com 
a divulgação já citada (vídeo “Cooperativa, Caminhe para a Excelência”), essas ações devem ser 
contínuas, recomeçando a cada ano, o que permitirá comparar os resultados e, consequentemente, 
promover as melhorias necessárias. 

Sicoob participa do Programa de Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas (PDGC)

Os gestores do Sicoob União Centro-Oeste utilizam o PDGC (Programa de Desenvolvimento de 
Gestão das Cooperativas), iniciativa que tem contribuído para o desenvolvimento da cooperativa 
desde  2014.
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O Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) criou o prêmio Sescoop Excelência de 
Gestão para reconhecer as cooperativas com as melhores práticas de gestão avaliadas pelo PDGC. 
Como prova de uma boa gestão, pautada em planejamento e execução, o Sicoob União Centro-Oeste 
foi premiado em nível nacional no programa, no ano de 2017, na categoria Prata (Primeiros Passos).
Para o presidente, Flávio Vaz de Lima, a conquista demonstra que a cooperativa está no caminho 
certo:

Presidir uma cooperativa que é reconhecida com uma premiação dessa natureza é um 
orgulho. O sistema nanceiro é muito dinâmico, requer cumprimento de normas e regras 
pesadas, mas buscamos ir muito além dessas premissas, desenvolvendo ações, programas 
e projetos que fazem a diferença para nossos públicos. O PDGC faz com que a cooperativa 
evolua e amadureça nos aspectos de gestão. Muito mais do que premiação, somos 
agraciados com melhorias de processos, por meio de padronização, controle e 
acompanhamento. A palavra comodismo não existe no vocabulário do Sicoob União 
Centro-Oeste. Estamos sempre buscando inovar e adotar boas práticas de gestão. Nossa 
equipe sempre abraça tudo com muito carinho e dedicação. Marcinha (Márcia Berto – 
diretora de Negócios) e Mardem (Mardem Sousa – analista de Controles Internos) estão 
sempre em busca de aperfeiçoamento de processos e rotinas com foco no PDGC na 
cooperativa; e os demais diretores estão sempre apoiando. Não posso deixar de registrar 
um agradecimento especial para a OCEMG, que nos ajuda, e muito, na condução de todos 
os trabalhos do PDGC. Toda vez que temos alguma dúvida, esbarramos em algum ponto 
de diculdade, eles estão prontos para auxiliar; e isso faz toda a diferença. 

A diretora de Negócios, Márcia Berto, comenta sobre a necessidade de constante evolução para 
acompanhar o novo contexto mundial:

O desao aumenta a cada dia. Eu vejo que estamos vivendo no mundo “VUCA – Volátil, 
Instável, Complexo e Ambíguo”, de tecnologias exponenciais, e onde a linearidade deu 
espaço a turbulências de profundas disrupções, principalmente tecnológicas; e nessa 
nova realidade, o cooperativismo tem a proposta de gerar valor agregado para todas as 
partes envolvidas, garantindo sustentabilidade e perenidade. É isso que a nossa 
cooperativa está fazendo, e conta com sua equipe de dirigentes e colaboradores para isso.

Um dos grandes incentivadores para que a instituição participasse do PDGC foi o conselheiro 
administrativo e coordenador da Comissão de Ética do Sicoob União Centro-Oeste, Sebastião Luiz 
Gomes da Silva: 

O PDGC vem despertar as cooperativas para o que elas podem fazer de melhor. É bom ter 
especialistas alheios ao sistema para checar as estratégias que estamos usando. Tivemos 
um aperfeiçoamento do trabalho e com isso fomos premiados. Quando somos 
despertados, passamos a trabalhar melhor. Quando podemos coordenar, dimensionar e 
programar, podemos evoluir. 

O conselheiro também comenta sobre a importância de trazer o cooperado para dentro da cooperativa 
“É preciso haver interação dos associados com o que é deles. Temos que ter essa preocupação de 
discutir nossos problemas e soluções”, sugere. 
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Desde que foi inaugurada (em outubro de 1989) até 2004, a cooperativa direcionou-se, com 
exclusividade, aos produtores rurais. Foi uma fase de grande importância. Com aqueles associados – 
“mulheres e homens do campo” – a cooperativa foi criada, superou diculdades e se consolidou.
Depois de aproximadamente 15 anos contados a partir da instituição, surgiu a necessidade de 
expansão. Foi então que a diretoria, com o apoio dos cooperados, concretizou um dos passos mais 
relevantes da história da cooperativa: a livre admissão.
Os novos associados, prossionais das mais diversas áreas, assim como pessoas jurídicas, 
contribuíram para o aumento da Receita da cooperativa e motivaram a oferta de novos produtos e 
serviços, movimentando a economia local em áreas distintas.

O mesmo autor argumenta que, com a livre admissão, os riscos inerentes à concentração em 
segmentos especícos se tornam menos intensos, “propiciando mais exibilidade para contornar 
intervalos de adversidade a atingirem esta ou aquela atividade econômica ou categoria prossional”. 
A livre admissão deu tão certo que “o cooperativismo nanceiro saltou de 1,9 milhão para 9,8 milhões 
de membros (dados de dezembro de 2003 e dezembro de 2017), dos quais 1,3 milhão são, atualmente, 
pessoas jurídicas”, segundo relato de Meinen.

A livre admissão foi conquistada por meio da Resolução 3.106 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), mediante proposta do Banco Central do Brasil, em 25 de maio de 2003. “O cooperativismo 
nanceiro conquistava o direito de estender os seus benefícios societários e operacionais a toda a 
sociedade, independente de vínculo prossional ou econômico das pessoas físicas e jurídicas 
interessadas em integrar o movimento” (MEINEN, 2018).

2004 - A livre admissão: 
um passo decisivo para o 
desenvolvimento da cooperativa
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Na opinião de Bruno Sousa, gerente de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste, a abertura para 
associados de todas as áreas foi um fator de grande importância, resultando no crescimento da 
instituição. Ele acredita que com a limitação ao ramo rural, ela não teria se desenvolvido da forma que 
se vê atualmente – em termos de patrimônio, de associados e de negócios. “Se permanecesse apenas 
na área rural, com certeza a cooperativa teria que ser incorporada por outra cooperativa maior nesse 
ramo”, diz o gerente, fundamentado no fato de que em Arcos a produção agropecuária não é 
predominante.
A livre admissão foi importante para o sistema cooperativista como um todo e foi a partir dessa 
abertura, que as cooperativas de crédito começaram a progredir. A partir de então, pessoas físicas e 
jurídicas de qualquer ramo puderam se associar, expandindo sobremaneira o público da cooperativa. 
No nal de 2018, a cooperativa já registrava aproximadamente 5  mil pessoas físicas e 900 empresas. 
São 356 produtores rurais, sendo que 93% são pequenos produtores, 4,5% são médios produtores e 
2,5% são grandes produtores.

“É assim que se cresce![...]”  - contador Edimar Alves.

O contador Edimar Alves da Silva, 54 anos, proprietário do escritório de contabilidade Organização 
Contábil Visão, tornou-se associado à cooperativa já na fase de livre admissão. Ele observa que o 
Sicoob União Centro-Oeste avançou e passou a contribuir ainda mais para o desenvolvimento 
econômico da cidade nessa nova fase: “Foi uma evolução! O atendimento às demais classes fortalece o 
tronco da cooperativa para atender mais pessoas. É assim que se cresce! E se a cooperativa cresce, o 
cooperado cresce junto”.
Edimar Alves acredita em que atualmente, no mercado econômico, as parcerias são o caminho mais 
correto. “A cooperativa é uma parceira! A gente enxergou aqui uma forma mais simplicada e menos 
burocrática de tocar a vida do escritório”.

Outro fator relevante é que, com o aumento do número de cooperados, o qual resulta em maior 
movimentação nanceira, as cooperativas podem expandir as ações sociais nas comunidades onde 
estão inseridas. Também são vericados benefícios do ponto de vista econômico, em virtude da 
concorrência; anal, trabalham com preços e atendimento diferenciados. 
O Sicoob Central Crediminas realizou Assembleia Geral Extraordinária no dia 19 de setembro de 
2003, dando o primeiro passo para assessorar suas cooperativas no processo de transição para a livre 
admissão. Na ocasião, foi aprovada a mudança no Estatuto, permitindo a abertura para cooperativas 
de quaisquer segmentos. “Também foram aprovadas as novas minutas de Estatuto Social 
padronizado para constituição de cooperativas associadas, considerando-se a inclusão de 
cooperativas de Livre Admissão, de Microempreendedores e das cooperativas que optassem em 
manter o atendimento ao segmento rural” (HOLLERBACK, Andréa, 2018. p.56 – Sicoob Credibom – 
Uma história de Pioneirismo e Credibilidade).

 “Se permanecesse apenas na área rural, com certeza a cooperativa teria que ser incorporada por outra 
cooperativa maior nesse ramo” – Bruno Rodrigo de Sousa, gerente de Negócios. 

Feliz com os resultados, o contador indica o Sicoob União Centro-Oeste para os seus clientes, 
principalmente os que estão iniciando sua atividade, seja comercial, mercantil, empresarial, porque a 
cooperativa oferece produtos que facilitam para quem está começando. “É um relacionamento muito 
bom, me sinto muito familiarizado aqui”, destaca. 
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Leia, na sequência, sínteses das histórias de empresários entrevistados pela equipe do Sicoob União 
Centro-Oeste no programa “Casos de Sucesso”, iniciado em 2016. O programa é uma forma que a 
cooperativa encontrou de valorizar o trabalho dos empresários de Arcos e Pains.  A homenagem aos 
empresários ocorre durante a realização das assembleias da cooperativa. 

“Nós sempre tivemos um excelente relacionamento, uma parceria bem saudável e conabilidade, já 
há bastante tempo” – Hailton Mori (Nutribem).

Atende à região Centro-Oeste no segmento de 
fornecimento de alimentação para empresas, 
prezando sempre pela alta qualidade de seus 
produtos e eciência nos seus processos. Trata-
se de uma instituição renomada, com intensa 
atuação e representatividade. Atualmente, a 
Nutribem gera mais de cem empregos diretos e 
está presente em cinco cidades da região. 

A Nutribem, empresa que tem como sócios 
Hailton Mori e Luiz Augusto Araújo Mesquita, 
foi criada em Itapecerica (MG) no ano 1975. 
Desde 1987, é sediada em Arcos. 

O cooperado concluiu falando da importância do Sicoob União Centro-Oeste para Arcos e Pains: 
“Sempre está apoiando tanto as iniciativas do setor agropecuário quanto os negócios em geral. A 
cooperativa fomenta negócios! É um apoio amplo e irrestrito”.

Hailton Mori é associado à cooperativa desde a 
fundação, na condição de produtor rural na 
época. Com a livre admissão, associou-se como 
pessoa jurídica. O empresário destaca que o 

Sicoob União Centro-Oeste e a Nutribem têm uma parceria bem sucedida. “Todos os nossos negócios 
nanceiros, envolvimentos, projetos, recursos e algum tipo de aplicação são feitos com a cooperativa; 
e nós sempre tivemos um excelente relacionamento, uma parceria bem saudável e conabilidade, já 
há bastante tempo”. Hailton Mori enfatiza o trabalho de todos os colaboradores: “Estão sempre 
preocupados em nos atender bem e em ver nosso negócio realizado, com toda a assistência necessária. 
É um atendimento excelente!”. 

Tamafe e TMF estão em expansão comercial no Brasil e exterior

A história do grupo começou com Rafael Caetano de Faria (Lete), pai de Itamar Rafael de Castro, 
sócio-administrador, que era produtor rural em Formiga e Itamar Castro conta que sempre 
acompanhou o pai e o auxiliou no trabalho, inclusive no campo, observando as diculdades diárias. 
Em 2003, junto ao irmão Edmar Rafael de Faria e mais um sócio fundaram em Pains a empresa Tamafe, 
no segmento de nutrição animal. Posteriormente, a sociedade se limitou aos dois irmãos. Nesse 
processo, empreenderam a TMF Fertilizantes em 2007, investindo em produtos com tecnologia 
exclusiva e inovadora para a fertilidade dos solos e aumento de produtividade. Os produtos tiveram 
grande aceitação no mercado, o que impulsionou os negócios do grupo
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Também em 2019, a TMF Fertilizantes implantou seu Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, que contará com laboratório especializado e uma fazenda experimental visando à 
formulação de novos produtos que se adequem às diferentes necessidades dos produtores e de suas 
culturas.
O grupo tem uma atuação em diferentes segmentos do agronegócio. A TMF Fertilizantes atua na 
fabricação de fertilizantes especiais, com foco na agricultura e fertilidade de solos, atuando, também, 
com produtos voltados à nutrição animal (avicultura, suinocultura e pecuária). O grupo, sediado na 
Rodovia 170, Km 87, gera 200 empregos diretos, a maioria em Pains, e conta com uma equipe de 
vendas em todo o Brasil. 

Itamar Castro conta que a caminhada não foi 
fácil, tendo enfrentado e superado diversas crises 
econômicas. Investindo em inovação e gestão 
moderna, o grupo cresceu mesmo em cenários de 
crises porque os gestores tiveram a coragem de 
empreender, sempre com ética, honestidade e 
transparência junto aos clientes, fornecedores e 
colaboradores. Em abril de 2015, iniciou-se o 
projeto para ampliação da nova unidade fabril, 
com as obras transcorrendo durante o ano de 
2016 com o pleno funcionamento da nova 
unidade, que entrou em operação triplicando a 
capacidade produtiva, o que permitiu a expansão para o Brasil e exterior.

Itamar Castro foi um dos primeiros associados do Sicoob em Pains e continua parceiro do Sicoob 
União Centro-Oeste, destacando que sempre acreditou no cooperativismo e na capacidade de 
desenvolvimento do sistema.

Ainda de acordo com informações obtidas junto à direção da empresa, em 2018 começaram os 
projetos para a Fase 2 da ampliação, que envolve toda a estrutura para a fabricação de novos produtos. 
As obras estão acontecendo, com previsão de conclusão ainda este ano de 2019.

Luiz Vicente da Costa (Império Rural). 

“Quero ver o crescimento do Sicoob União 
Centro-Oeste cada vez mais. Quanto mais forte, 
mais recursos tem para nos atender”

A Império Rural é uma empresa do ramo de 
agronegócio fundada em Arcos pelo químico 
industrial, produtor rural e empresário painense 
Luiz Vicente da Costa, no ano 1993. A empresa, 
situada na avenida Magalhães Pinto, está 
consolidada no segmento, investindo na 
excelência de atendimento e na oferta do que há 
de melhor no mercado. Possui clientes em Arcos e 

em várias cidades da região. Em suas atividades empresariais e rurais, Luiz Vicente gera 
aproximadamente 50 empregos.
A loja continua no mesmo endereço desde a inauguração, mas será construída uma nova sede, que irá 
atender melhor os clientes, nas proximidades da sede atual. 
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Logo que abriu a empresa, ele se associou à então Crediarcos como pessoa física. Após a livre 
admissão, abriu a conta da Império Rural, que passou a ser associada à cooperativa. A parceria foi tão 
forte que Luiz Vicente se tornou sócio-fundador do Sicoob União Centro-Oeste em Pains. Ele relata 
que a cooperativa contribuiu e contribui para o crescimento da sua empresa, devido à parceria que 
existe desde o princípio e sempre que precisa recorrer ao mercado nanceiro, recorre à cooperativa.

Feliz com os produtos e serviços e, também, com o atendimento, sempre indica a cooperativa para 
pessoas físicas e empresários, diante de sua crença na força do cooperativismo.  “Como associado, eu 
quero ver o crescimento do Sicoob União-Centro Oeste, cada vez mais. Quanto mais forte, mais 
recursos tem para nos atender”, naliza.

Hoje, a Império Rural trabalha com sistema de cobrança em boleto, o que facilita bastante a 
administração. Luiz Vicente ressalta que todos os serviços prestados pela cooperativa são essenciais 
para manter a empresa em bom funcionamento. “No Sicoob União Centro-Oeste, não existe aquela 
burocracia que atrasa e nos deixa muitas vezes de mãos atadas. Isso nos ajuda muito, porque o tempo é 
curto e não dá pra carmos esperando. Ser sócio do Sicoob é bem mais fácil e tranquilo”, comenta.

José Irineu (Solo Fértil).
Ele era trabalhador rural e se tornou proprietário de uma das maiores empresas de calcário da região.

A primeira sede foi na fazenda Timburé, 2 km 
distante da área urbana de Pains. Logo após a 
fundação, José Irineu, acreditando no potencial 
da empresa, adquiriu as partes dos demais sócios 
e se tornou o único proprietário de uma das 
maiores empresas de calcário da região Centro-
Oeste de Minas Gerais.

Em 1985, José Irineu Borges e quatro amigos 
fundaram a empresa Solo Fértil, situada em 
Pains, que hoje é referência no mercado 
consumidor de calcário agrícola, consequência 
do empenho e entusiasmo do empresário José 
Borges.

Antes de fundar a Solo Fértil, ele era trabalhador rural. Depois, adquiriu uma linha de ônibus 
municipal, atuando no ramo por 10 anos. Também investiu na comercialização de porcos que 
comprava na região e distribuía em Belo Horizonte e outras cidades. Em 1984, vendeu parte da 
empresa de ônibus para montar a Solo Fértil. Com uma dose de ousadia saudável, José Irineu sempre 
investiu nos seus sonhos. Saiu “do zero” e comprou a empresa de ônibus, sem saber dirigir ônibus. 
Depois de dois meses, já havia aprendido a dirigir. “É lógico que vieram os tombos, mas sempre 
levantei, car deitado não iria ajudar em nada”, comenta.

Hoje, José Irineu desfruta do árduo trabalho 
investido há aproximadamente 35 anos. Ele 
conta como começou essa história de garra e 

determinação, que o levou a ser um dos empresários mais bem sucedidos da região. A ideia surgiu 
com o convite dos quatro amigos em 1985. Ele aceitou o desao e foi em frente. Como não tinham 
conhecimento do ramo, visitaram outras empresas que trabalhavam com calcário agrícola, para terem 
uma ideia de como era o processo. 

Tornou-se associado à cooperativa por indicação de amigos. Ele descreve: 
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José Irineu acredita que o cooperativismo, com todas as características que têm feito a diferença no 
mercado, é o futuro do país.

A fabricação de sorvetes é recente na história do 
município de Arcos. Foi um empreendimento de 
Dênis Tiago Neves, que inaugurou a fábrica 
Quatro Estações em setembro de 1995. Hoje está 
presente em 180 cidades mineiras e gera 65 
empregos diretos.
No mix de produtos, estão picolés e sorvetes dos 
mais variados sabores. Com investimento em 
tecnologia de ponta, matéria-prima de qualidade 
e treinamento constante de suas equipes, a 
Quatro  Estações  tem a  aprovação dos 
consumidores, que conam na qualidade dos 
produtos. 
Dênis Neves morava em Campo Belo e queria ser 
piloto de avião.  Ainda cursando o ensino médio, 
havia feito provas para concretizar seu sonho, no 
entanto, não foi aprovado porque não se saiu muito bem na prova de Língua Inglesa. Na época, o 
ensino dessa disciplina era fraco na rede pública. Ele continuou os estudos e seguiu trabalhando em 
uma ocina mecânica. Um primo dele trabalhava em uma fábrica de sorvetes, na qual aprendeu a 
produzir. Mais tarde, esse primo saiu do emprego e começou a fabricar e vender seus sorvetes. O 
empreendimento estava dando certo e as vendas estavam boas. Foi quando Dênis recebeu o convite 
do primo para ajudá-lo. Aceitou a proposta e ia para a fábrica de manhã. À tarde, continuava em seu 
outro emprego. Satisfeito com o trabalho e percebendo que era lucrativo, Dênis decidiu investir em 
empreendimento próprio. Mantendo uma postura ética com seu primo, ele falou de sua intenção e 
disse que iria montar uma loja em outra cidade, para não prejudicá-lo. Foi então que decidiu vir para 
Arcos, onde tem parentes que o ajudaram a encontrar um cômodo na rua São Luís, esquina com rua 
São Geraldo. 
No início, Dênis comprava o sorvete do primo dele para revender. “O negócio deu tão certo que ele 
chegou a dizer que não estava dando conta de me atender, porque minha demanda estava grande. 
Então eu decidi comprar uma máquina dele e comecei a fabricar sorvetes aqui em Arcos, no início de 
1996” – relata o empresário.

Tudo que precisamos junto ao Sicoob União Centro-Oeste, sempre conseguimos. Eles são 
parceiros, são realmente preocupados com o desenvolvimento da empresa, e contribuem 
muito conosco. Além disso, as taxas oferecidas são interessantes. Percebo que é um 
trabalhando para ajudar o outro. Quando se trabalha com a mesma intenção, a tendência é 
só crescer. O Sicoob União Centro-Oeste tem pessoas sérias, compromissadas com o que 
fazem. Por isso, acredito que a tendência é crescer ainda mais, e se tornar mais respeitada 
do que já é. A cooperativa está em um nível muito bom e com uma segurança muito 
grande.

Dênis Neves começou como ajudante de produção de sorvete e hoje tem sua própria fábrica
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A parceria com o Sicoob União Centro-Oeste teve início a partir do convite da então gerente Márcia 
Berto, hoje diretora de Negócios. Ele conta que avaliou a possibilidade de se associar à cooperativa e 
fazer uma experiência, mas mesmo assim, teve receio. “Eu tinha um pouco de resistência, porque 
tinham acontecido alguns problemas com cooperativas de outras cidades em anos anteriores. Com o 
passar do tempo eu vi a seriedade e a dedicação de todos da cooperativa e me convenci de que era uma 
boa oportunidade para minha empresa” – conta o empresário.
Dênis aprovou o sistema e vê a cooperativa como uma grande parceira:

Aos poucos, o negócio começou a expandir e ele comprou alguns pontos de venda na cidade. 
Atualmente, são seis lojas próprias em Arcos e uma em Formiga. A fábrica é sediada na avenida 
sanitária “Dr. João Vaz Sobrinho”, bairro Cidade Jardim. A Quatro Estações produz picolés de frutas, 
picolés ao leite, sorvete de massa, sorvete de pote e açaí. 

Ao nal da entrevista, o empresário disse que o Sicoob União Centro-Oeste está no caminho certo. Ele 
experimentou, avaliou e aprovou o sistema.

A instituição me ajuda muito nos custos, porque é mais barato do que nos concorrentes. 
Além disso, a equipe resolve rapidamente minhas demandas. Faço minhas aplicações 
com muita praticidade. Dentre tantas coisas, a cooperativa me ajudou principalmente na 
situação dos boletos, porque tem um preço justo. Já indiquei para outras pessoas e 
empresários, porque cono na instituição. Percebo, principalmente, a responsabilidade e 
o trabalho sério de todos. Temos muito mais respaldo da cooperativa, e ela é assegurada 
pelo Banco Central. Para mim, é muita comodidade e, como empresário, valorizo essa 
proximidade e rapidez na solução das minhas demandas.

“No começo da parceria, eu movimentava muito pouco na cooperativa; hoje eu movimento mais. Eu 
percebi que o tratamento foi igual nos dois casos” - Joelson Faria, proprietário da Auto Mecânica Pains.

A Auto Mecânica Pains (AMP) foi inaugurada em 1984. Era uma pequena ocina com revenda de 
peças e trabalho reconhecido pela população. Nas últimas duas décadas, a empresa apresentou 
grande crescimento e está presente em várias cidades do Centro-Oeste mineiro. Ultrapassou as 
fronteiras do município e conquistou clientes de importantes empresas. Possui duas amplas e 
modernas ocinas para realizar serviços mecânicos. Uma ocina presta serviços referentes a vans e 
caminhões e outra atende às demandas de carros leves. Também são comercializadas peças para 
veículos leves e pesados, além de contar com 
uma equipe de 45 funcionários, altamente 
capacitados para atender os clientes em Pains e 
nas cidades vizinhas. 
Joelson de Paula Faria, sócio e administrador da 
AMP junto ao seu irmão Hamilton Terra Faria, 
conta que a empresa foi criada pelo pai deles, 
Edson Geraldo de Faria, que inicialmente era o 
gestor. Depois de certo tempo, Joelson percebeu 
a necessidade de renovação e assumiu a 
administração. Foi então que ele colocou em 
prática o desejo de manter a loja em Pains, mas 
não ser totalmente dependente da cidade, 
realizando negócios com mais empresas,
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vendendo para clientes de outras cidades. Hoje a empresa tem uma presença regional com 
vendedores externos visitando clientes e fazendo entregas de mercadorias. Também investiram em 
uma lial em Formiga e no serviço de telemarketing, vendendo para as cidades vizinhas. “Esse é o 
nosso foco hoje, mas estamos sempre com as raízes em Pains. Não temos a pretensão de sair daqui, 
queremos continuar aqui e expandir pela região”, comenta Joelson. A próxima meta é unir as ocinas 
e a loja em um único lugar. A obra está em fase de construção, na Rodovia MG 439.

Joelson Faria destaca que sempre teve suas demandas atendidas com mais agilidade e objetividade. 
Ele, também, comenta que não há diferença no tratamento dos associados.

A parceria da AMP com o Sicoob União Centro-Oeste cresceu aos poucos. “Hoje, todos os serviços 
bancários, de que precisamos, passamos para o Sicoob União-Centro Oeste. Nossa ideia é que 
possamos explorar mais a cooperativa, com a utilização de mais serviços, que eles disponibilizam 
para os associados”, diz o empresário.

No Sicoob União Centro-Oeste, as pessoas falam a mesma língua dos associados. Muitas 
vezes, o que as pessoas precisam primeiro é ser ouvidas; e uma das vantagens da 
cooperativa é que, independentemente do tamanho de sua movimentação, o tratamento é 
igual. No começo da parceria eu movimentava muito pouco na cooperativa; hoje, eu 
movimento mais. Eu percebi que o tratamento foi igual nos dois casos. Para mim, é um 
grande diferencial.

O empresário falou de suas expectativas em relação à cooperativa.  “Eu vejo que eles estão indo para o 
caminho certo, mas como tudo na vida, é preciso aprimorar sempre. Eles sabem que, se precisar 
melhorar ou mudar, farão algo neste sentido. Eu vejo a dedicação do pessoal”, conclui.

“A contribuição da cooperativa foi e continua sendo fundamental para o crescimento da empresa” – 
Neisson Matos, proprietário da Joia de Minas Ltda.

De posse desses equipamentos, Neisson Matos 
tomou a decisão de fabricar o pão de queijo 
congelado que hoje faz sucesso em diversos 
estabelecimentos do país. 

A ideia de fabricar pães de queijo e vendê-los congelados se deu em decorrência de um problema 
nanceiro de um cliente comprador de queijos, 
que decretou falência e passou à Joia de Minas, 
como forma de quitar sua dívida, algumas 
máquinas que eram usadas na fabricação de 
pão de queijo.

A proposta da empresa, quando foi criada, era apenas o comércio de queijos, que Neisson comprava 
na região da Serra da Canastra e Alto Paranaíba e comercializava, principalmente, no estado de São 
Paulo. 

Quando a empresa recebeu a visita do 
presidente do Sicoob União Centro-Oeste, 
Flávio Lima, e da diretora de Negócios, Márcia 
Berto, o proprietário decidiu se tornar 
cooperado. O encontro foi no depósito de 
queijos, que funcionava no bairro São Judas. 

A Joia de Minas Ltda é uma das empresas de Arcos que mais cresce. Fundada em 1997 pelo empresário 
Neisson Martins Matos, está consolidada no seu segmento: produção de pães de queijo. 
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Neisson Matos acredita que a cooperativa é o “banco” do futuro, porque tem tudo para se fortalecer 
ainda mais. Sua expectativa é que a instituição continue a prestigiar os empreendedores, “para que 
haja empregos e fartura na mesa do povo”.

Na ocasião, quei convencido de que teria um atendimento diferenciado, fato que, com o 
passar do tempo, comprovei positivamente. A contribuição da cooperativa foi e continua 
sendo fundamental para o crescimento da empresa, porque nos oferece facilidades de 
comunicação direta com os responsáveis por tomada de decisões; e também, à medida do 
possível, sempre nos atende com serviços e créditos que superam a concorrência, tanto em 
segurança quanto em agilidade – relata o empresário. 

O fundador e proprietário da empresa, César Costa, 
e sua esposa, Regina Paim Moreira Costa, administradora da Supercal, dedicam todos os esforços 
para o crescimento e desenvolvimento da empresa, com o apoio dos colaboradores.

 “A cooperação e parceria da Supercal Pains com a 
instituição Sicoob União Centro-Oeste é 
longínqua, consolidada e muito forte”.

Regina Costa conta que a Supercal Pains Ltda iniciou a parceria com o então Sicoob CrediPains 
quando a cooperativa estava no princípio de suas atividades. Na época, a Supercal possuía apenas 
oito colaboradores no seu quadro de funcionários. Hoje, a empresa já conta com 75 funcionários 
diretos e mais de 300 apoiadores indiretamente. “A cooperação e parceria da Supercal Pains com a 
instituição Sicoob União Centro- Oeste é longínqua, consolidada e muito forte”, arma e acrescenta 
que “em todos os momentos em que a Supercal necessitou do apoio da cooperativa, ela sempre esteve 
de portas abertas para prestar um extraordinário suporte à empresa”. 
Em contrapartida, a empresa concedeu à instituição a delização das suas movimentações 
nanceiras, contribuindo para o seu desenvolvimento e lucratividade. “A administração do Sicoob 
União Centro-Oeste, de uma forma engajada e comprometida a fomentar a relação com os 
cooperados, criou um ambiente propício, que se transformou nesta parceria duradoura e de sucesso”, 
comenta a administradora.
Em virtude do ótimo relacionamento e da credibilidade, os diretores da Supercal Pains já indicaram 
pessoas que se tornaram associados ao Sicoob Centro-Oeste. “Nós sempre conamos e prezamos 
muito em manter um relacionamento estreito com a cooperativa, visto que, além de o atendimento ser 
diferenciado, os funcionários nos fazem sentir exclusivos, tornando o elo de parceria mais conante e 
fortalecido”, comenta Regina Costa, enfatizando o longo período da parceria e os vários negócios 
celebrados e concluídos juntos. 

A Supercal Pains Ltda é uma empresa de grande 
porte situada na cidade de Arcos. Trata-se de uma 
indústria de aproveitamento e extração de jazidas, 
fabricação de ingredientes para ração animal e 
fabricação de calcário para corretivo de solo. 
Fundada em 1993 pelo empresário César Augusto 
Alves Costa, está consolidada em seu segmento e é 
referência no mercado em que atua. 

Hoje, a Supercal mantém grande parte do seu movimento nanceiro na cooperativa. “A nossa 
expectativa junto ao Sicoob União Centro-Oeste é na continuidade dessa parceria, almejando um 
contínuo e próspero futuro, obtendo sucessos e crescimento mútuo”, conclui.
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O processo de fusão/incorporação no cooperativismo pode ser analisado sob diferentes aspectos. A 
união de instituições cooperativas que compartilham dos mesmos valores e princípios tem sido uma 
maneira de aumentar o número de sócios, o patrimônio líquido, a representatividade, além de 
expandir a área de atuação nas comunidades, o que reete positivamente na economia e nas questões 
sociais.

A então Credipains foi fundada em 8 de outubro de 1990, por Marcos Antônio Soares de Abreu, Aécio 
de Paula Velloso e Aldo Ares de Sousa. São sócios-fundadores: Aldo Ares de Souza, Marcos Antônio 
Soares de Abreu, Aécio de Paula Velloso, Joaquim Alves Pereira Filho, Antônio Vieira da Costa, 
Oliveiro Lopes, Javer Caetano de Faria, Cláudio Ferreira Almeida, Sayonara Alves de Paula, José 
Carlos Rezende, Virgínia Alves Costa, Manoel Rodrigues Sobrinho, Aguilar Rodrigues de Faria, 
Alberto Rezende, Antônio Alves Pinto, Nélio Fonseca Cambraia, Luiz Vicente da Costa, Anidal Vieira 
da Costa, Benon Alves Ferreira, Aguiner Alves Rabelo, José Rabelo Sobrinho, João Alves de Oliveira, 
Sebastião Alves Parreira, Hélio de Paula Gonçalves, Geraldo de Oliveira Couto.

Antiga Credipains - um pouco de história

2010
União no nome e nos propósitos  



Capítulo 15: 2010 – União no nome e nos propósitos  

106

Diante dessa possibilidade de fechamento, a 
primeira  al ternativa foi  recorrer aos 
associados para uma chamada de capital. 
Aécio Velloso lembra que não foi uma tarefa 
fácil. “Tivemos que correr atrás, de fazenda em 
fazenda, para pegar dinheiro com os 
produtores rurais. Eu disse a eles: ‘‘se querem 
a cooperativa, têm que botar dinheiro lá!’’ 
Levantamos, na época, R$ 500 mil de aporte de 
capital social para resolver o problema com o 
Banco Central, que ia fechar a cooperativa, mas 
os problemas continuaram.”

Aécio Velloso permaneceu na presidência da então Credipains até 2010. Desde então, o Sicoob União 
Centro-Oeste (Arcos, Pains e Vila Costina) é presidido pelo arcoense Flávio Vaz de Lima.  
Na gestão de Aécio Velloso, a Credipains teve suas conquistas, a exemplo da abertura para associados 
de outras áreas além do setor rural. Na gestão dele também foi fundado o Posto de Atendimento 
Cooperativo (PAC) em Vila Costina, no ano 2000, com o apoio da Prefeitura de Pains, que cedeu o 
espaço para funcionamento. O crescimento em virtude da união das duas cooperativas possibilitou a 
construção de uma sede própria do PAC de Vila Costina, inaugurada em 2013.

Aécio Velloso, 78 anos, produtor rural e 
industrial, foi vice-presidente na primeira 
gestão da Credipains. Quando o mandato foi 
encerrado, ele se afastou, retornando em 1999 
na condição de presidente, cargo que ocupou 
até 2010. A situação da cooperativa não era 
favorável. “Estava na pior situação possível. O 
Banco Central ia fechar a cooperativa”, 
relembra.

A partir da sugestão do antigo presidente da Crediminas (Cooperativa de Crédito de Minas Gerais), 
Alberto Ferreira, decidiram se unir ao então Sicoob Crediarcos. Aécio Velloso lembra que foi sugerida 
a união com Arcos ou Formiga: “Reunimos eu, o Fernando Nominato, o Heleno Parreira. Optamos 
por Arcos pela simpatia e capacidade do Flávio. O resultado foi um casamento excelente e funcionou 
100%. A cooperativa aumentou, consideravelmente, o patrimônio líquido, somando o nosso com o de 
Arcos”. Melhor atendimento, mais recursos tecnológicos e facilidade de crédito foram outros 
benefícios para o público da agência de Pains, decorrentes da fusão.

Aécio Velloso acredita que Pains, sem o cooperativismo de crédito, “seria um caos”! No município, há 
apenas uma agência bancária, o Banco do Brasil, que por repetidas vezes foi alvo dos criminosos que 
assaltam caixas eletrônicos. Sem a presença da agência do Sicoob União Centro-Oeste no município, 
os moradores teriam que se deslocar para Arcos, Pimenta ou Formiga.

A Cooperativa aqui é vital para o comércio, a indústria, a agropecuária e o setor de 
serviços também. Inclusive é importante pelo lado social e pela geração de empregos. 
Com a união das cooperativas, o Patrimônio Líquido (PL) aumentou muito. A segurança 
de uma cooperativa é seu patrimônio líquido. Quando o PL é mais alto, ela pode bancar 
operações maiores, atender melhor à indústria, ao comércio. A cooperativa é medida pelo 
seu PL; sendo ele mais alto, tem como atender melhor, e os associados têm sido atendidos 
satisfatoriamente – explica Aécio Velloso.



Capítulo 15: 2010 – União no nome e nos propósitos  

107

 “[...] Estou satisfeito, principalmente com a fusão [...]”   – Heleno Alves, um dos sócios-fundadores.

Heleno Alves destaca a importância da livre admissão: “Os associados aumentaram, os depósitos e as 
operações de crédito também. A livre admissão expandiu a cooperativa. Prova disso é que começou 
pequenininho, num cômodo de favor e, hoje, estamos aqui numa sede desta. Temos aqui em cima o 
maior salão de festas da cidade [...]”, comemora.

Heleno de Castro Alves, 71 anos, produtor rural aposentado, é um dos sócios-fundadores da então 
Credipains e foi diretor administrativo. Atualmente, é conselheiro de administração e está satisfeito 
com a evolução da cooperativa. “Pains é extremamente rural, com propriedades pequenas, mas é um 
município que vive até hoje da produção rural. A mineração também é forte e quase todas as 
mineradoras são associadas aqui do Sicoob União Centro-Oeste”.

“A cooperativa é responsável por 80% do desenvolvimento do município (Pains), por tudo que ela já 
fez e continua fazendo. Hoje, é uma cooperativa séria” – avalia Aldo Sousa.

Outro sócio-fundador da cooperativa de crédito de Pains é Aldo Ares de Sousa, 74 anos, contabilista 
aposentado. Ele participou da primeira diretoria, no cargo de diretor administrativo. Aldo Sousa 
lembra que a criação da cooperativa, em 1990, deu suporte aos produtores rurais – ele foi um desses 
produtores. Uma das principais diculdades na época era o acesso ao crédito nos bancos. Ciente da 
importância da cooperativa para Pains, ele avalia: “A cooperativa é responsável por 80% do 
desenvolvimento do município, por tudo que ela já fez e continua fazendo. Hoje é uma cooperativa 
séria”.
O associado ressalta que, a partir da fusão, a instituição passou a ter mais credibilidade. “Passei a 
acreditar mesmo, no momento em que Flávio assumiu (presidente Flávio Vaz de Lima). É uma pessoa 
digna. Pra mim, é o bastante. Tudo melhorou! Flávio deve continuar à frente. Ele é uma pessoa séria e 
tenho certeza de que ele vai chegar ao alto”.
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O sócio-fundador faz questão de registrar o trabalho do gerente da agência do Sicoob União Centro-
Oeste em Pains, José Silva de Oliveira. “O trabalho dele é excelente, ele nasceu para isso! A 
cooperativa está em boas mãos. Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo”.

O atual conselheiro de administração do Sicoob União Centro-Oeste, José Paula de Sousa, 70 anos, 
trabalhou na então Credipains durante 16 anos. Começou em 1993 e se desligou em 2009. Antes disso, 
foi bancário, tendo trabalhado como chefe de setor na Minas Caixa durante 27 anos. Devido à 
experiência e ao domínio na área contábil, logo foi admitido no cargo de subgerente da cooperativa.
Ele conta que, naquela época, o sistema era praticamente manual, com apenas alguns serviços 
informatizados. A documentação era enviada a Belo Horizonte via malote. “Era processada alguma 
coisa com relação à conta corrente e empréstimo, mas o básico era feito na agência, tudo manual 
mesmo, naquela máquina de datilograa antiga”, lembra.
Mesmo deixando de ser colaborador em 2009, continuou acompanhando de perto, na condição de 
cooperado. Na opinião dele, a fusão com Arcos fortaleceu a instituição e melhorou o atendimento:

Antônio Alves Pinto, 81 anos, é agropecuarista e tem formação técnica em Agricultura. Já foi vereador 
e presidente da Câmara de Pains. É um entusiasta da cooperativa de crédito. Participou integralmente 
desde o início e continua participando. Ele diz que a instituição foi importante para ele, assim como 
para todos os produtores rurais que se associaram. “A gente fazia todos os negócios visando à 
cooperativa: ou beneciá-la ou ser beneciado pelo sistema. Foi bom para os produtores, e até hoje é! 
A cooperativa tem credibilidade, não tem dúvida. Ela pertence à gente e a gente pertence a ela”.

“[...] Aquele amadorismo deixou de existir. A cooperativa hoje é uma instituição nanceira sólida, 
que respeita muito o associado” – conselheiro José Paula de Sousa.

“A cooperativa tem credibilidade, não tem dúvida. Ela pertence à gente e a gente pertence a ela” – 
Antônio Alves Pinto.

Passou a ser mais prossional. Aquele amadorismo deixou de existir. A cooperativa hoje é 
uma instituição nanceira sólida, que respeita muito o associado. Com a fusão, aumentou 
o Patrimônio Líquido e a cooperativa ganhou credibilidade. O pessoal tomou consciência 
de que o sistema é deles, que nasceu para fortalecer uma entidade que luta pelo mesmo 
ideal e fortalece a comunidade. 

Mais do que prestar serviços como recebimento de contas, nanciamentos e tantos outros, os 
colaboradores da agência do Sicoob União Centro-Oeste em Pains também têm a iniciativa de realizar 
o Dia C (Dia de Cooperar), anualmente, como acontece em Arcos.  As entidades beneciadas são a 
APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e a SSVP (Sociedade São Vicente de Paulo). O 
Sistema se responsabiliza por todos os custos e as entidades cam com o lucro para investirem nas 
ações sociais. Também são feitas doações para outras entidades e são desenvolvidos projetos 
educacionais, a exemplo de Concurso de Redação.

Na percepção do conselheiro, o presidente do Sicoob União Centro-Oeste, Flávio Vaz de Lima, tem 
visão futurista e se empenha com a nalidade de ver a cooperativa sempre num patamar mais alto. Ao 
falar da dedicação do presidente, ele cita o investimento na qualicação do pessoal, dos diretores e 
conselheiros. “O Sicoob se prossionalizou, e hoje as pessoas têm que se habilitar, têm que ter 
conhecimento. O sistema fornece muitos cursos para o corpo dirigente, para os conselheiros e para os 
funcionários. O Flávio se empenha muito nesse sentido”.
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O Sicoob União Centro-Oeste tem uma identidade conhecida e respeitada nas comunidades nas quais 
está inserido, justamente por essas ações de responsabilidade social. Mais do que isso, ao oferecer 
crédito facilitado, com taxas acessíveis, pessoas físicas e jurídicas podem ter acesso ao crédito e 
investir em seus sonhos e empreendimentos, o que contribui para o desenvolvimento do município, 
gerando emprego e renda.  José Paula de Sousa acredita que o sistema garantiu e continua garantindo 
mais oportunidades para o painense se expandir. “Sou muito grato ao sistema, à cooperativa em si”, 
destaca.

O produtor rural e empresário Carlos José Goulart (Carlinhos), 54 anos, também é sócio-fundador da 
então Credipains. Ele considera que uma fase marcante para a cooperativa, ao longo de décadas, foi a 
livre admissão, que gerou aumento no capital e movimentou a agência. 

 “Alavancou a partir do momento em que houve a fusão” – José Altair Pimentel.

Hoje, arma o associado, sua movimentação é 99% com o Sicoob União Cento-Oeste. “Tenho 
segurança aqui. A cooperativa é nossa. A diretoria, pelo que a gente vê, é gente que tem competência. 
Sempre tive um bom crédito. Isso me ajudou muito e eu faço força de estar presente e continuar aqui, 
justamente porque é onde temos facilidade pra tudo, em qualquer momento que a gente precisa”.
Também na opinião dele, a fusão beneciou as unidades de Arcos e Pains. “O pessoal achou que não ia 
dar certo, que iam levar nossa cooperativa, eu não acreditei. Eu não tenho visto mudança negativa 
nenhuma. Acho que só veio a nos fortalecer, tanto uma quanto a outra. Tanto para Arcos quanto para 
Pains, foi um benefício muito grande”.

José Altair Pimentel, 65 anos, residente em Belo Horizonte, é proprietário rural em Pains e empresário 
do ramo de revenda de veículos em Belo Horizonte. Está entre os primeiros sócios da então 
Credipains e também vê com positividade a fusão com a unidade de Arcos. “Uma fase marcante foi a 
fusão. Alavancou a partir do momento em que houve a fusão. No dia a dia, a gente percebe que é uma 
cooperativa com um atendimento bem diferenciado, mais prossional, com bons gerentes. Sinto-me 
seguro como cooperado”, avalia. 

“Tanto para Arcos quanto para Pains foi um benefício muito grande” – Carlos José Goulart (Carlinhos).
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Outubro de 2014 foi marcante para o Sicoob União Centro-Oeste. A cooperativa completava seus 25 
anos com muitos motivos para celebrar. A livre admissão de associados, processo iniciado em 2004, já 
havia se consolidado e a união que aconteceu em 2010, com as unidades de Pains e Vila Costina, 
também já era um sucesso. A meta era continuar progredindo para fortalecer ainda mais o sistema e 
beneciar o cooperado e as comunidades.
A comemoração foi inesquecível para os cooperados e colaboradores. Para a empresária Silmara 
Cristine da Cunha Teixeira, foi uma data de sorte. Ela foi contemplada no sorteio do veículo 0 km da 
promoção “Cartão Fidelidade”. 
A data também foi marcante para a empresária Geralda Elizabete Teixeira (Beth), proprietária da Beth 
Festas, que realizou o evento para quatro mil pessoas, seu maior público até então. Ela destaca a 
participação dos colaboradores do Sicoob União Centro-Oeste. “Os colaboradores ajudaram em todos 
os aspectos. Ao longo da minha carreira, foi um dos eventos mais graticantes, pelo número de 
pessoas e satisfação do pessoal. Ficou na memória”. 

2014
Conquistas aos 25 anos 
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Geralda Elizabete Teixeira (Beth) é professora aposentada e está no mercado de buffet há 25 anos. É 
associada ao Sicoob União Centro-Oeste desde 2014:

Durante os eventos que realiza para o Sicoob União Centro-Oeste, Beth e os colaboradores aproveitam 
para aprender o que a cooperativa está difundindo. “Vou observando enquanto estou trabalhando 
nos eventos. O que aprendi com o Sicoob, enquanto estou trabalhando, é muito mais do que você 
imagina. Eles estão fazendo as palestras e eu e meus funcionários estamos ouvindo e valorizando”, 
comenta.

A empresária ressalta a importância da cooperativa para o desenvolvimento econômico do 
município, assim como nas questões de responsabilidade social, na realização de eventos benecentes 
como o “Dia C” (Dia de Cooperar) e, principalmente, na efetivação de projetos na área de educação, a 
exemplo do Concurso de Redação e Projeto de Música para estudantes.

Silmara Cristine da Cunha Teixeira, 33 anos, é empresária há mais de sete anos no ramo de lingeries, 
moda praia e moda tness. É associada ao Sicoob União Centro-Oeste desde quando abriu a empresa, 
e não tem conta em banco na condição de pessoa jurídica. 

“Nos bancos, eles não sabem nem quem sou eu. Aqui eu me sinto mais abraçada [...]” – Silmara Teixeira.

A empresa Beth Festas também contribui para o desenvolvimento econômico de Arcos, sendo  
gerados 15 empregos diretos e, nos nais de semana para cada evento, são contratados 
aproximadamente 60 prossionais, a exemplo de garçons e cozinheiras. 

Arrependo de não ter vindo pra cá há mais tempo. Eles tratam tanto a mim quanto aos 
meninos que trabalham comigo, com o mesmo respeito, o que é muito importante. A 
cooperativa te dá um suporte bacana, temos facilidade de conversar com a gerência, com 
os colaboradores, com uma tranquilidade enorme, e você não sai sem resposta. O que eu 
acho mais importante no mundo nanceiro é você saber qual a taxa que você está 
pagando. Daqui do Sicoob, eu saio tranquilamente sabendo o que estou pagando.

A cooperativa dá mais valor ao dinheiro da gente, por isso que não optei por ser 
correntista em banco como pessoa jurídica. Aqui, eles dão mais suporte em taxas e em 
tudo. Eu me sinto importante. Nos bancos, eles não sabem nem quem sou eu. Aqui, eu me 
sinto mais abraçada. Quero continuar fazendo parte. Não se mexe em time que está 
ganhando – enfatiza. 

Silmara também conta com a sorte a seu favor. Em 2014, ela foi sorteada com um automóvel 0 Km, da 
promoção “Cartão Fidelidade”, em comemoração aos 25 anos da cooperativa de crédito. Parte do 
dinheiro ela investiu nos negócios, que vão muito bem. Em seu primeiro ano de loja, conquistou o 
título de Jovem Empreendedora do Ano pela ACE (Associação Comercial e Empresarial de Arcos) e, 
há sete anos consecutivos, tem conquistado o Mérito Empresarial em sua categoria. 
Feliz com os resultados, sempre que tem uma oportunidade ela indica a cooperativa para os amigos 
que pretendem lançar algum empreendimento. “O Sicoob União Centro-Oeste, com certeza, faz parte 
da minha vida como empresária. É meu parceiro, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que há mais de 
sete anos estou aqui e adoro a equipe. Indico para outras pessoas desde o primeiro ano”, comenta. A 
empresária e suas colaboradoras participam dos seminários que a cooperativa promove, 
principalmente na área de vendas.   
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O texto de homenagem fez referência à fundação da cooperativa diante das diculdades encontradas 
no segmento nanceiro voltado a princípio ao produtor rural e, por consequência, ao setor 
empresarial. “Somos gratos ao senhor Lindomir Alfredo Dornelas”, dirigindo-se ao primeiro 
presidente da então Crediarcos e responsável por determinar as diretrizes iniciais e romper os 
primeiros obstáculos para que este sonho se tornasse possível.

O evento comemorativo e as homenagens 

O dia de comemoração dos 25 anos foi marcado por lembranças e emoções em virtude das 
homenagens realizadas. Na ocasião, as funcionárias Lucienne Ribeiro de Carvalho Sousa e Eliana de 
Faria foram agraciadas com placas de homenagem, respectivamente referentes aos 24 e 23 anos de 
casa (em 2014). A alegria e satisfação eram perceptíveis nos olhares dos funcionários, associados e 
demais convidados. Uma data marcante não poderia deixar de ter um momento de nomear e honrar 
as pessoas que construíram a história do Sicoob União Centro-Oeste até os seus 25 anos, lembrando 
que muitos ainda continuam sua jornada e marcam os 30 anos. Como forma de homenagear essas 
pessoas, foi proferido um discurso durante a celebração. 

Em seguida, citou Aécio de Paula Velloso: 

O tempo passa rápido, e nossa história, a cada dia, foi construída por situações que vieram 
agregar mais valor e, por consequência, impulsionar o crescimento desta cooperativa que 
hoje tem em sua marca a palavra União.  Fruto desta união, tivemos a felicidade de 
darmos as mãos nos mesmos propósitos com a então Credipains. Externamos nossos 
sinceros agradecimentos ao Sr. Aécio de Paula Velloso, que foi um exemplo de 
cooperativista na cidade de Pains, conduzindo a presidência daquela unidade com anco 
e determinação, por anos.

Ao fazer referência à citação do político americano William Jennings Bryan (1860 – 1925): “Destino não 
é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha; não é uma coisa que se espera, mas que se busca”, foram 
feitos agradecimentos a cada associado, que dentre as possíveis escolhas, escolheram estar com a 
cooperativa. Foram citadas pessoas cujas histórias se confundem com a história da cooperativa e que 
não mediram esforços para que a instituição chegasse aonde chegou. 

Falamos neste momento de Antônio Carlos Dias de Carvalho e Flávio Vaz de Lima. 
Antônio Carlos nos presenteou sendo o primeiro associado, titular da primeira conta 
aberta, do primeiro depósito realizado. Flávio Vaz nos honra com sua dedicação e 
determinação na presidência desta cooperativa desde 1993. No início de tudo, esses 
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Um momento marcante do discurso foi a analogia à reexão de Confúcio, pensador e lósofo chinês - 
550 A.C - 479 A.C.: . “Assim, nestes 
25 anos, estes homens – desde o início de nossa trajetória – estiveram sempre presentes. Abriram 
caminhos para que todos os associados agregassem algo; e estamos hoje no patamar de crescimento 
cada vez mais acentuado”.

“Transportai um punhado de terra todos os dias e farás uma montanha”

O discurso teve seu desfecho com citação da importância de todos os associados, e também, 
evidenciou os diretores da época - Sebastião Luiz Gomes e Fernando Nominato - “Agradecemos a 
todos que estiveram desde o início nesta mesma caminhada e foram suportes e diretrizes para que 
tudo acontecesse da melhor forma possível. Obrigado, Sebastião Luiz Gomes e Fernando Nominato, 
por também acreditarem no cooperativismo com tamanho entusiasmo”. 
Estamos em 2019, aproximadamente cinco anos se passaram desde a celebração dos 25 anos. A 
emoção se renova e ganha novo impulso para que todos deem sequência à história iniciada em 1989. 
Hoje, mulheres e homens – prossionais especializados pela academia, pelo dia a dia na cooperativa e 
pela vida, assim como os estagiários que trazem o viço e os sonhos da juventude – estão construindo o 
futuro do Sicoob União Centro-Oeste, vislumbrando as inovações para os próximos 30 anos. Até lá!

homens não caram à mercê da sorte e cravaram uma luta intensa com a nalidade de 
enfrentarem todas as diculdades que surgissem em prol desta cooperativa. Eles se 
tornaram exemplos de dedicação e determinação e não esperaram que as coisas 
acontecessem, mas zeram acontecer.
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Com mais de 4,4 milhões de cooperados em todo o país, presente em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal, mais de 2,9 mil pontos de atendimento, o Sistema de Cooperativas de Crédito do 
Brasil, Sicoob, é a quinta maior entre as instituições nanceiras que atuam no país. A rede Sicoob é 
composta por 450 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das 
Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Também integram o Sistema: o Banco Cooperativo do 
Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias [empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, 
consórcios, DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda), seguradora e previdência], 
provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas nanceiras.  As cooperativas de 
crédito oferecem prestação de serviços e produtos aos associados e o Sicoob atua com o suporte 
necessário. 

Parceria é uma forma de unir forças quando se deseja atingir um objetivo em comum.  Uma 
Cooperativa de crédito depende de uma estrutura para o bom andamento de suas atividades, seja de 
natureza tecnológica e administrativa, assim como normativas e outras. Comemorar 30 anos de 
sucesso é uma oportunidade de demonstrar o quanto é grande a rede de parcerias sistêmicas que 
compõe o arcabouço do cooperativismo e da qual o Sicoob União Centro-Oeste faz parte.

O Sicoob

Os depósitos em cooperativas nanceiras têm a proteção do Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop). Esse fundo garante os depósitos e os créditos mantidos nas cooperativas 
singulares de crédito e nos bancos cooperativos, com valores de proteção iguais aos demais bancos.

Parcerias Sistêmicas  



Capítulo 17: Parcerias Sitêmicas

115

A Confederação 

De acordo com divulgação do site do Sicoob, “a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob 
Ltda., Sicoob Confederação, é uma cooperativa de terceiro grau, segundo a legislação cooperativista; 
como instituição, possui personalidade jurídica própria”. Também é informado que ela “foi 
constituída pelas cooperativas centrais do Sistema - Centrais Sicoob, com a nalidade de defender 
seus interesses, promovendo a padronização, supervisão e integração operacional, nanceira, 
normativa e tecnológica”. A Confederação dene políticas e estratégias de comunicação e marketing, 
principalmente em relação à marca Sicoob.

O Sicoob União Centro-Oeste, assim como as demais liadas, contam com a Confederação para as 
atividades de ouvidoria e relacionamento com o associado, capacitação de pessoas, informações 
gerenciais e soluções tecnológicas, como o Sisbr - Sistema de Informática do Sicoob. “As cooperativas 
de crédito, há 30 anos, enfrentavam diculdades diversas, principalmente na área de tecnologia, 
porque não havia padronização e muitos serviços eram manuais”, comenta o diretor Administrativo 
do Sicoob União Centro-Oeste, Marcelo Sousa. “Criado em 2001, o Sisbr integra, operacional e 
nacionalmente, as cooperativas do Sicoob, agregando o que há de mais moderno da área de tecnologia 
para proporcionar toda a infraestrutura e facilidade que o negócio precisa”, conforme divulgação do 
site do Sicoob, no qual também está o seguinte relato:

A Confederação representa a materialização da proposta de consolidação, organização e 
fortalecimento do Sicoob, com vistas à atuação sistêmica, formando, em conjunto com as 
Cooperativas Centrais, Cooperativas Singulares e o Bancoob (Banco Cooperativo do 
Brasil), uma grande rede compartilhada. A representação das cooperativas do Sicoob 
também é exercida em parceria com os demais sistemas cooperativos, por intermédio da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), na busca do aperfeiçoamento da 
regulamentação que disciplina o segmento. Em sintonia, os órgãos cooperativos ampliam 
o campo de atuação, fazendo esforço adicional em benefício de todos.

Democratização do acesso a produtos e serviços nanceiros 
Bancoob – Banco Cooperativo do Brasil
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O Bancoob começou a existir no dia 4 de novembro de 1996 (VALE, 2017, p. 84), mais de seis anos 
depois da extinção do BNCC (Banco Nacional de Crédito Cooperativo). Seus objetivos caram assim 
denidos, em 2 de dezembro de 1996: Imediatos – promover a autonomia operacional das 
cooperativas; fazer a sua compensação; aplicar os recursos do Sistema diretamente no mercado 
nanceiro. Seguintes – ampliação da área de atuação das cooperativas; obter recursos; Futuros – 
melhorar o sistema de liquidez das cooperativas; promover a mobilidade de recursos de uma região 
para a outra (VALE, 2017, p. 106).

O Banco Cooperativo do Brasil S.A., Bancoob, foi constituído em 1996, sendo um banco privado 
especializado no atendimento às cooperativas de crédito. Seu controle acionário pertence a entidades 
liadas ao Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) e seu trabalho é orientado para 
manutenção de um relacionamento cordial e transparente com as cooperativas, satisfazendo suas 
necessidades e buscando a melhoria de processos. 
O Bancoob tem o propósito de diminuir as desigualdades sociais existentes nos municípios 
brasileiros, por meio da democratização do acesso a produtos e serviços nanceiros. Coloca em 
prática os ideais cooperativistas e busca soluções para incrementar o portfólio das cooperativas, 
desenvolvendo ações que priorizam a gestão de controles e riscos, entre outras questões. 

O BNCC foi extinto em março de 1990, quando o presidente do Brasil era Fernando Collor de Melo. 
De uma hora para outra, as cooperativas de crédito deixaram de ter os cheques 
compensados, além de os seus recursos, que estavam depositados naquele banco, terem 
sido bloqueados. Instalou-se o caos entre as cooperativas de crédito [...]. A solução 
salvadora veio do Banco do Brasil [...]. O Banco do Brasil não foi um parceiro pleno, mas 
pode-se dizer que evitou a bancarrota do Sistema de Cooperativas de Crédito. (VALE, 
2017, páginas 34 e 35). 

O mineiro Raimundo Mariano do Vale, nascido em Curvelo em 1938, foi presidente do Bancoob desde 
sua fundação, em novembro de 1996 a março de 2005. É o autor do livro aqui utilizado como fonte de 
pesquisa, além do site da instituição, para descrição do Bancoob.  Marco Aurélio Borges de Almada 
Abreu é o atual presidente. 

Os associados da então Crediarcos, que havia sido inaugurada aproximadamente há cinco meses 
antes, também sofreram as consequências.

Sicoob Central Crediminas 
Suporte para as cooperativas e elo entre cooperativa, 
Sicoob, Bancoob e Banco Central.
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A Ocemg foi fundada há aproximadamente 49 anos e o Sescoop, há aproximadamente 19 anos. O 
Sistema abrange cerca de 800 cooperativas de diversos ramos e mais de um milhão de cooperados. 

A Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas Gerais Ltda., Crediminas, foi constituída em 
Assembleia Geral realizada dia 21 de junho de 1988. O nome foi alterado em assembleia geral 
extraordinária de 19 de setembro de 2003, para Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. 
– Sicoob Central Crediminas (CAMISASCA e NEVES, 2018, p. 61). Em 2003, também foi aprovada a 
adoção da marca única Sicoob, que signica Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. 

OCEMG (Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais)
Visão: “Em 2025, o cooperativismo mineiro será reconhecido pela sociedade por sua excelência, 
competitividade, integridade e capacidade de promover o desenvolvimento econômico e social”.

O Sicoob Central Crediminas surgiu com o papel de “amparar as cooperativas, dar o suporte 
necessário, ser o elo entre cooperativa, Sicoob, Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) e o próprio 
Banco Central” (CAMISASCA e NEVES, 2018, pág. 61). O comentário é de Vicente de Paulo Lopes 
Cançado, então conselheiro do Sicoob Central Crediminas, e foi feito em entrevista concedida ao 
Escritório de Histórias, no dia 15 de dezembro de 2015, em Belo Horizonte, de acordo com a referência 
que consta no livro 25 anos do Sicoob Central Crediminas.
É responsável pela coordenação e centralização dos processos operacionais e de representação das 
suas cooperativas singulares liadas. Tem a missão de efetuar a centralização nanceira, a scalização 
e o assessoramento nas áreas de crédito, econômica, tecnológica, contábil, marketing e comunicação, 
organização e métodos, capacitação prossional das Cooperativas que a integram. 

A sigla Ocemg signica Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Foi criada em 
1970. O Sistema Ocemg é formado pela junção do Sindicato e da Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais – que é o órgão de representação política, sindical-patronal e de defesa do 
cooperativismo no Estado – e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas 
Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação prossional, pelo monitoramento e 
pela promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg também integra a Federação dos 
Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa 
Catarina (Fecoop-Sulene).
Sua missão é “promover, desenvolver, representar e defender o cooperativismo mineiro, tornando-o 
mais competitivo, respeitado e admirado pelo papel que desempenha na sociedade”. 

O Sistema Ocemg atua em benefício do crescimento e desenvolvimento do cooperativismo mineiro. 
Proporciona orientação e apoio para a gestão eciente do setor, oferecendo cursos, treinamentos, 
palestras e seminários que integram e fortalecem as sociedades cooperativas. 

O atual presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Central Crediminas (2019) é Geraldo Souza 
Ribeiro Filho.

Sua visão: “Em 2025, o cooperativismo mineiro será reconhecido pela sociedade por sua excelência, 
competitividade, integridade e capacidade de promover o desenvolvimento econômico e social”.

Em vídeo institucional do Sistema Ocemg (2015), o cooperativismo é mencionado como “a face 
humana da economia”. Também são divulgadas as seguintes informações: Mais de um bilhão de 
pessoas no mundo se dedicam ao cooperativismo. O resultado do trabalho desenvolvido pelo Sistema 
Ocemg é expressivo e as cooperativas mineiras são recorrentemente destacadas em âmbito nacional. 
Nos cenários nacional e internacional, a gestão das cooperativas mineiras sobressai pela grande 
participação em programas de aperfeiçoamento desenvolvidos pelo Sistema. Minas foi um dos 
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“Registro meu agradecimento, em nome do Sicoob União Centro-Oeste, a todos os nossos parceiros 
sistêmicos” – Flávio Vaz.

O presidente do Sicoob União Centro-Oeste, Flávio Vaz, salienta que as parcerias institucionais são 
extremamente importantes para o crescimento saudável e de forma sustentável das cooperativas 
liadas.

Estados com maior índice de participação no Programa Nacional de Desenvolvimento da Gestão 
Cooperativa e também um dos mais premiados no prêmio nacional de excelência em gestão. O 
Sistema idealizou e cedeu para todo o país o maior projeto cooperativista de voluntariado, o Dia C – 
Dia de Cooperar, criado em 2009. 

Contar com o apoio das parcerias nos dá a tranquilidade de executar nossas atividades 
com segurança e respaldo técnico, além de auxiliar na redução de custos. Vejo a parceria 
como a busca de um objetivo em comum, e todos os nossos parceiros visam ao crescimento 
do cooperativismo. Dessa forma, todos têm a ganhar. Registro meu agradecimento, em 
nome do Sicoob União Centro-Oeste, a todos os nossos parceiros sistêmicos, pois é com a 
prestação de serviços e atenção de vocês que temos a condição de realizar um bom 
atendimento aos associados na linha de frente. Já tive a oportunidade de atuar de alguma 
forma dentro dessas instituições, e vejo o quanto o trabalho é benéco e necessário para o 
fortalecimento do cooperativismo em geral – comenta Flávio Lima.
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Vila Costina é o nome de um Distrito de Pains situado a 18 km depois do município. O nome da 
comunidade é uma homenagem à família Costa. O empresário e produtor rural, Luiz Vicente da Costa, 
64 anos, painense, acredita que seus familiares tenham chegado àquelas terras há mais de 200 anos. Ele 
teve acesso a documentos do avô, datados de 1886. Há muitos anos antes disso, ele já estava lá.

Vila Costina  

Diferentes gerações da Família Costa vivem na Vila Costina há mais de dois séculos 
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Luiz Vicente foi um dos fundadores da Credipains, em 1990, e também o primeiro vice-presidente. Ele 
conta que, na época, trabalhava na Cooperativa de Produtores Rurais, onde foi fundada a cooperativa 
de crédito, por um grupo de produtores. “Foi fundada na minha sala”, relembra, relatando que 
comprou um cofre e uma linha de telefonia xa para a cooperativa.

Com a união, todos os serviços prestados na agência de Arcos passaram a ser prestados também na 
agência de Pains, em sede própria, com a mesma qualidade. Segundo Luiz Vicente, até certo ponto, a 
então Credipains cresceu e atendeu muito bem os associados. Quando se considerou a possibilidade 
da união com a Crediarcos, que estava mais estruturada, o resultado foi o fortalecimento das 
unidades.

Quando Luiz Vicente veio para Arcos, logo se associou à então Crediarcos e participou do Conselho 
Fiscal por três vezes. Depois da livre admissão, associou-se como pessoa jurídica. Mesmo investindo 
nos negócios aqui, ele nunca se afastou de suas raízes em Vila Costina.

A região tem o Ponto de Atendimento do Sicoob União Centro-Oeste, um Posto da SESP (Secretaria de 
Estado de Segurança Pública), uma escola da rede pública estadual, uma igreja católica com a casa 
paroquial e o salão paroquial, uma quadra de esportes coberta, cemitério, telefonia móvel e alguns 
pontos de comércio. Há saneamento básico (água e rede de esgoto), ruas calçadas e asfaltadas. 

Luiz Vicente da Costa trabalha diretamente com produtores rurais há 37 anos, em Pains e Arcos. Ele 
percebe que o cooperativismo de crédito realmente trouxe benefícios para a região e, com o Sicoob 
União Centro-Oeste, as vantagens foram ampliadas:

Luiz Vicente mora em Arcos desde 1993, mas Vila Costina é seu canto preferido. Foi onde ele nasceu e 
fez o curso primário. Depois, foi estudar em Piumhi e, em seguida em São Paulo, onde fez a faculdade 
de Química Industrial. Trabalhou no laboratório químico metalúrgico e foi supervisor de produção na 
General Motors por 22 anos, em São José dos Campos (interior do Estado de São Paulo). Quando o pai 
dele adoeceu, no nal da década de 1970, ele retornou à Vila Costina e não quis mais voltar para São 
Paulo. “Vila Costina é a minha comunidade. Minha sede rural é lá, é onde eu frequento todos os ns de 
semana e, sempre que possível, estou lá”, comenta, demonstrando seu carinho pelo lugar.

A criação da Credipains foi muito importante para os moradores, assim como a agência de Vila 
Costina, pois o cooperativismo de crédito proporcionou muitos benefícios não apenas para os 
associados, inicialmente produtores rurais, como também para as comunidades. 

Depois da união da Crediarcos com a Credipains, em 2010, dando origem ao Sicoob União Centro-
Oeste, foi construída a sede própria em Vila Costina, que tinha apenas um posto de atendimento da 
cooperativa (funcionava ao lado do Correio). A unidade tem o nome do pai de Luiz Vicente, “João José 
da Costa”e a comunidade é beneciada com os serviços prestados. Antes, os moradores tinham que ir 
a Pimenta, Piumhi e Pains quando precisavam realizar transações nanceiras.  

Trouxe benefícios para todos e está trazendo ainda, porque está crescendo muito. É uma 
evolução muito grande. Quanto mais crescer, melhor é, porque mais recurso terá para 
reverter em benefícios para os associados. Os diretores estão de parabéns pelos resultados 
que temos acompanhado. A equipe de colaboradores é bem preparada e todos estão 
sempre em treinamento. Esperamos que Arcos, Pains e Vila Costina cresçam bastante. 
Ninguém pode car para trás! –  sugere.

“[...] O cooperativismo realmente tem mais força, e trabalhamos numa agência onde tudo que 
movimenta ca no município [...]”.
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O cooperado, que gera aproximadamente 50 empregos, diz que o Sicoob União Centro-Oeste tem 
grande utilidade em seu dia a dia, tanto na condição de pessoa física quanto de pessoa jurídica:

Desde 1993, Luiz Vicente da Costa tem uma empresa sediada em Arcos que fornece itens para 
produtores rurais em várias cidades. Também é criador de gado Guzerá, raça zebu originária da Índia, 
de leite e corte. Cria animais para reprodução e comercializa touros, sêmen e embrião, também em 
vários Municípios do Estado, divulgando os nomes de Arcos e Pains. Outra atividade de Luiz Costa é 
a criação de cavalos mangalarga marchador e quarto de milha. 

Com a livre adesão, abri a conta da empresa e melhorou mais ainda, porque concentramos 
mais os negócios aqui, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. É muito bom, 
porque o cooperativismo realmente tem mais força, e trabalhamos numa agência onde 
tudo que movimenta ca no município. Então, isso é muito bom para o lugar – avalia.
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“Facilita a vida de todo mundo”.

Comunidade valorizada

Outra cooperada satisfeita é a comerciante Eliane Ferreira de Oliveira, 52 anos. Ela tem uma mercearia 
na Vila Costina e faz toda a movimentação da empresa no Posto de Atendimento. “É muito bom, 
porque é prático e pertinho. Facilita a vida de todo mundo. Sair daqui para ir a Pains, Pimenta ou 
Piumhi seria muito difícil”.

Iraci da Costa, 75 anos, professora aposentada, trabalhou durante toda a sua carreira na escola da 
comunidade – Escola Estadual Maria Luíza das Dores. Também foi vereadora, na gestão de 2000 a 
2004, quando o prefeito de Pains era Djalma Vilela. Sempre engajada e atenta às necessidades de sua 
comunidade, arma ser dessas pessoas que até incomodam. “Para o que é necessário eu vou à luta. Eu 
até incomodo certas pessoas”.
É associada à cooperativa desde o ano 2000, quando não havia a sede própria em Vila Costina, que foi 
uma grande conquista. 

Tivemos muito ganho de ter unido com Arcos, porque fortaleceu mais a cooperativa e deu 
a oportunidade para fazer este prédio. Valorizou nossa comunidade. Antes o posto era 
num cômodo pequeno ao lado Correio. A gente cava sentada lá fora, na varanda, no sol 
quente, sem conforto, sem nada. Isso aqui pra nós é primeiro mundo – diz

Ao falar sobre o atendimento, a cooperada destaca o trabalho do caixa Geovane Ferreira da Silva 
(Caxuleta). “Não tem pessoa melhor! Ele é humano e paciente com as pessoas mais humildes”.

‘‘O “banquinho” aqui na Vila foi a coisa melhor que teve pra nós’’ [...] – Diomedes Costa.

Diomedes de Oliveira Costa, 82 anos, tem uma propriedade rural nas proximidades de Vila Costina, 
Distrito de Pains. A esposa, Ilma de Oliveira Costa, que faleceu em 2010, deu a ele oito lhos. Dois, José 
Carlos e Marcílio, seguiram a prossão do pai e são produtores rurais. 
Diomedes é associado à então Credipains desde a fundação. Ele comenta que foi a melhor coisa que 
teve. Atuava no segmento de suinocultura e, depois de algum tempo, voltou a se dedicar à lavoura. 
Conseguiu, na cooperativa, os recursos para a realização de um investimento.  “Lá tenho crédito!”, 
conta, entusiasmado, e elogia o atendimento de Geovane Ferreira da Silva (o popular Caxuleta), que é 
o único funcionário do Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) de Vila Costina.
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Para Diomedes e os demais moradores de Vila Costina, o PAC na comunidade foi uma conquista:

O 'banquinho” aqui na Vila foi a coisa melhor que teve pra nós, não só pra mim, mas para 
os outros também... para as pessoas da classe pobrezinha.  Deu certo pra todo mundo. Se 
fosse pra gente ir em Pains, ia car mais custoso, porque até lá são 25 a 30 minutos de carro, 
e até Vila Costina são cinco minutos de carro – comenta e agradece.  
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Jeferson Rodrigues de Oliveira, 29 anos, empresário na área de laticínios, fabrica queijo, comercializa 
na região e seu maior número de clientes está em Piumhi. Na empresa, ele trabalha com a mãe, um 
irmão e quatro funcionários. Associado à cooperativa, há aproximadamente cinco anos, ele se diz 
satisfeito com os serviços prestados. “Só tenho a agradecer e estamos crescendo juntos. Em janeiro, 
acabei de pagar um empréstimo. Foi útil demais pra mim”. 

Praticidade na prestação de serviços no Posto de Atendimento

Na opinião de Jeferson, a união com a cooperativa em Arcos foi fundamental para o crescimento da 
unidade.      
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A Força da Mulher

“Ela examina um terreno e o compra; e com o ganho do seu trabalho, planta uma vinha” 
 

“Ela se veste de força e dignidade, e sorri para o futuro” 

(Provérbios 31:16, p. 858).

(Provérbios 31:25, p. 858).

Adriana Fontes, Lucienne Sousa Vera Maria, Adriana Costa, Eliana de Faria 
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Os dados mostram que ter mulheres ocupando posições de níveis de gerência ou diretoria faz 
aumentar a chance de uma empresa ter desempenho nanceiro acima da média em 21%. Em 
comparação com pesquisa semelhante divulgada em 2014 (estudo realizado por pesquisadores da 
Bocconi University, em Milão), o salto foi signicativo, já que, na época, as chances de alcançar lucro, 
com a presença feminina nas lideranças, eram de 15%. O estudo divulgado em 2018 comprova que “o 
rendimento nanceiro das companhias melhora quanto maior é o número de mulheres em posição de 
destaque”.

Na ocasião em que esta obra foi redigida, no Judiciário em Arcos estavam as juízas Juliana de Almeida 
Teixeira Goulart (1ª Vara – desde o dia 8 de janeiro de 2018) e Karen Cristina Lavoura Lima (2ª Vara – 
desde o dia 2 de julho de 2018); no Ministério Público, a promotora Juliana Amaral de Mendonça 
Vieira (2ª Promotoria de Justiça – desde o dia 12 de julho de 2013); no Executivo, do total de 10 
secretarias municipais, quatro estavam sob liderança de mulheres na Administração Municipal 2017 a 
2020: Raquel Tibúrcio da Silva (Administração – desde o início da Gestão), Sônia Teixeira de Castro 
(Educação – desde o início da Gestão), Flávia Carvalho (Governo – desde o dia 17 de agosto de 2018) e 
Camila Magela Silva do Carmo (Obras – desde 9 de maio de 2019); no Legislativo, estavam as 
vereadoras Aparecida de Fátima Rodrigues Rabelo, Magda Fontes e Maria Aparecida Alves (no total 
de 13 vereadores). Maria Aparecida Alves e Magda Fontes tomaram posse, na condição de suplentes, 
no dia 10 de dezembro de 2018. No triênio 2016 a 2018, a Subseção local da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) foi presidida por Elena Maria Garcia Rezende Leão, primeira mulher a exercer o 
cargo em Arcos.

A partir da pesquisa Delivering Through Diversity, realizada pela consultoria McKinsey e divulgada 
no dia 23 de fevereiro de 2018, chegou-se à conclusão de que empresas que contam com executivas em 
cargos de liderança alcançam rendimento nanceiro mais lucrativo.

Um release com esse conteúdo foi encaminhado à Redação do jornal impresso e portal Correio 
Centro-Oeste, sediado em Arcos, pela Assessoria da Rede Pitágoras, no dia 6 de março de 2018. De 
acordo com a reportagem publicada no referido meio de comunicação, produzida a partir do , 
para o estudo, foram consideradas 1.007 empresas em 12 países, tendo em vista várias métricas de 
desempenho nanceiro.  No depoimento da superintendente regional da Kroton, Márcia Nóbrega, é 
relatado que o número de mulheres executivas em cargos de direção ainda é pequeno, por volta de 
10%. Mesmo assim, ela avalia, devem ser vistos como um incentivo para que a liderança feminina 
ganhe cada vez mais espaço. “Em Minas Gerais, das 15 unidades da Faculdade Pitágoras, sob 
supervisão da Márcia Nóbrega, dez possuem mulheres como diretoras, inclusive a unidade de 
Divinópolis, que tem Débora Marinho na direção”, conforme consta no release encaminhado por 
Isabela Toledo.

release

Mulheres que ocupam cargos de destaque em Arcos – no Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Mais de 70% do quadro pessoal do Sicoob União Centro-Oeste é composto por mulheres 

No Sicoob União Centro-Oeste, elas são a maioria! Atualmente, do total de 50 colaboradores da 
cooperativa (considerando diretores, funcionários e estagiários das unidades de Arcos, Pains e Vila 
Costina), 38 são mulheres, o que representa 76% do quadro de pessoal. 
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Cinco, das 38 mulheres, ocupam cargos de liderança: Lorena Carmen de Sousa – gerente 
administrativo; Waine Keli de Faria Camargos – gerente de relacionamento; Franciele Silva Chiesa 
Milani – gerente de relacionamento; Daniella Silva Castro – gerente de negócios; Márcia Aparecida 
Berto Cristino – diretora de negócios. Com exceção de Waine Camargos, que trabalha na agência de 
Pains, as demais trabalham na agência de Arcos. 
Há de se ressaltar que aquelas que não ocupam cargos de liderança também exercem funções 
essenciais na instituição e são valorizadas. É o caso das auxiliares de serviços gerais, Vera Maria da 
Silva (Verinha), que trabalha na unidade da cooperativa em Arcos, e Adriana Costa, colaboradora na 
unidade de Pains. 

“É um trabalho muito bacana, que é feito com muito amor e muita dedicação de todos, começando 
pelo Flávio e terminando por mim” – Vera Maria da Silva (Verinha), auxiliar de serviços gerais na unidade 
da cooperativa em Arcos.

Vera Maria da Silva, 49 anos, natural da comunidade rural Boa Vista, é auxiliar de serviços gerais na 
cooperativa em Arcos há 11 anos (desde 2007). “Verinha” é dessas pessoas dinâmicas, que trabalham 
bastante, mas sem permitir que o cansaço impeça um cumprimento pela manhã, um sorriso e um 
breve diálogo – sem prejudicar a rotina da instituição.

E o que tem no cardápio? “Tem dia que faço pão de queijo recheado com frango, faço bolos de banana, 
cenoura, de fubá. Faço tudo com muito carinho”, conta. 
Sempre interessada em aprender, seja pela leitura ou mesmo por meio de suas percepções, ela tem 
uma denição para o cooperativismo: 

Quem a vê no ambiente de trabalho, logo percebe o quanto está feliz ali. Ela conrma: “Eu gosto 
muito. Levantar de manhã e vir pra cá é muito prazeroso. Venho com muito gosto. Agradeço a Deus 
todos os dias pelo meu trabalho. Eu vesti mesmo a camisa da cooperativa e tenho muita gratidão por 
todos aqui”.
“Alquimista” da cozinha, é a Verinha quem decide qual será o cardápio do lanche, ela mesma faz as 
encomendas e prepara tudo. Geralmente, alguns colegas de trabalho perguntam a ela o que vai ter 
para comer naquele dia. Aliás, a cooperativa parece mesmo um “lar”. Verinha, ali, é também um 
pouco “mãe”, porque se preocupa com todos. “A gente se tornou uma família. Passamos a maior parte 
do dia aqui, então, os colegas de trabalho passam a ser nossa família. Conheço, bem, um a um aqui. O 
dia que alguém está diferente, só pelo olhar, eu sei que está acontecendo alguma coisa”.
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Cooperativismo é trabalhar todo mundo junto, é união, sem deixar que alguém que de 
fora. Eu sei o quanto meu trabalho é importante, porque aqui a gente trabalha em equipe. 
Estou incluída em tudo. A gente tem uma reunião todo mês, quando alguém fala sobre 
cooperativa. Quando eu vi que o tema da reunião do mês era falar sobre os deveres e 
direitos dos associados, eu peguei o celular e estudei. Quando chegou o dia da reunião eu 
estava lá, falando sobre o tema. Aqui é tudo assim, é um trabalho em conjunto, não se 
exclui ninguém, é todo mundo se ajudando. Isso, pra mim, é cooperativismo. É um 
trabalho muito bacana, que é feito com muito amor e muita dedicação de todos, 
começando pelo Flávio (Flávio Vaz de Lima, diretor-presidente) e terminando por mim – 
“Verinha”.

Além do aprendizado, Verinha também comemora as conquistas dela e da família, atribuídas ao 
trabalho no Sicoob União Centro-Oeste. Ela é casada com o mototaxista Vicente de Paulo Ribeiro e o 
casal tem dois lhos: Paulo Henrique Ribeiro (26 anos) e Danilo Silva Ribeiro, 22 anos. “Graças a Deus, 
minha casinha foi reformada e terminei de pagar o nanciamento.A gente, graças a Deus, tem um 
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“O presidente nos ensina muito...” – Verinha enfatiza que se sente valorizada e está sempre 
aprendendo: 

carro super bacana; e eu conquistei o sonho de viajar de avião e ir para a praia (Natal e Espírito Santo). 
Hoje, graças a Deus, tenho minha motinha, uma Biz, sem contar que a gente ajuda os lhos”, conta, 
relatando que o marido é grato por ela contribuir com as despesas de casa, o que permitiu que 
pudessem melhorar de vida.  
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Tenho muita gratidão, eles valorizam muito meu trabalho. O serviço, sendo digno, não 
importa o que você está fazendo, e eu não tenho vergonha nenhuma do meu trabalho; faço 
com maior gosto, com o maior orgulho e dedicação. O presidente nos ensina muito, e 
também a Marcinha (Márcia Berto, diretora de negócios), o Marcelo (Marcelo Sousa, 
diretor administrativo) e os que já passaram por aqui: o Sr. Antônio (Antônio Dias de 
Carvalho), o Sr. Sebastião (Sebastião Luiz Gomes da Silva).

“Trabalhar na cooperativa me ajudou a vencer barreiras, medos, desaos [...]. Quero estar aqui 
velhinha e vendo o crescimento [...]” - Lucienne Ribeiro de Carvalho Sousa, colaboradora da cooperativa há 
mais de 29 anos.

Quando foi informada que havia sido aprovada no processo seletivo e iria trabalhar no Caixa, estava 
em Ubatuba (SP), na praia. Ela teve que interromper as férias, o que fez com alegria. “Era meu sonho 
de criança trabalhar em um banco. Meus olhos estavam brilhando por aquele momento. Eu tinha ido à 
inauguração, com meu pai. Eu me lembro perfeitamente daquele dia. Havia muitas pessoas 
presentes, muitas autoridades. O evento foi feito lá de fora e a rua cou lotada”.
Depois de passar por um treinamento com a então colaboradora, Marilane Xavier,  aprendeu a 
desempenhar a função de caixa. Foi seu primeiro emprego. Ela conta que a máquina de calcular era 
grande e tinha uma manivela. A máquina de escrever era elétrica, mas era necessário datilografar 
todas as informações dos extratos. Tinha também o Telex. Por meio dele, eram encaminhadas as 
informações para o BNCC (Banco Nacional de Crédito Rural). Na época, o gerente era Assulino 
Batista de Sousa. “Ele, o Lindomir (Lindomir Dornelas, primeiro presidente da então Crediarcos) e o 
Antônio Carlos Dias de Carvalho me passaram muita segurança”, relembra Lucienne Ribeiro, 
referindo-se aos primeiros dias de trabalho.
O fechamento do BNCC (Banco Nacional de Crédito Rural), por decisão do então presidente do Brasil, 
Fernando Collor de Melo, é lembrado como um momento difícil ao longo dos 30 anos da instituição. A 
cooperativa cou fechada temporariamente, mas os funcionários iam trabalhar internamente para 
atenderem os cooperados e explicarem os motivos do fechamento. 

Lucienne Ribeiro de Carvalho Sousa, 48 anos, pós-graduada em Administração Rural, trabalha na 
cooperativa de crédito desde fevereiro de 1990. É a colaboradora que está há mais tempo na 
instituição. Foi contratada aproximadamente três meses depois da inauguração, quando tinha 18 anos 
e estava iniciando a faculdade de Letras em Formiga. 

Foi ouvindo os conselhos da mãe que ela aprendeu a se dedicar ao máximo em tudo que faz. “Eu 
aprendi a fazer tudo com amor, porque minha mãe me ensinou que tudo que a gente vai fazer, tem que 
ser com amor e com carinho, porque as coisas se tornam melhor tanto para quem está fazendo quanto 
pra quem está recebendo”.  Ela nunca esqueceu a lição e coloca em prática em seu dia a dia. 
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A compensação dos cheques da cooperativa era feita pelo BNCC, por isso foi necessário o fechamento 
temporário, até que houvesse uma alternativa. 

Ao longo desses 30 anos, ela trabalhou em vários setores na cooperativa. Depois do Caixa, cou no 
Atendimento (linha de frente). Em seguida trabalhou com Crédito. Depois, voltou para a linha de 
atendimento, que é a área de que ela mais gosta, e trabalha com Seguros. “Minha rotina acaba 
envolvendo todos os negócios da cooperativa, devido à minha experiência. Gosto do público, das 
pessoas, dos associados e do atendimento”. 

Na época, uma das medidas do Plano Collor foi o congelamento do saldo das cadernetas de poupança 
com valor acima de NCz$50mil (50 mil Cruzados Novos) – o chamado “consco da Poupança”. “Todo 
mundo estava com dinheiro preso. Nos outros bancos, também, as pessoas não tinham como sacar o 
dinheiro (aplicado). Só que, na nossa cooperativa, tinha um agravante, porque nós não tínhamos jeito 
de fazer a compensação”, explica. 

Há mais de 29 anos trabalhando na cooperativa, os colegas e associados costumam dizer, em tom de 
brincadeira, que Lucienne é patrimônio do Sicoob União Centro-Oeste. Ela se considera realizada no 
trabalho:
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Trabalhar na cooperativa me ajudou a vencer barreiras, medos, desaos [...]. Quero estar 
aqui velhinha e vendo o crescimento. Só tenho a agradecer a Deus por ter me 
proporcionado essa prossão, que exerço com muita dignidade, honra e sabedoria. Aqui, 
a gente é uma família, é uma alegria. Não sei como agradecer a Deus.

“Se eu fosse voltar em outra vida e pudesse escolher, eu queria fazer exatamente o que eu faço até hoje. 
Gosto de estar com o público [...]” – Eliana de Faria, funcionária da cooperativa em Pains há 28 anos.

No ponto de vista dela, os momentos marcantes e decisivos para a instituição foram a união com Pains 
e a livre admissão. O que também a emocionou foi entrar na obra da nova sede. “Quando entrei na 
sede nova, em construção, eu chorei muito. Pensei em tudo que já passamos. Vai ser um sonho quando 
os associados estiverem com a gente”, diz Lucienne Ribeiro, que se emocionou ao se lembrar da 
primeira sede, que era bem pequena. Dois a três funcionários trabalhavam em uma mesma mesa e o 
espaço era bem limitado. Ela diz que o presidente do Conselho de Administração, Flávio Vaz de Lima, 
sempre falava que a cooperativa teria uma sede à altura dos associados, e nada foi feito sem 
planejamento. “Flávio e toda a diretoria agem muito com esse pensamento de dar certo, mas com 
planejamento. Hoje a gente vê que o Flávio faz um trabalho muito 'pé no chão' ”, elogia. 
Ela cita, com carinho, os nomes de alguns colegas com os quais já trabalhou - Assulino Sousa, Adriana 
Faria, Marilane Xavier, Rogéria Ramos, Valéria Macedo e Micheline do Valle.
Desde o início, a cooperativa investiu na contratação de mulheres. Com eciência, sensatez, 
dinamismo e delicadeza, elas colaboraram e continuam colaborando com o fortalecimento da 
instituição. 

Na agência do Sicoob União Centro-Oeste em Pains, dos primeiros cinco funcionários contratados 
para a abertura da cooperativa, permanece Eliana de Faria, 53 anos, completando 28 anos de serviços.

A gente ia todos os dias na esperança de que íamos reabrir. Lindomir e Antônio Carlos iam 
a Brasília e telefonavam sempre. Foram momentos de muita angústia, mas hora nenhuma 
eu achava que não ia dar certo. Eu chegava lá todos os dias com uma esperança enorme, 
porque o Assulino, o Antônio Carlos e o Lindomir demonstravam muita conança, muita 
tranquilidade, e a gente via que eles não mediam esforços para correr atrás da solução – 
comenta. 
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Antes do surgimento dos computadores, adolescentes e jovens que estavam em busca de emprego 
faziam o curso de datilograa para aprenderem a trabalhar na máquina de escrever e na máquina 
registradora de cálculos.  Eliana lembra que a avaliação para selecionar os funcionários na época da 
então Credipains foi uma prova de datilograa. Ela alcançou 100% de aproveitamento e foi 
contratada.   

São quase três décadas se dedicando a um trabalho de fundamental importância para os cooperados e 
de grande satisfação pessoal, como ela diz: “Se eu fosse voltar em outra vida e pudesse escolher, eu 
queria fazer exatamente o que eu faço até hoje. Gosto de estar com o público na cooperativa, 
principalmente, com os idosos. Faço o que gosto, com honestidade e transparência”.

Bem diferente das facilidades de hoje, possibilitadas com o avanço tecnológico, no início da década de 
1990, os procedimentos dentro da unidade eram mais trabalhosos e demorados. Os talões de cheque, 
por exemplo, eram datilografados: 

128

Tirávamos o grampo, colocávamos carbono, datilografávamos nome, CPF, número da 
conta corrente. Na máquina registradora do caixa, tinha uma alavanquinha que tinha que 
puxar para autenticar os documentos. Cheguei a trabalhar com essas máquinas. Então, a 
evolução é muito grande – comenta Eliana de Faria.

Ela lembra que, na época, a cooperativa já havia adquirido computador, mas o trabalho continuava 
sendo feito manualmente:

Os cheques, eu tinha que digitar um a um para fazer o movimento do dia, e lançávamos no 
dia seguinte. Para as aberturas de contas, tínhamos as chas de cada associado e tudo era 
datilografado. Eu tinha esse controle; inclusive, eu participei da abertura das 25 primeiras 
contas dos sócios fundadores, datilografando tudo – relembra. 

E por falar em tecnologia, ela acredita que as máquinas vêm para agregar e não para substituir as 
mulheres e os homens. “Dizem que as máquinas vão tomar conta, mas tem a parte humana da gente 
também, e isso é fundamental. Acredito que teremos mais tempo para conversar com mais calma com 
os cooperados”.

Atualmente, está atendendo no Caixa e também faz vendas. “Não construímos nada sozinhos. 
Descobrimos o que o associado quer e construímos para ele. Trabalhamos em função de agradar os 
associados, com as melhores taxas do mercado. Estamos no caminho certo. Fico com minha 
consciência tranquila”. 
Para Eliana, a fase marcante foi a união das cooperativas de Arcos e Pains. “Crescemos em quantidade 
de funcionários e em patrimônio. Com as auditorias, as cobranças, nós fomos aprendendo, e hoje 
estamos bem tecnológicos”. A funcionária enfatiza que antes da união, a cooperativa em Pains estava 
caminhando para o fechamento. “Não tínhamos outra opção e foi o melhor investimento, a melhor 
coisa que aconteceu”.

Quando foi contratada, ela não tinha experiência na área. O primeiro cargo que ocupou foi no 
atendimento. Dois meses depois, passou a fazer o serviço de Caixa. Ela permaneceu no setor por 21 
anos, retornando ao atendimento. “Cheguei do nada e aprendi, corri atrás!”, relata e faz uma menção a 
Nominato José da Silva, irmão do atual diretor de gestão de Riscos, Fernando Nominato. “Sr. 
Nominato foi um grande líder, que nos ajudou muito. Ele era ex-funcionário da Minas Caixa. Sabia 
tudo! Foi um grande mestre que tivemos. Foi gerente da agência”.

Atenta ao futuro, está investindo nos estudos e, neste ano, termina a graduação em Marketing. 
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“A gente lutava pelo banco mesmo! Fazíamos os talões de cheque, passávamos pano no chão, 
fazíamos café... fazíamos todo serviço [...]” – relembra a ex-colaboradora Adriana Fontes.

Ela também estava lá, depois dos três primeiros meses de inauguração da então Crediarcos. Adriana 
Carvalho Faria Fontes, 48 anos, empresária no ramo de informática ao lado do marido, trabalhou na 
cooperativa durante quatro anos, tendo ingressado em janeiro de 1990. Ela tinha 18 anos e participou 
de um processo seletivo, sem muito otimismo em ser aprovada, porque não tinha experiência, mas o 
interesse em aprender era tão grande que ela decidiu ir conversar com o então presidente. Adriana 
conta como foi a conversa: “Ele (Lindomir Dornelas) perguntou se eu sabia quais eram as condições da 
cooperativa. Eu disse que queria trabalhar e que ele poderia me pagar 10% do salário, 20% ou nada. Eu 
queria aprender, não me importava com salário”. 
O desempenho nos testes do processo seletivo e o diálogo com o presidente foram decisivos para a 
contratação. Ela exerceu várias funções na cooperativa e só saiu quando se casou e optou por trabalhar 
na empresa dela e do marido.
Ao relembrar os primeiros anos da cooperativa, Adriana Fontes ressalta a persistência dos diretores e 
colaboradores, tendo como meta o crescimento da unidade. Na época em que foi contratada, estavam 
lá o gerente Assulino Sousa, a atendente Marilane Xavier e o contador Ronaldo Rocha. Lucienne 
Ribeiro e Micheline do Valle também passaram a trabalhar na agência na mesma época.  
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A gente lutava pelo banco mesmo! Fazíamos os talões de cheque, passávamos pano no 
chão, fazíamos café; fazíamos todo serviço e corríamos até o Banco do Brasil toda hora, 
porque ele começou a subsidiar a cooperativa depois que o BNCC (Banco Nacional de 
Crédito Rural) fechou. A gente fazia compensação com carbono e as chas eram feitas em 
máquina eletrônica. Começou assim, mas era muito bom. Quando saí do banco, eu sabia 
todas as contas de cor, porque era manual. Sei o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica) até hoje, depois de aproximadamente 25 anos –relembra, saudosista, e aos risos. 

No início da década de 1990, mesmo presenciando toda a dedicação da diretoria e equipe de 
colaboradores, Adriana Fontes não tinha noção da dimensão que a unidade atingiria. Hoje ela admira 
o crescimento e a solidez do Sicoob União Centro-Oeste e destaca o trabalho dos pioneiros para que a 
cooperativa chegasse aonde chegou:  

O Assulino tinha grande apreço pelos associados. Ele via neles as pessoas mais 
importantes da cooperativa. Isso continuou. Mesmo com essa dimensão toda de sucesso, 
todos ainda têm essa consideração com o associado, aquele carinho do cafezinho, de 
receber pelo nome. Você é atendido pelo gerente, pelo presidente. Isso tem até hoje.

“Ninguém me trata com indiferença e tenho todos os benefícios dos outros funcionários” – Adriana 
Márcia Costa, auxiliar de serviços gerais na agência de Pains.

Adriana Fontes também demonstra saudosismo ao falar sobre os associados daquela época, que eram 
todos produtores rurais. “Eles levavam laranjas, ovos, queijos pra gente. Os produtores rurais têm a 
cooperativa como uma segunda casa”.

“Gosto bem de uma limpeza! Quando termina tudo, que está tudo limpinho, é tão bom car naquele 
ambiente. Acho graticante chegar ao nal do dia e pensar que fui eu que limpei, fui eu que z, e que 
está bem feito”. A descrição é de Adriana Márcia da Costa, 42 anos, que trabalha na agência do Sicoob 
União Centro-Oeste em Pains desde 2003.
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Para Adriana, cooperar é fazer parte de uma equipe, trabalhar em prol dela e estar, sempre junto, 
trabalhando pelas causas do cooperativismo.      

Adriana se sente valorizada e feliz no ambiente de trabalho. “Os colaboradores que trabalham comigo 
são excelentes. Ninguém me trata com indiferença e tenho todos os benefícios dos outros 
funcionários”, conta e relata que em Pains o campo de trabalho é maior para as mulheres em grande 
parte do comércio e nas fábricas de costura. “Mulheres aqui em Pains trabalham até nas balanças, 
pesando caminhão!”, comenta, enfatizando que as painenses em geral são valorizadas como 
prossionais.
Para a colaboradora, uma das vantagens de trabalhar na cooperativa, além de ter conquistado sua 
independência nanceira pessoal, é a frequente oportunidade de aprendizado. “Aqui eu aprendi 
muito. Apesar de eu trabalhar na limpeza, estou sempre participando das reuniões e das palestras. 
Aproveito! Gosto de aprender!”.
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Concretizar a Governança Cooperativa representa um importante passo para as instituições, no que 
se refere à transparência, ética, segurança, isenção política e outros fatores. Mas, anal, do que se trata? 
Por que tem sido amplamente difundida no meio?
Leia o conceito divulgado no Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa, no site do Sistema 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras):

O modelo de Governança
fundamentado nos valores 
e princípios cooperativistas

Governança Cooperativa é um modelo de direção estratégica, fundamentado nos valores 
e princípios cooperativistas, que estabelece práticas éticas visando garantir a consecução 
dos objetivos sociais e assegurar a gestão da cooperativa de modo sustentável em 
consonância com os interesses dos cooperados (p. 13). 

Conforme consta na mesma fonte citada (site do Sistema OCB), a adoção da boa prática de 
Governança na cooperativa tem por nalidades: Ampliar a transparência da administração da 
sociedade cooperativa; Facilitar o desenvolvimento e a competitividade das cooperativas; Contribuir 
para a sustentabilidade e perenidade do modelo cooperativista; Aprimorar a participação do 
cooperado no processo decisório; Obter melhores resultados econômico-nanceiros; Incentivar a 
inovação e proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços ao quadro social; Aplicar a 
responsabilidade social como integração da cooperativa com a sociedade civil.
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Autogestão, Senso de Justiça, Transparência, Educação e Sustentabilidade são princípios da 
Governança Cooperativa.  No que se refere à Autogestão, os próprios cooperados, por meio de seus 
representantes legítimos, são responsáveis pela direção da cooperativa e pela prestação de contas (p. 
14).

O Conselho de Administração/Diretoria é eleito pela Assembleia Geral. É o principal componente do 
sistema de governança. Tem o poder de decisão na cooperativa, na esfera de seu direcionamento 
estratégico (p.15).

Os agentes da Governança em cooperativas são os cooperados, a Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração/Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitês Sociais ou Núcleos, 
Comitês Técnicos, Auditoria Independente, Gestão Executiva – sendo que a Gestão Executiva refere-
se aos prossionais responsáveis pela execução das diretrizes xadas pelo Conselho de 
Administração/Diretoria. (pp. 15 e 16).

O Conselho de Administração/Diretoria deve ter pleno conhecimento dos valores da 
cooperativa, dos seus propósitos e das crenças e das expectativas dos cooperados, zelando 
pela sua manutenção e desenvolvimento e, ainda, prevenindo e administrando situações 
de conitos de interesses ou de divergência de opiniões, a m de que o interesse da 
cooperativa sempre prevaleça. É recomendável eleger ou contratar os executivos da 
cooperativa, supervisionando o relacionamento entre estes últimos e o quadro de 
cooperados, bem como outras partes interessadas. (p.22).

Também são atribuições do Conselho de Administração/Diretoria, o gerenciamento de riscos 
corporativos, gerenciamento de crises, sustentabilidade, comunicação institucional (p.23).
Quanto à Gestão Executiva, é aconselhável a separação entre Conselho de Administração/Diretoria e 
Diretoria Executiva. Os executivos devem ter formação e vivência no sistema cooperativo.
Os órgãos de scalização e compliance são essenciais na busca do alinhamento dos interesses dos 
órgãos de administração aos interesses dos cooperados. 

Como compliance entende-se estar em conformidade com leis e regulamentos internos e 
externos. Nas cooperativas, podem atuar como órgãos de scalização e compliance: 
Cooperados, pelo exercício ativo e bem informado dos seus direitos e deveres; Conselho 
Fiscal, pelo exercício de scalização efetiva e independente; Auditoria externa e 
independente; Auditoria interna. (p.30). 

O  do Sicoob União Centro-Oeste é assim constituído: Flávio Vaz de Lima 
– Presidente; Heleno de Castro Alves – Conselheiro Administrativo; José Wilson Neves – Conselheiro 
Administrativo; Leonardo Alves Veloso – Conselheiro Administrativo; José Paula de Souza – 
Conselheiro Administrativo; Sebastião Luiz Gomes da Silva – Conselheiro Administrativo; Antônio 
Carlos Dias de Carvalho – Conselheiro Administrativo. A  é constituída por 
Fernando Nominato da Silva – diretor de Gestão de Riscos; Marcelo Antônio de Sousa – diretor 
Administrativo; Márcia Aparecida Berto Cristino – diretora de Negócios.

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Até aqui, as informações para este capítulo foram obtidas no Manual de Boas Práticas de Governança 
Cooperativa, divulgado no site do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). 

Segundo a diretora de Negócios do Sicoob União Centro-Oeste, Márcia Berto, o Banco Central 
estabeleceu normas para diferenciar os papéis do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva, o que não existia antes, provocando, de certa forma, conitos de interesses. Estabelecida a 
Governança, passou a haver a distinção. O Conselho de Administração (eleito) responde pelas 
questões estratégicas da cooperativa, envolvendo o pensamento estratégico político. Já a Diretoria 
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Executiva realiza a parte Executiva do planejamento estratégico junto às equipes de trabalho. “A 
Diretoria Executiva tem esse papel de alinhar o Conselho com as equipes e fazer essa coordenação”, 
explica a diretora. 

Diretoria Executiva  do Sicoob União Centro-Oeste

Com a governança, o maior ganho para o Sicoob União Centro-Oeste foi a exigência de 
prossionalização da diretoria executiva. “Temos uma diretoria executiva prossionalizada, 
contratada para esse trabalho e que, realmente, consegue fazer essa separação de papéis, para que, de 
fato, cada um no seu papel, possa fazer o que é melhor para o crescimento da instituição”, relata 
Márcia Berto.
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Fernando Nominato, aos 73 anos, investe nos estudos para conhecer todos os procedimentos que 
representam risco para as cooperativas

O diretor de Gestão de Riscos do Sicoob União Centro-Oeste, Fernando Nominato da Silva, 73 anos, é 
painense. Contabilista, atua na área há 46 anos. Começou a trabalhar aos 14 anos de idade e aos 15 anos 
foi registrado como atendente no Banco Minas Gerais em Pains, no período de 1961 a 1965. Quando o 
banco fechou a agência, ele decidiu fazer o curso de Contabilidade no tradicional Colégio Antônio 
Vieira, em Formiga. 

Harmonia, cumplicidade, respeito e determinação são elementos marcantes na estrutura da Diretoria 
Executiva do Sicoob União Centro-Oeste. São prossionais oriundos do Conselho de Administração, 
da Superintendência e Gerência Operacional. O “mix” de experiência em áreas distintas proporciona 
um alinhamento perfeito entre o estratégico até o operacional; a cooperativa, como um todo, sai 
ganhando.  



Depois de algum tempo, passou no concurso da Fundação SESP (Serviço Especial de Saúde Pública) 
na época – hoje Funasa (Fundação Nacional de Saúde) – tendo trabalhado na unidade de Pains. Em 
1980, foi transferido para trabalhar junto à diretoria em Belo Horizonte, onde continuou por pouco 
mais de um ano. Quando cou noivo, deixou o trabalho em Belo Horizonte e retornou a Pains. Desde 
1973, também já prestava serviços contábeis em casa, nas horas vagas, para pessoas físicas. Em 1981, 
montou o escritório de contabilidade que continua em atividade.  Fernando Nominato está entre os 
mais antigos prossionais do ramo em Pains, e tem ampla bagagem de conhecimento na área.

Quando entrou para o sistema cooperativista, em 2002, como Conselheiro de Administração da então 
Credipains, os cooperados já possuíam sede própria. Depois de pouco tempo de trabalho, o espaço 
tornou-se pequeno. Com a aprovação dos associados, em assembleias ordinárias, foi possível investir 
as sobras disponíveis na ampliação do imóvel. “Conseguimos duplicar a área anteriormente 
construída, com a edicação de um excelente salão destinado a reuniões, de uso próprio e de nossos 
associados”.

Em 1992, quando foi inaugurada a então Credipains, ele já tinha vínculo com os fazendeiros, em 
função de seu trabalho como contabilista, e tornou-se associado. “A grande maioria dos meus clientes 
eram associados. Meu irmão Nominato José da Silva foi o primeiro gerente. Então, eu já tinha vínculo 
com a cooperativa”, relembra. 

Fernando Nominato participou do Conselho de Administração até 2010. Com o crescimento do 
sistema cooperativista e, seguindo as orientações de órgãos superiores, chegou-se à conclusão de que 
era necessário promover uma fusão. A partir de então, começaram a se reunir com os conselhos de 
diversas cooperativas da região, a m de criar uma cooperativa de grande porte. Posteriormente, em 
2010, os Conselhos de Administração da Credipains e da Crediarcos deram início às providências 
para criação do Sicoob União Centro-Oeste. “Hoje, podemos dizer, com orgulho, ter sido uma decisão 
acertada, tendo em vista o nosso crescimento dentro do sistema cooperativista”, diz e acrescenta: 
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Foi uma decisão sábia. Se não tivéssemos feito a fusão, estaríamos sem a cooperativa aqui 
(em Pains). Para nós, atendeu às necessidades e, para Arcos, houve um crescimento muito 
bom. O quadro de funcionários de Arcos preparou o nosso. Hoje, eles estão aptos para 
atender também em Arcos, se for necessário. A fusão superou nossas expectativas.



Quando houve a união, inicialmente o Conselho que era da então Credipains continuou com o 
Conselho da então Crediarcos, até que acontecesse a primeira eleição. Quando houve a eleição, a 
maioria do pessoal de Pains saiu e Fernando Nominato permaneceu no Conselho do Sicoob União 
Centro-Oeste. “A minha convivência com toda a equipe de colaboradores, das três agências, é 
excelente e muito próxima. Também há uma ótima vivência hierárquica, de cooperação e colaboração 
com o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva” – relata. 

Segundo Fernando Nominato, o patrimônio líquido do Sicoob União Centro-Oeste é mais de três 
vezes superior ao da então Crediarcos e Credipains, juntas, antes da fusão:

Crescimento do patrimônio líquido
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As duas cooperativas tinham um patrimônio, antes da fusão, menor que R$ 9 milhões. 
Existiam rumores que para uma cooperativa se manter seria necessário um patrimônio 
em torno de R$ 10 milhões. Então, tanto para a Crediarcos quanto para a Credipains, seria 
difícil sobreviver, ou até mesmo ganhar escala. Após a fusão, com o trabalho que foi 
realizado até aqui, já chegamos ao patamar de R$28 milhões. 

O cargo de Diretor Executivo

Fernando Nominato sempre fez parte do Conselho de Administração da Credipains e, depois da 
fusão, do Sicoob União Centro-Oeste. Em maio de 2017, após a saída do cargo de Conselheiro 
Administrativo, foi convidado a ocupar o cargo de Diretor Executivo.  Ele comenta que teve um 
grande aprendizado no exercício do cargo de Conselheiro de Administração. Destaca que todas as 
decisões eram tomadas em comum acordo entre os conselheiros e todos tinham a liberdade de 
apresentar e defender seu voto e, ao nal, prevalecia a decisão da maioria. Todos os procedimentos 
eram registrados em ata. “Vale ressaltar que a ata redigida nas reuniões do Conselho é um documento 
utilizado para registrar a maneira como os caminhos da cooperativa são direcionados”. 
Já no cargo de Diretor Executivo, a função é totalmente diferente. Ele explica: 

Cada diretor possui atribuições especícas, além das estatutárias. Um responde pela área 
dos Negócios; um, pela área Administrativa e outro, pela Gestão de Risco. Trabalhamos 
com alçadas e pareceres com fundamentos técnicos.  Existe uma segregação das 
responsabilidades dos administradores no campo estratégico e das funções executivas. A 
Diretoria Executiva tem a responsabilidade de executar as diretrizes xadas pelo 
Conselho de Administração.

Sobre o trabalho realizado na agência de Pains, ele comenta: 

Atualmente, Fernando Nominato é diretor de Gestão de Riscos. Obteve a certicação de dirigente em 
dezembro de 2018, depois de participar de diversos cursos preparatórios com temas especícos da 
área em que atua. “O grau de conhecimento adquirido com todo o material foi muito importante para 
o meu desenvolvimento pessoal, para executar o Cargo de Diretor”, avalia. Empenhado em se 
atualizar sobre o Sistema e suas inovações, está participando de curso de formação, pela Cooperativa 
Central de Crédito de Minas Gerais Ltda – Sicoob Central Crediminas e, também, pela OCEMG 
(Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais). Uma das nalidades dos estudos é para 
que ele tenha conhecimento de todos os procedimentos que representam riscos para as cooperativas. 
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É grande a minha expectativa, principalmente no que diz respeito à formação e 
qualicação de nossos colaboradores, que recebem capacitações constantes, a m de 
melhorarem seus conhecimentos prossionais dentro do sistema cooperativista. O ponto 
alto disso tudo é o envolvimento e a troca de experiências entre as equipes de prossionais 
de Arcos, Pains e Vila Costina.

Fernando Nominato se orgulha em dizer que o Sicoob União Centro-Oeste “contribui em tudo” para o 
desenvolvimento econômico de Pains, em nível de empreendedorismo e na participação no social. 

No mercado nanceiro, em que a presença masculina é predominante, principalmente nas lideranças, 
Márcia Berto conquistou espaço, admiração e respeito. Aos 41 anos, ainda tem rosto de menina, mas 
ao executar suas funções, logo se percebe que se trata de uma alta executiva da nova geração, cuja 
competência e carisma dispensam a necessidade de imposições.

Ela passou por todos os setores da cooperativa e chegou à Diretoria Executiva

Na cooperativa há 23 anos, passou por vários setores e hoje é Diretora de Negócios do Sicoob União 
Centro-Oeste. Chegar a este patamar não foi fácil. 

Na verdade, é um desao ser mulher e fazer parte do mercado nanceiro no qual 
predominantemente é um mundo dos homens. Consegui fazer parte desse mundo, fazer 
parte da diretoria de uma instituição tão sólida, porque tive um trabalho de muito esforço, 
de muita luta, muita busca, mas, sobretudo, nunca me faltou caráter, amor, verdade, 
justiça. Sempre pedi a Deus que em qualquer cargo que ocupasse, queria levar minha 
bagagem técnica, mas que eu nunca perdesse minha essência humana de amor ao outro.

No Brasil, ainda há baixa representatividade de mulheres nas diretorias e nos conselhos de 
cooperativas. No “Sicoob Central Crediminas”, que engloba 80 cooperativas, apenas uma mulher 
conquistou o cargo de presidente. Na diretoria, há um bom número de mulheres, mas a 
predominância é masculina. 
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Diante de um cenário caracterizado pela concorrência agressiva e pela velocidade nas 
mudanças, manter-se neste mercado competitivo e inovador está cada vez mais 
desaador. Neste contexto, a cooperativa é forçada a rever suas estratégias de gestão, 
investindo no desenvolvimento e no acompanhamento de informações para apoio aos 
processos de controle e para a efetivação de resultados sustentáveis. Para isso, necessita de 
sistemas de gerenciamento que proporcionem aos seus dirigentes a análise de indicadores 
nanceiros e não nanceiros, para garantir vantagens competitivas que atendam aos 
anseios de seus cooperados.

Há 30 anos, a cooperativa iniciou suas atividades para “gerar valor para seus associados”, nas 
palavras de Márcia Berto. “Desde então, está se adaptando ao mundo globalizado, o que tem exigido 
cada vez mais prossionalismo dos gestores e ferramentas que auxiliem na tomada de decisões”. A 
Diretora relata qual é o atual contexto e o que é necessário fazer para que os resultados sejam 
atingidos:

Depois de ser Menor Aprendiz, foi estagiária na Caixa durante um ano. Em 1996, quando ela tinha 17 
anos, surgiu a oportunidade de trabalhar na então Crediarcos.  Começou como escriturária e fazia 
atividades relacionadas a atendimento e conta corrente. Fez o curso técnico de Contabilidade no 
Colégio Dom Belchior, conquistou o Registro Prossional e passou a ajudar a contadora da 
cooperativa na época, na função de auxiliar de contabilidade. Quando surgiu a vaga de Contadora, ela 
assumiu. Também trabalhou no Caixa, foi gerente administrativa – responsabilizando-se pelos 
setores de Contabilidade, Recursos Humanos e Tecnologia – gerente geral e superintendente. Nesse 
período, ampliou-se o porte da cooperativa, que começou como “Porte 3” e chegou ao “Porte 1”, o 
maior que o sistema disponibiliza. Em 2018, assumiu a Diretoria de Negócios, coordenando toda a 
área de Negócios das agências de Arcos, Pains e Vila Costina, desde a concepção até o pós-venda.

Márcia Berto é formada em Ciências Exatas, com especialização em Controladoria, Mestrado em 
Administração Financeira e MBA em Gestão de Cooperativas. Também tem formação em Coaching e 
Programação Neurolinguística.  Começou a trabalhar aos 12 anos de idade, em um supermercado, 
fazendo reposição de mercadorias em prateleiras. Depois, trabalhou em loja de roupas e foi babá. 
Ingressou no mundo das nanças na Caixa Econômica Federal, aos 15 anos, como Menor Aprendiz 
pelo programa da ASA (Assistência Social de Arcos), que prestava assistência às crianças carentes que 
tinham um bom desempenho escolar. Já naquela época, aprendeu a trabalhar em planilha de Excel, 
para atender às demandas da empresa. 

Márcia Berto acredita que os resultados de excelência da instituição são frutos do investimento em 
formação e da gestão estratégica. No Sicoob União Centro-Oeste, trabalha-se com planejamento, 
orçamento, metas, acompanhamento de metas. Mesmo desenvolvendo ações com esta nalidade, ela 
arma que ainda se surpreende com o crescimento da cooperativa. “Deus tem honrado o nosso 
trabalho, porque temos crescido muito além até das expectativas. Estamos crescendo acima da média 
do Sistema, estamos ganhando espaço, ampliando o market share em nossa área de atuação. É 
surpreendente, é abençoado!”, comemora.

Planejamento Estratégico 

A cooperativa utiliza como ferramenta para execução do seu Planejamento Estratégico o BSC - 
Balanced Scorecard, “com o objetivo de gerenciar a performance e contribuir para a mudança 
econômica de seus associados, de forma colaborativa”, atuando sob quatro perspectivas:
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É importante ressaltar que a cooperativa gerou um ganho social próximo a R$8 milhões de 
reais no ano de 2018. Calculamos o valor comparando a taxa média praticada pela 
cooperativa nas operações de crédito em relação às praticadas nas demais instituições 
nanceiras. Se a taxa média aqui é “x”, nas instituições nanceiras do mercado pode 
chegar até a “3 x”. Outro detalhe é que mesmo praticando taxas diferenciadas, 
conseguimos fazer R$ 4 milhões de sobras. Se compararmos o que o associado deixou de 
pagar no mercado nanceiro, caso ele tivesse usufruído fora daqui, concluímos que nosso 
ganho social, para a nossa base de aproximadamente seis mil associados, chegou a R$ 8 
milhões.  É um valor relevante. De fato, estamos colaborando com a comunidade!

Tanto investimento em conhecimento e qualicação só poderia gerar boas consequências. Conforme 
já foi citado no Capítulo 13, a cooperativa foi premiada em nível nacional, em 2018, no PDGC 
(Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas), promovido pela OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras). 

Quanto aos  o objetivo é satisfazer suas necessidades, escolhendo a proposta de 
valor que deverá ser fornecida a eles.

Associados (clientes),

A perspectiva dos  refere-se à atividade m da instituição, ou seja, aos 
procedimentos essenciais para formalização dos processos.

Processos internos

Sob o aspecto , a meta é gerar resultados de sobras para fortalecer a cooperativa e, 
consequentemente, seus cooperados.

Financeiro

Como atingir o ganho social

No que se refere à , segundo Márcia Berto, são os ativos intangíveis mais 
importantes para a estratégia. “Neste item, prepara-se todo o recurso humano, procurando a 
excelência na instituição. Os funcionários, diretores e administradores são a base para o progresso e 
inovação da organização”, enfatiza.

Aprendizagem e crescimento

Embora o Sicoob União Centro-Oeste não vise ao lucro, busca a geração de sobras e benefícios para 
seus cooperados. “Anal, é preciso garantir a continuidade de sua existência, necessitando, assim, de 
um modelo de gestão eciente, ecaz e efetivo, que esteja suportado por indicadores de desempenho 
que ajudem a direcionar suas ações e atender aos objetivos a que se propõe realizar”, explica a 
diretora. 

Ainda, segundo a diretora Márcia Berto, no pilar Aprendizado/crescimento, são trabalhados os 
objetivos estratégicos para formar colaboradores e administradores. A cooperativa preocupa-se que 
seus prossionais estejam capacitados para realizar o seu trabalho e fazer bem feito. Em 2018, foram 
registradas mais de sete mil horas de formação com as equipes. Com elas bem formadas, atinge-se o 
segundo pilar: processos internos, efetivando um trabalho de qualidade, com valor agregado. O 
associado, que é o terceiro pilar, reconhece isso e, em vez de buscar em outras instituições nanceiras, 
pode ter todas as suas necessidades nanceiras assistidas pela cooperativa. Com a delidade do 
associado, há ganho nanceiro, que é o quarto pilar. E se há ganho nanceiro, ele é revertido em ganho 
social. 
Em 2018, a cooperativa registrou R$ 4,3 milhões de sobras. Bem maior que esse valor, é o ganho social. 
Márcia Berto explica: 

Diante da pergunta: Como você “vê” a cooperativa daqui a 10 anos?, a diretora responde:
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Acredito que o cooperativismo tem muito espaço a ganhar. Já crescemos muito e temos 
muito espaço ainda. O cooperativismo tem uma proposta que sai do nanceiro e vai para o 
social, juntando esses dois pilares, porque queremos que as pessoas cresçam. Então, esta é 
proposta do cooperativismo: estar presente na vida das pessoas. Não estamos aqui só para 
fazer sobras. Precisamos fazer sobras, porque elas nos dão condição de fazer um bom 
trabalho social, mas temos essa proposta de que o social seja revertido em prol do 
nanceiro. Eu não tenho dúvidas de que o cooperativismo vai ampliar muito a sua 
participação de mercado, porque as pessoas querem isso, estão em busca disso, 
principalmente, as novas gerações, que estão preocupadas em ter uma vida sustentável.

Nesse propósito de incentivar o desenvolvimento dos cooperados, o Sicoob União Centro-Oeste 
investe na formação das pessoas. Para isso, realiza eventos direcionados a empresários, produtores 
rurais, professores, estudantes, enm, para todos os públicos que integram a instituição. É assim que a 
cooperativa dá forma aos anseios que estão no imaginário de sua diretoria e equipe organizacional: 
concretizando projetos. 

Queremos, de fato, fazer a diferença onde estamos inseridos; e que isso seja revertido no 
nanceiro, mas que o nanceiro também volte para o social, neste ciclo virtuoso de 
crescimento, em que todos crescem. A proposta é crescer juntos. As pessoas têm tomado 
consciência dessa necessidade de economia compartilhada, de sairmos do individual e 
virmos para o coletivo, em que todos ganham. O cooperativismo é isso. É apaixonante! – 
diz.

“[...] A máquina substitui processos, ela não substitui relacionamentos, e o cooperativismo é isso [...]”.
  

A diretora percebe o cooperativismo como “uma terceira via”, que foge dos extremos e busca o 
equilíbrio. “O cooperativismo vem proporcionar sustentabilidade, juntando o nanceiro do 
capitalismo com o social do socialismo, para criar essa terceira via. Amo fazer parte dessa história, 
estar construindo meu legado numa proposta em que eu acredito”. 

O planejamento para longo prazo pode ser sintetizado como a preocupação de construir e de trabalhar 
para ter uma instituição perene: 

Nós vamos passar e ela vai car. A ideia é esta: construir uma instituição para o futuro. O 
digital vem facilitar a vida das pessoas, mas nunca vai ocupar o espaço do cooperativismo, 
que trabalha a essência humana, porque a máquina substitui processos, ela não substitui 
relacionamentos, e o cooperativismo é isso. O cooperativismo vai além dos processos, ele 
tem relacionamento. Vai continuar existindo nessa relação humana. As pessoas terão a 
facilidade de fazer processos operacionais da sua casa, mas vão continuar tendo a 
cooperativa como um espaço de relacionamento humano, para buscar soluções para sua 
vida. Estamos nos preparando para isso – relata Márcia Berto.

Mesmo trabalhando com rigorosos processos e estabelecendo metas, os gestores da cooperativa veem 
os colaborares como “pessoas”, com todas as suas complexidades e necessidades, e não apenas como 
“funcionários”:

A valorização dos quatro campos da vida: prossional, emocional, espiritual e físico

Acredito que os resultados positivos que estamos colhendo são frutos de um mindset de 
aprendizado já implantado em nossa cooperativa, preparado para mudanças contínuas e 
em rede. Também acredito que o foco na competência interpessoal é essencial para tudo 
na vida, e não seria diferente aqui, na cooperativa. Eu diria que o técnico/operacional é 
importante, mas como essencial e fundamental está a capacidade de conviver de forma 
saudável, amistosa, respeitosa e com inteligência emocional. Todo ser humano, para viver 
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bem e em paz consigo mesmo, precisa ter tempo para os quatro campos de sua vida: 
prossional, emocional, espiritual e físico. A melhor performance de todo ser humano 
encontra-se no equilíbrio desses quatro pilares, e aqui esse conceito é uma prática – diz 
Márcia Berto. 

Os resultados mostram que o Sicoob União Centro-Oeste está no caminho certo. Segundo pesquisa, 
essas ferramentas têm contribuído para tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso, feliz e 
produtivo. Isso pode ser vericado no elevado grau de satisfação da equipe de funcionários da 
cooperativa, com um percentual de 92,69% de favorabilidade. 

Nessa linha, existe um projeto com o tema guarda-chuva “Gestão do Conhecimento”, iniciado em 
2016, com a criação da Sicooboteca própria, para compilar, administrar e compartilhar aprendizado. 
O projeto se desdobra em várias ações, como as Trilhas do Conhecimento no Sicoob Universidade, o 
Gamecação – projeto lúdico para levar a disseminação e a prática do conhecimento, bem como vários 
seminários internos na cooperativa e cursos externos para desenvolvimento das habilidades 
necessárias ao bom desenvolvimento das atividades realizadas pelo colaborador.

O Sicoob União Centro-Oeste sempre priorizou a formação de sua equipe e, para fortalecer sua 
proposta, contratou uma psicóloga para trabalhar o autoconhecimento. Todos os colaboradores têm 
formação de PNL (Programação Neurolinguística) e formação de Técnicas de Vendas Humanizadas. 
O Setor de Recursos Humanos, com o apoio da Administração da cooperativa, promove ações para 
facilitar o desenvolvimento das pessoas no contexto organizacional, mobilizando esforços e 
habilidades dos colaboradores não só para atender aos interesses da organização, mas também 
criando oportunidades de aprendizagem, elevando a autoestima e proporcionando o reforço 
positivo, ou seja, elogiando e reconhecendo seus trabalhos.

Acreditando que sempre há espaço para melhorar, estamos investindo no programa da 
OCEMG – Coop + Feliz – para o ano de 2019. Um time de alta performance só é possível 
com o envolvimento de todos, e nossa proposta é capacitar nossos prossionais para 
alcançarem resultados, realizando assim, seus próprios objetivos e ajudando a 
cooperativa a crescer no mercado em que atua, gerando valor para o associado e a 
comunidade. Todo o trabalho só é possível acontecer porque a administração da 
cooperativa acredita e apoia todos os projetos que apresentamos para apreciação, sinto 
muito orgulho de fazer parte do time – diz a Diretora.

Equilíbrio

O que se percebe é que o Sicoob União Centro-Oeste tem a consciência e a responsabilidade de buscar, 
nas mais diversas áreas de relacionamento, o equilíbrio de ordem econômica e nanceira, social, 
cultural e ambiental nas suas transações. Segundo Márcia Berto, a Administração da cooperativa 
pauta suas decisões e analisa seus impactos, fundamentada nos valores e princípios do 
cooperativismo, bem como oferece oportunidades de negócios, promove o desenvolvimento 
econômico e social de seus associados e da área de atuação: 

Isso pode ser vericado em todos os pilares que o planejamento da cooperativa se propõe 
a atender. Felizmente, os números são crescentes e pujantes, mas sobretudo os valores 
humanos do cooperativismo sempre estiveram presentes. Tudo isso é feito para atender 
os associados, razão de ser da cooperativa, e que são os verdadeiros responsáveis pelo 
sucesso até aqui consolidado. Sem a credibilidade, o apoio e sobretudo a delidade de 
fazer parte do nosso Sistema, nada seria possível.
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Os 30 anos

Ao falar sobre os 30 anos da cooperativa, a diretora enfatiza a importância do espírito visionário de 
Flávio Vaz nessa trajetória:

Entendo que muitas pessoas construíram a cooperativa. Há muitas mãos importantes, 
mas eu não tenho dúvida de que o Flávio é a peça fundamental, porque ele sonha e tem 
uma vibração, uma energia, um amor por isso aqui, que é contagiante. É ele que 
movimenta, ele que coloca isso aqui pra frente. Eu sempre percebi que ele sonha à frente 
do tempo, o olhar dele vai muito além do olhar normal. Trabalhamos numa parceria em 
que ele sonha e eu o ajudo a realizar. Ele me ensina muito. Ele tem uma visão a longo prazo 
e eu tenho a praticidade do hoje, do fazer acontecer hoje. Muito do que a gente tem na 
cooperativa, devemos a esse espírito visionário que ele tem.

Em seguida, cita o pioneiro Antônio Carlos Dias de Carvalho (a quem ela chama, carinhosamente, de 
“Tuniquinho”), Sebastião Luiz Gomes (“Tião da Emater”), Lucienne Ribeiro de Carvalho, que 
trabalha na cooperativa há 29 anos e o diretor Administrativo Marcelo Sousa, que comemorou neste 
ano seus 25 anos de serviços prestados à instituição: 

Tudo começou com Antônio Carlos. Ele iniciou essa história e, até hoje, ele contribui 
muito. Outras pessoas ao longo do caminho vieram fazer parte,... o Tião, que também hoje 
faz muita diferença na cooperativa, além da equipe, alguns desde o início: a Lu, o Marcelo, 
que nos ajudaram a fazer a cooperativa e, tantos outros, que há tantos anos estão na casa, 
construindo juntos. 

Márcia Berto falou de seu carinho pelos associados, inúmeros amigos que fez na caminhada em 23 
anos de trabalho na cooperativa. Não esconde a alegria ao enfatizar o carinho recebido por parte dos 
associados:  

Gratidão

Tenho muita gratidão a Deus por fazer parte deste time, desta cooperativa, de estar 
construindo esta história. Entre risos e lágrimas, laços de respeito, conança, amizade, 
entre outros, foram construídos a partir de atendimentos na cooperativa ou até mesmo em 
suas propriedades rurais, empresas e residências que visitei e sempre fui calorosamente 
acolhida. 

Ao nalizar a entrevista, reconhece e valoriza aqueles que estão com ela na condução dos trabalhos no 
Sicoob União Centro-Oeste: 

Com o crescimento exponencial do cooperativismo de crédito, a diretora Márcia Berto manifesta seu 
orgulho em fazer parte do Sistema Sicoob. “Tenho convicção de dizer que faço parte do maior sistema 
nanceiro cooperativo do país, o nosso Sicoob, com mais de 4,4 milhões de cooperados e mais de 2,9 
mil pontos de atendimentos distribuídos em todo o Brasil”.  

Registro minha imensa gratidão ao Presidente do Conselho de Administração, Flávio Vaz 
de Lima, a todos os Conselheiros, aos “eternos diretores” Antônio Carlos e Sebastião.  
Registro meu respeito e admiração aos amigos de Diretoria, Marcelo e Fernando, bem 
como meu amor e orgulho de todos os gerentes e demais colaboradores da cooperativa, 
que são uma extensão da minha família. Amo vocês! – conclui Márcia Berto.

A admiração é recíproca. A diretora tem seu trabalho reconhecido não apenas na cooperativa, mas 
também perante a opinião pública em Arcos. Ela foi Mérito Empresarial, premiação promovida pela 
Associação Comercial e Empresarial de Arcos, na categoria “Gerente Bancária”, nos anos: 2009, 2010, 
2014, 2015, 2017, 2018. Também foi Top of Mind em todas as edições até então (2019). A premiação em 
Arcos é uma iniciativa do jornal Correio Centro-Oeste, que é realizada desde 2011.
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De estagiário a Diretor Administrativo do Sicoob União Centro-Oeste

O diretor Administrativo do Sicoob União Centro-Oeste, Marcelo Sousa, 43 anos, está na cooperativa 
há mais de 25 anos. Foi admitido aos 18, depois de passar em um processo seletivo. Antes disso, ainda 
criança, já tinha sabedoria, que supera o conhecimento que se adquire com os mestres e nos livros. As 
diculdades da vida ensinaram ao garoto que é preciso sacrifício para atingir os objetivos. 
Filho de analfabetos e trabalhadores rurais, teve que ser persistente para seguir a trajetória que ele 
mesmo traçou: 

Quando eu tinha 13 anos, meus pais viviam e trabalhavam na zona rural; e eu tinha como 
propósito que não seria aquele o destino que eu queria na minha vida. Digo isso com todo 
respeito à atividade rural, porque foi de onde veio meu sustento durante muito tempo. 
Dessa forma, indo e vindo para Arcos, muitas vezes a pé, dei continuidade aos meus 
estudos.

Antes de se formar, trabalhou no armazém União, que cava localizado na rua Getúlio Vargas. O 
proprietário era Paulo Ribeiro de Carvalho. Quando terminou o segundo grau (ensino médio), 
decidiu fazer o curso técnico de Contabilidade no Colégio Dom Belchior. Uma das atividades que 
exercia no armazém era o serviço de banco, quando costumava ir à então Crediarcos. Na época, houve 
um processo seletivo para estágio na cooperativa. Incentivado por vários colegas de classe, fez a 
inscrição e a prova. Alguns dias depois, o então gerente, José Carlos Assunção, ligou e disse que ele 
havia passado em primeiro lugar. Esse telefonema representou o início de uma nova vida para  
Marcelo Sousa.

Foi um dos primeiros desaos da minha vida, largar aquilo que eu tinha total domínio e 
tranquilidade e partir para uma atividade que eu via como “loucura”: trabalhar em 
instituição nanceira! Em resumo, aceitei o desao e aquele sentimento de loucura virou a 
paixão que tenho hoje pelo que faço.  

Após aceitar a proposta, já na semana seguinte, estava na cooperativa; e, daí em diante, são muitas as 
lembranças. “Seria impossível relatar tantos fatos marcantes e até pitorescos que vivenciei ao longo 
desses 25 anos na cooperativa”, comenta.
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Marcelo Sousa recorda e registra a saudade dos encontros na zona rural. Relata que a agência fechava 
e seguiam para as comunidades rurais para o encontro com os produtores. “Fechávamos a agência e lá 
íamos nós na Kombi do Mirtair para a zona rural 'pregar' o cooperativismo e preservar pelo 
empoderamento da atividade rural.  Vejo hoje fotos de arquivos e observo quantos lhos, e até netos 
de associados que são sócios do Sicoob União Centro-Oeste hoje”.   
O informativo “O Produtor”, que circulava na época da então Crediarcos, tinha uma coluna intitulada 
“Giro pelo Campo” – é mais uma das lembranças que Marcelo registra em seu depoimento:

Iniciei as atividades na cooperativa em 28 de fevereiro de 1994 e, logo no dia seguinte, 
entrou em circulação a Unidade Real de Valor, em 1º de março, para que em 1º de julho de 
1994 desse início ao Plano Real.  Se pra mim, a atividade nanceira já era um desao, 
começar logo em uma alteração tão drástica foi ainda mais desaador.  A avenida 
Governador Valadares estava em reforma, sendo retirados os paralelepípedos e colocado 
o asfalto; e carro não transitava ali na região entre a Sorveteria da Mônica até o Banco do 
Brasil. Certo dia, precisava trocar todo o dinheiro da cooperativa pelo Real e isso teria que 
ser feito lá no Banco do Brasil. Não restou outra alternativa: Sr. Assulino na frente e eu 
atrás correndo em direção ao Banco do Brasil para proceder com a troca do dinheiro para a 
cooperativa funcionar. 

“O Giro pelo Campo” tinha como objetivo visitar associados e conhecer suas realidades de 
trabalho, algum caso de sucesso, conquistas feitas por meio da parceria com a então 
Crediarcos naquela época. Eram momentos de muita cumplicidade. Jamais vou esquecer 
as visitas nas propriedades: do Geraldo Crioulo, do Sr. Vilmar Arantes, Sr. Eudiene, Sr. 
Henrique Teixeira, Sr. Sílvio Ribeiro, Sr. Jair Teixeira Borges e tantos outros. Foram 
oportunidades de conhecer melhor cada um deles em suas atividades. E nem se fala nos 
cafezinhos com quitandas caseiras, os almoços preparados com o melhor da comida 
mineira e muito carinho.  Humm... tempo bom!!

Parece muita nostalgia e é, mas é uma forma de lembrar como a história de 30 anos se faz realmente 
como propõe o prefácio: fragmentos de histórias de cada um.  Cada um em prol da construção do 
“nós”.  E isso não tem preço. 

Quem dera se pudesse descrever todas as lembranças, registrar a emoção de cada 
conquista, compartilhar as angústias dos momentos de diculdade. Mas fugiria do 
propósito da presente obra e, certamente, pecaria em alguns esquecimentos, nomes a 
serem citados e honrados. Mas, existe uma certeza, única e absoluta, a gratidão a Deus em 
ver como crescemos e o fortalecimento do Sicoob União Centro-Oeste está cada dia mais 
propulsor – reete o diretor Administrativo. 

A trajetória na cooperativa 

Na então Crediarcos, Marcelo teve oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos na área 
das Ciências Exatas. O estágio seria para dois anos, mas com um ano e meio de trabalho, ele foi 
contratado. Iniciou como escriturário e era responsável pelo atendimento. Na época, a cooperativa era 
onde hoje é a “Sorveteria da Mônica”. A equipe era pequena e o serviço era todo manual. A máquina 
de fazer talão de cheques era um problema para Marcelo. Ele conta, aos risos: 

Quando fui apresentado à máquina de fazer talão de cheques, quase voltei para o 
armazém. Era uma máquina pesadíssima, que tinha um cartão de metal com os dados do 
associado e era necessário colocar papel carbono folha por folha; tinha que puxar uma 
alavanca com toda força. Quando o associado chegava, eu pedia a Deus para não ser um 
pedido de talão de cheques.
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Ele ressalta que é muito grato à Lucienne Ribeiro e à Rogéria Carvalho. Foram elas que o auxiliaram no 
início. Elas revezavam no atendimento no Caixa e todo o controle era manual. Faziam os 
procedimentos no Caixa e depois digitavam os lançamentos nas contas correntes. Foi um dos serviços 
que ele também fez na época. Trabalhou no Caixa, Cadastro, na Abertura de Contas, Tesouraria. 
Depois, foi promovido a gerente e atuou nos setores de crédito, cadastro e cobrança, já em uma época 
com muito mais recursos tecnológicos, normativos e procedimentos padronizados, o que facilitou o 
trabalho. 
Nesses anos todos, presenciou a evolução da cooperativa, em termos de resultados e conquistas e em 
questões de espaços físicos e estruturais – lembrando que na primeira mudança de endereço, todo o 
mobiliário foi transportado em uma caminhonete. 

Presenciei a compra da primeira sede, a transformação em cooperativa de livre admissão, 
a festa de 15 anos e 25 anos, o processo de união com a cooperativa de Pains, as premiações 
e os reconhecimentos que temos ano a ano. Todo dia, é uma nova oportunidade. Quem 
trabalha lá escuta muito isso. A Marcinha (diretora de Negócios, Márcia Berto) não cansa 
de dizer que oportunidades existem para aqueles que estão preparados. A cooperativa 
cuida muito bem desse preparo, mas tem que ter o querer – relata.

Os desaos de assumir uma posição de diretoria 

“Um diretor precisa saber fazer prevalecer a missão e a visão da cooperativa e alinhar o nível 
estratégico com o tático e o operacional para atingir os resultados”, sintetiza. 

Na Era da Informação, com tantas normas e legislações, não há espaço para amadorismo. Marcelo 
Sousa destaca que, por ter atuado ao longo de muitos anos nos setores da cooperativa, o domínio 
técnico contribui de forma relevante para as atividades exercidas no cargo de diretor, que assumiu em 
2017. É um cargo que exige amplo conhecimento técnico, capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, é 
desejável que o ocupante conheça a história da cooperativa, para que esteja atento aos seus valores e 
princípios. Nesse aspecto, também deve existir uma relação de conança e respeito entre os diretores 
executivos e o Conselho de Administração. Os três diretores do Sicoob União Centro-Oeste 
preenchem esses requisitos e, por isso, estão na condição de liderança. 

Marcelo Sousa é graduado em Direito e Comunicação Social e especialista em Gestão de Negócios. 
Participa de capacitações e qualicações constantes ministradas pelo Sicoob Central Crediminas, 
OCEMG (Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) e parcerias com a Fundação 
Dom Cabral. A formação da equipe é um diferencial do Sicoob União Centro-Oeste.

Ao contrário do que aconteceu quando o jovem de 18 anos teve diculdade em decidir entre continuar 
trabalhando em um armazém e assumir a vaga de estagiário na cooperativa, dessa vez ele não teve 
dúvidas. “Nunca tive receio em relação a ser promovido e deixar o operacional. Graças a Deus, nossa 
equipe é muito madura e todos me deram e me dão todo o apoio, com muito respeito”, comenta e 
acrescenta que seu desao é se capacitar cada vez mais, prossionalmente, para fazer o melhor para 
aqueles que acreditaram em seu potencial e em seu trabalho. “Como líder, é preciso inspirar outros 
colaboradores a trilharem caminhos como o que a Marcinha e eu trilhamos. A história dela, que 
também ocupa uma diretoria, é belíssima!”.

Nos últimos anos, houve grandes mudanças no papel de um diretor, que antes era um cargo eleito e 
hoje é um cargo por contrato.  A nalidade é justamente garantir que a nova estrutura de governança 
aconteça de forma plena. 
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O Conselho de Administração, representado pelo presidente Flávio Vaz, é incisivo na questão de 
formação de toda a equipe, seja acadêmica ou formação sistêmica. Os conselheiros acreditam que 
pessoas bem preparadas realmente fazem a diferença, “mas, a diferença mesmo começa desde o 
momento da contratação”. Não basta ter conhecimento. Marcelo Sousa explica: 

Investimentos em Formação da equipe: o diferencial que justica o sucesso do Sicoob União 
Centro-Oeste

Se a pessoa não tem amor por aquilo que faz, não adianta muito. A Marcinha, que 
acompanha de perto o setor responsável pela Gestão de Pessoas, faz questão que venham 
para o time, quem já possui características para se integrar ao 'DNA da cooperativa', que 
está muito ligado ao carinho, respeito e dedicação. É essencial que se faça um atendimento 
diferenciado para o associado, que é um propósito que defendemos elmente.

Os 30 anos

Ao falar dos pioneiros na cooperativa, a palavra em destaque é gratidão:

Ao reetir sobre os 30 anos da cooperativa, Marcelo Sousa não esconde seu orgulho de ter iniciado sua 
atividade prossional como estagiário e chegar ao cargo de diretor. “Isso demonstra que quando 
abraçamos oportunidades e temos respeito com as pessoas, colhemos bons frutos. É preciso saber a 
hora certa, dar tempo ao tempo e as coisas acontecem”. 

Tenho uma gratidão imensa ao Flávio por acreditar em meu trabalho, e pelas 
oportunidades constantes. Admiro a garra e a visão que ele tem. Ele faz o cooperativismo 
acontecer. É uma pessoa que incentiva e apoia nossos trabalhos. Também sou grato ao 
Sebastião (Sebastião Luiz Gomes da Silva – conselheiro administrativo), ex-diretor, que 
foi responsável por acompanhar meu trabalho enquanto eu era gerente responsável pelo 
crédito, cadastro e cobrança; ao Antônio Carlos Dias de Carvalho (conselheiro 
administrativo]),  que é um exemplo para todos nós, de amor e dedicação ao 
cooperativismo, pela sua luta inicial para que essa história pudesse começar.

O Sicoob União Centro-Oeste dos próximos anos

O diretor Marcelo Sousa relata que o Sicoob União Centro-Oeste busca sempre inovar naquilo que faz, 
valorizar o capital humano como essência do cooperativismo, investir nas comunidades onde atua e 
respeitar o associado. É preciso ter uma visão focada em planejamento estratégico, com atenção às 
mudanças de cenários econômicos ou até mesmo comportamentais para traçar rumos assertivos. 

A comemoração dos 30 anos é uma fase de reexão e gratidão, de honrar os pioneiros do 
cooperativismo em Arcos e Pains, reconhecer as estratégias e decisões tomadas até aqui e 
que deram certo; mas também é o momento de renovar nossos propósitos e direcionar a 
atenção para um objetivo comum, que é a perenidade da cooperativa. Estamos no 
momento de pensar em alternativas de crescimento, principalmente com a inauguração 
da nova sede em Arcos. Atuar na direção de uma cooperativa saudável, com credibilidade 
e forte reconhecimento social é uma satisfação, e não mediremos esforços para honrar a 
conança que o Conselho de Administração e os associados depositam em nossos nomes – 
enfatiza. 

Agradecimentos

O diretor Marcelo Sousa registra seus agradecimentos a todos os que contribuíram e contribuem para 
sua trajetória no Sicoob União Centro-Oeste. 
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Transparência, respeito e equidade – aliados à observância dos princípios e valores do 
cooperativismo, da busca de boas práticas de gestão, do apoio incondicional do Conselho de 
Administração, da proximidade com o presidente da Cooperativa, assim como conança e 
credibilidade – são elementos norteadores da atuação da Diretoria Executiva do Sicoob União Centro-
Oeste, que complementam as histórias narradas.

Neste momento especial, agradeço de coração às pessoas que marcaram minha trajetória 
no Sicoob União Centro-Oeste. Mais uma vez não posso deixar de reconhecer e agradecer 
ao presidente, Flávio Vaz, homem visionário e que faz acontecer o cooperativismo em sua 
essência; ao Sr. Fernando (Fernando Nominato da Silva – diretor de Gestão de Riscos), 
pessoa boníssima, sensato, que detém uma energia que nos ajuda a enfrentar desaos de 
forma moderada, e na busca pelo equilíbrio sempre; à diretora Marcinha, minha irmã de 
coração e companheira para todas as horas. Sua sabedoria e competência me inspiram, 
além de ser um exemplo de mulher, mãe, amiga e prossional. Aos gerentes, agradeço 
pela dedicação, atenção e respeito para comigo. Aos colaboradores, pelo carinho de 
sempre. Registro duas pessoas que estarão sempre em minha memória e que estiveram 
muito presentes comigo nos anos iniciais da cooperativa: Dona Aurora e Isis Neves. 
Enm, citar os nomes de todos seria impossível, mas que cada um que fez parte de alguma 
forma da minha trajetória até aqui, saiba da minha eterna gratidão.
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Quem é Flávio Vaz de Lima? Filho caçula de Mariana Vaz de Lima e Ascânio Lima, quando ele nasceu, 
em 1951, sua mãe estava com quase 50 anos. Devido à idade um pouco avançada para se ter lhos, o 
nascimento surpreendeu os familiares e amigos da família. Antes dele, vieram os irmãos Frederico 
Vaz de Lima, Maria da Assunção Soares, Sílvia Vaz de Lima Grassi (91 anos) e Celina Vaz de Lima (80 
anos). O pai faleceu em 1952, quando Flávio tinha apenas 1 ano de idade. 

“Uma pessoa otimista, sonhadora e de muita sorte”. É assim que Flávio Vaz de Lima se autodene, 
com seu jeito despojado e acolhedor, típico de quem está em paz com a vida.

Atualmente, reside na zona rural com a esposa, Eliana Soraggi Lima. O casal tem quatro lhos: Natália 
Soraggi Lima Guimarães (37 anos), Nicole Soraggi Lima (44),  Rodrigo Soraggi Lima (46) e  Flávio Vaz 
de Lima Júnior (47), quatro netos e um bisneto. 

Conhecer um pouco da vida desse homem é conhecer uma trajetória de determinação e um 
apaixonado pelo cooperativismo. Na verdade, sua história de vida e sua atuação no cooperativismo 
são pilares que o fazem ser reconhecido como uma pessoa visionária. 

Uma história à parte

Flávio Vaz de Lima – mais que um presidente: um visionário 
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Mesmo tendo oportunidades de se mudar, transferido pela fábrica, Flávio não quis deixar Arcos. Já 
era um “prenúncio” de que ele deveria cumprir uma missão no Município. Seria um protagonista 
para o fortalecimento do cooperativismo local e da trajetória de sucesso comemorada nos 30 anos do 
Sicoob União Centro-Oeste. Quando se desligou da fábrica de cimento, o cooperativismo começava a 
fazer parte de sua vida. Em 1989, na fundação da então Crediarcos (Cooperativa de Crédito Rural de 
Arcos), já era um dos membros do Conselho de Administração. Também faziam parte desse primeiro 
Conselho: Olegário Alves Teixeira, Eurípedes Rodrigues da Cunha, Lindomir Alfredo Dornelas – 
presidente, Antônio da Silva Campos – vice-presidente, Antônio Carlos Dias de Carvalho – secretário.

Aos 16 anos, já trabalhava em uma fábrica de cimento em Arcos, como ofce boy, servindo café e 
fazendo todos os demais serviços necessários. Sempre dedicado, participou de todas as funções 
administrativas da empresa, até se tornar gerente, chegando a assinar como procurador da empresa.

Cursou o ginasial (hoje 6º ao 9º ano) em Brasília, onde morava com uma irmã. Com o desejo de car 
junto da mãe, optou por voltar e seguir os estudos em Arcos. No então Colégio Comercial Arcoense – 
que depois recebeu o nome “Dom Belchior” – fez o curso técnico em Contabilidade. 
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À frente da cooperativa há mais de 26 anos

As suas raízes no cooperativismo foram sustentadas em sua atividade de produtor rural, que exercia 
em paralelo com a jornada na fábrica de cimento. No setor rural, sentindo as diculdades 
compartilhadas por outros produtores, teve a necessidade de mudança, de buscar algo que pudesse 
ser um diferencial. Flávio Vaz é um apaixonado pelo cantor Almir Sater, principalmente pela música 
“Tocando em frente”: “[...] pela longa estrada, eu vou/ estrada eu sou [...]”. Certamente, a melodia 
dessa canção foi e é inspiração para ele seguir em frente. Não imaginava que percorreria uma longa 
estrada pelo cooperativismo. Seria sua trajetória e também a do cooperativismo de crédito, que, 
metaforicamente, pode ser visto como uma estrada, de início de chão batido e sinuosa, com desvios de 
obstáculos e desaos variados, necessidade de curvas e pontes, mas com planos traçados e pilares 
fortes, abrindo caminhos para tantos outros. Vale lembrar que em 1989 eram 31 associados e, hoje, são 
aproximadamente 6 mil. Muito chão, muita estrada percorrida! 

Um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática e, nesses anos todos, a democracia 
ocorreu de forma plena. Em duas eleições houve chapas concorrentes, sendo lideradas por Odair 
Teixeira de Macedo, em 2001, e Wraldimir Geraldo de Alcântara, em 2005.

A Crediarcos – Sicoob União Centro-Oeste a partir de 2010 – foi constituída no dia 6 de janeiro de 1989. 
Flávio Vaz de Lima foi um dos membros da comissão organizadora. O primeiro presidente foi o 
cirurgião-dentista Lindomir Dornelas. Na Assembleia de 28 de março de 1993, houve eleição para os 
integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal (Diretoria 1993/1997), sendo apresentada chapa 
única composta pelo diretor-presidente Flávio Vaz de Lima, diretor vice-presidente Antônio Carlos 
Dias de Carvalho, secretário Vicente Paulo e os Conselheiros José da Silva Campos, Olinto Veloso 
Filho e Antônio Aparecido Rodrigues. 

Ao longo desses mais de 26 anos, em uma das eleições em que houve chapa concorrente, 
quem concorreu comigo foi uma pessoa que eu gosto muito, que é o Odair Teixeira. Ele foi 
meu professor no curso de Contabilidade, era uma pessoa muito capacitada. Na verdade, 
as disputas não tinham viés político ou pessoal. Tudo transcorreu de forma transparente, 
sem ressentimentos – comenta Flávio Vaz.

Estar à frente de uma cooperativa de crédito exigiu dele total comprometimento, assim como isenção 
política. 

A Cooperativa de Crédito é uma gestão 'pesada'. É de uma responsabilidade muito 
grande, porque você trabalha com um material que é muito sensível, que é o dinheiro. 
Você não pode fazer bobagem com a administração desse recurso, é preciso agir pensando 
na coletividade. Pra fazer dar certo, a gente não pode ter lado. Exige uma relação de 
conança; e graças a Deus ela existe, e muito! – explica.

Além de ser presidente do Conselho de Administração do Sicoob União Centro-Oeste (Arcos, Pains, 
Vila Costina), Flávio Vaz de Lima também fez parte do Conselho do Sicoob Central Crediminas e, 
atualmente, é membro do Conselho Fiscal na Ocemg (Organização das Cooperativas do Estado de 
Minas Gerais).  Também atua como Conselheiro Fiscal no Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil 
S.A.). Foi coordenador da UAR4 (Unidade Administrativa Regional – que é uma divisão 
administrativa das cooperativas pelo Sistema Central Crediminas). A UAR 4 é formada por 14 
cooperativas. 
Ocupar cargos conforme os mencionados tornou Flávio Vaz conhecido e reconhecido no cenário do 
cooperativismo de crédito.
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Em novembro de 2014, O Sistema Sicoob Central Crediminas conferiu a Flávio Vaz a comenda 
“Semeador do Cooperativismo”. A honraria é um reconhecimento aos que completam 20 ou mais 
anos no cargo de presidente ou diretor-presidente de cooperativas liadas à Central. O evento ocorreu 
entre os dias 26 e 28 de novembro de 2014, no Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá, no Alto 
Paranaíba. Na ocasião, além de Flávio Vaz, mais 23 líderes cooperativistas foram agraciados. A 
personalidade política homenageada foi Alysson Paulinelli, que atuou como ministro da Agricultura 
na década de 1970.

Semeador do Cooperativismo

Como Flávio Vaz se autodene no início do presente capítulo, diríamos estar diante de um jovem 
senhor de 68 anos que não para de sonhar, mas sonha com os pés no chão. Porém, quem trabalha com 
ele diariamente contraria sua denição e o intitula como uma pessoa visionária.  Desde o início de 
suas atividades na cooperativa, as diculdades foram inúmeras, mas nunca se abateu. Em meio a 
diversas situações de caos, via oportunidade; e se sonhava alto, plantava seus sonhos em realização. 
Existe uma grande diferença entre o sonhador e visionário. O primeiro, apesar de sonhar, ca preso 
nessa esfera e muitas vezes o sonho se dispersa em meio a qualquer situação de diculdade. Já o 
visionário transforma seus sonhos em realidade. É obstinado e movido por uma paixão pelo que faz e 
acredita.

Sonhador ou visionário? 

Trabalho com Flávio há mais de 25 anos e, até pelo olhar, conseguimos perceber quando 
está focado em algo que pode até parecer extravagante para aquele momento, mas ele já 
pensou nos frutos a serem colhidos no futuro; e para realizá-los, não mede esforços. É 
notório que o cooperativismo para ele é uma paixão, e sempre pensa em trazer e fazer o 
melhor para a cooperativa – enfatiza Marcelo Sousa, diretor Administrativo.

Flávio Vaz é muito mais que um sonhador, pois o visionário conhece a importância do planejamento e 
da gestão estratégica para atingir as metas, sem desconsiderar a responsabilidade com os cooperados 
e colaboradores, a responsabilidade social, a solidariedade, a ética, o respeito e o comprometimento. 

Flávio parece enxergar o futuro e antecipa mudanças. Gosta de acompanhar o que 
acontece na cooperativa e é um apoiador, incentivador de tudo aquilo que propomos 
realizar. Temos uma sinergia de trabalho com muita transparência, respeito e conança. 
Flávio cobra muito, mas tem um coração enorme, muito justo e amoroso – Márcia Berto, 
diretora de Negócios. 

O crescimento constante, com apuração de bons resultados e muito reconhecimento, demonstra que o 
papel do visionário é bem maior que o de um simples sonhador.

A formação da equipe de trabalho 

Mesmo tendo diretores com larga experiência em cooperativismo, o presidente do Sicoob União 
Centro-Oeste é um grande incentivador do investimento na qualicação e formação técnica dos 
colaboradores e diretores. Ele ressalta: 
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Mais do que curso superior, os colaboradores do Sicoob União Centro-Oeste investem em 
especializações e aperfeiçoamentos constantes, e Flávio Vaz é um incentivador.

Pra dar certo, você tem que trabalhar com pessoas de alto gabarito. Preciso de gente que 
tenha curso superior e me dê novas ideias, novos conhecimentos, com base, com estrutura 
[...]. É muito importante valorizar o ensino, porque a responsabilidade de uma 
cooperativa pesa muito. Eu mesmo vim a fazer curso superior recentemente. Não é 
possível exigir algo, se não dermos o exemplo. Aí fui fazer Administração de Empresas - 
Gerenciamentos Processuais, e foi muito bom. 

Uma equipe bem treinada e sempre atualizada é algo que o Flávio prioriza muito. Ele é um 
defensor para que os funcionários e diretores façam cursos, se especializem e se 
aperfeiçoem de forma continuada. Ele mesmo é um exemplo para todos nós. 
Recentemente, concluiu sua formação acadêmica e enaltece sempre que, para cobrar, 
precisa dar o exemplo – Fernando Nominato, diretor de Gestão de Riscos.

A gratidão e o reconhecimento 

Sempre que fala do sucesso de sua gestão, o presidente enfatiza a participação de seu Conselho de 
Administração, que dá a ele apoio e auxilia na condução dos trabalhos. Atualmente, o Conselho é 
formado por Sebastião Luiz Gomes da Silva, Antônio Carlos Dias de Carvalho, Leonardo Alves 
Veloso, José Wilson Neves, José de Paula e Heleno de Castro.

Flávio Vaz sempre diz que tem uma equipe de alto desempenho e orgulha-se que ela seja composta 
por pessoas formadas e treinadas e, por consequência, estejam comprometidas com o planejamento: 
todos com o mesmo objetivo, tendo claro e denido o propósito de seu trabalho.

Tenho um Conselho formado por pessoas que prezam pela seriedade, transparência e 
zelam pelo cumprimento da ética. Estão sempre abertos para apoiar as boas práticas de 
gestão e governança que são inerentes a uma cooperativa muito valorizada e reconhecida. 
Antônio Carlos e Sebastião eram meus diretores até o início de 2017 e zeram um bom 
trabalho, com seriedade e dedicação. Com a mudança da estrutura de governança, 
optaram por abrir mão da diretoria e vieram somar ao Conselho de Administração. Essa 
experiência que tiveram enquanto diretores enriquece e, muito, o Conselho – enfatiza 
Flávio Vaz. 

Outro ponto que ele destaca é a importância do trabalho em equipe de todos os colaboradores que 
passaram pela cooperativa e dos que permanecem. Dentre os que passaram, registra o nome de José 
Carlos Assunção. Na época, em que assumiu a cooperativa, José Carlos Assunção foi contratado e 
conduziu a cooperativa por mais de oito anos. Após essa contribuição, na ocasião Crediarcos, seguiu 
sua carreira prossional no cooperativismo, ocupando cargos até mesmo no Bancoob (Banco 
Cooperativo do Brasil). Atualmente, ministra cursos para prossionais das cooperativas, 
principalmente em nível de Diretoria e Conselho, por todo o Brasil. 
Alguns funcionários estão desde o início, a exemplo dos diretores Marcelo Sousa e Márcia Berto.  
Fernando Nominato foi companheiro de longa data como Conselheiro de Administração e, em 2017, 
com adequação da nova estrutura de governança, tornou-se diretor. Sempre que é questionado sobre 
o trabalho de sua equipe operacional, Flávio Vaz enfatiza que não interfere nesse quesito. Segundo 
ele, a diretora Márcia Berto atua na condução dos negócios da cooperativa e “faz acontecer” por meio 
da sistemática que adota com a equipe. Flávio demonstra que a conança na relação com a diretora é 
muito importante.
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Outra história que registra muito bem essa valorização é a de Marcelo Sousa:

A relação de Flávio Vaz, enquanto presidente do Conselho, com os diretores demonstra afetividade e 
respeito, pois convivem como extensão de suas famílias, valorizando as pessoas.  

Eu tenho uma equipe muito boa. Quando busquei a Márcia para ser a contadora, ela 
estava na Caixa Federal; e depois, quando eu disse que ela iria ser gerente, foi a coisa mais 
certa que eu z. É uma pessoa muito dedicada, de muita conança, de carisma, mas o 
principal é a conança. Eu co tranquilo. É uma pessoa muito transparente comigo, com a 
cooperativa e com o público. Ela tem um amor pela equipe que coordena. Faz da pedra 
bruta, diamantes. Nesse processo, não interro. A formação do quadro de funcionários 
ca com a batuta dela e daqueles que a auxiliam. Ela representa meus braços e meus olhos 
na cooperativa. Possui um conhecimento fantástico e não para de estudar. Sempre traz 
algo novo para apresentar ao Conselho. Com ela, não existe comodismo. Marcinha tem 
esse sorrisão, mas é brava! – comenta, aos risos, referindo-se à diretora de Negócios, 
Márcia Berto. 

Ele era funcionário do Paulo Ribeiro num supermercado aqui em Arcos. Conheço ele 
desde menino. Quando fomos fazer um teste de seleção aqui (na então Crediarcos), o 
danado do Marcelo tirou o primeiro lugar e eu quei esperando ele vir. Um dia, eu fui lá 
no Paulo e perguntei: – Paulo, o menino passa e você não libera ele? Ele me disse: 'Flávio, já 
mandei ele embora umas quatro, cinco vezes... leva ele agora!' – recorda, sorrindo, e 
elogia: O Marcelo é um achado! É uma pessoa que admiro e respeito muito. É ponderado, 
de pouca conversa. Ele entrou como estagiário e conquistou todo mundo. Não tem um 
aqui que não goste do Marcelo, é uma pessoa fantástica – diz Flávio Vaz, referindo-se ao 
diretor Administrativo, Marcelo Sousa.   

A longa história no cooperativismo faz com que Flávio possua bons relacionamentos com as demais 
cooperativas do sistema e, principalmente, quando os limites territoriais são menores. Um exemplo 
foi o relacionamento com o Conselho de Administração da então Sicoob Credipains. Na circunstância 
da união entre as cooperativas, os dois conselhos atuaram juntos por um período.  Nessa situação, ele 
conheceu de perto o serviço e a atuação de Fernando Nominato, que de Conselheiro veio a ser Diretor.

Fernando é uma pessoa carismática, com um coração gigante. Percebo que é um paizão. 
Os funcionários de Pains têm total admiração e carinho por ele e os de Arcos também o 
receberam da mesma forma, enquanto conselheiro, e agora, enquanto diretor. É uma 
pessoa muito conhecida e respeitada na cidade de Pains.  Pelos anos que atua no segmento 
de contabilidade, com seu escritório, tem um bom relacionamento com a comunidade. Ter 
ele como diretor é uma maneira de trazer uma representatividade da cidade de Pains nas 
esferas do planejamento estratégico, e pode ser um canal direto para ouvir as necessidades 
dos associados da comunidade. Ele ocupa uma diretoria de grande valor a meu ver, que é 
a Gestão de Riscos, sem desmerecer os demais diretores, pois percebo respeito e harmonia 
entre eles; e isso faz total diferença – salienta  Flávio Vaz. 

Quando se pontua os reconhecimentos obtidos pelo Sicoob União Centro-Oeste, a lista é grande. São 
diversos reconhecimentos como Mérito Empresarial e Top of Mind. O grande destaque obtido em 
2017 foi o reconhecimento “Gestão de Cooperativa”. A cooperativa foi reconhecida no nível  Primeiros 
Passos na categoria Prata. O Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) criou o prêmio 
Sescoop (Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) – Excelência de Gestão, para 
reconhecer as cooperativas com as melhores práticas de gestão avaliadas pelo PDGC (Programa de 
Desenvolvimento de Gestão das Cooperativas). 

É notório que existe uma cumplicidade nas relações interpessoais no Sicoob União Centro-Oeste e, 
como resultado, a busca para que essa cumplicidade também ocorra com os associados é constante. ́
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A liderança feminina 

Diante da pergunta “Qual é a fórmula de tamanho sucesso?”, Flávio enfatizou: “Não existe uma 
fórmula de sucesso. O sucesso está nas pessoas. No cooperativismo de crédito, o principal capital é o 
humano. Se o valorizamos, seja na gura do associado, do funcionário, da administração, da 
comunidade, entre outros, o sucesso ocorre naturalmente. Temos esse cuidado sempre, e fazemos 
tudo pensando que a cada dia ainda temos muito o que fazer e podemos fazer melhor”. 

Mais de 70% do quadro pessoal do Sicoob União Centro-Oeste é composto por mulheres. Do total de 
50 colaboradores (considerando diretores, funcionários e estagiários das unidades de Arcos, Pains e 
Vila Costina), 38 são mulheres, o que representa 76% do quadro de pessoal. Dentre elas, cinco ocupam 
cargos de liderança: quatro gerentes e uma diretora. Flávio Vaz não esconde sua admiração pelo 
trabalho feminino. “A mulher luta com determinação, busca seu espaço; então, com isso, a gente tem 
um trabalho mais ameno, tranquilo, porque elas sabem o direcionamento a seguir, com perspicácia”, 
argumenta, sem desconsiderar as qualidades de todos os homens da equipe. “Temos uma equipe de 
pessoas fantásticas”, pontua.

A cooperativa de crédito rural  

Em seus pronunciamentos, Flávio Vaz não deixa de se manifestar sobre a importância dos 
colaboradores, diretores, conselheiros e de todos os cooperados e demais parceiros para o 
desenvolvimento da cooperativa, mas sempre demonstrando cumplicidade e gratidão com os 
associados do segmento rural.



A base da cooperativa é o produtor rural, não tem como ser diferente a minha gratidão por 
tudo que zeram e fazem pelo Sicoob União Centro-Oeste. No início, tivemos muitos 
momentos de diculdades, mas sempre nos apoiaram. Íamos a campo, fazíamos reuniões. 
Em nossas assembleias, eles estavam lá presentes e ajudaram muito a manter nosso 
propósito nos trilhos.  Até hoje, percebo como são participativos nas assembleias, e isso é 
muito importante. Honramos nossas origens. Sempre tive muito apoio do segmento rural. 
Registro aqui meu agradecimento, pois se estamos comemorando 30 anos, é graças ao 
voto de conança que obtivemos. Estamos crescendo e muito, mas o Sicoob União Centro-
Oeste sempre será a extensão da casa do produtor rural na cidade. Faço questão que sejam 
valorizados e reconhecidos. 

Com objetividade, Flávio Vaz relata que o desao da cooperativa no início era conquistar a conança 
das pessoas. O cooperativismo estava começando na região e muitos entendiam que era algo amador: 
“Chamavam a cooperativa de 'banquinho', 'tamborete' (...). O pessoal cava sempre arredio, foi muito 
difícil, mas valeu a pena. Hoje, temos orgulho de tudo! O produtor rural que iniciou com a gente 
permanece junto”.

A cooperativa de Livre Admissão 

Por meio da Resolução nº 3.106 do Conselho Monetário Nacional (CMN), mediante proposta do 
Banco Central do Brasil (BC), em 25 de junho de 2003, “o cooperativismo nanceiro conquistava o 
direito de estender os seus benefícios societários e operacionais a toda a sociedade, independente de 
vínculo prossional ou econômico das pessoas físicas e jurídicas interessadas em integrar o 
movimento” (MEINEN, 2019). Portanto, a livre admissão foi uma grande conquista e Flávio fez 
questão de estar presente no lançamento em Brasília.
Na então Crediarcos, o processo de livre admissão teve início em 2004, quando a cooperativa passou a 
ter cooperados de diversos setores, a exemplo de empresários, prestadores de serviços e, também, 
pessoas físicas. O que atraiu e continua atraindo os associados é a condição de igualdade, além de 
todas as vantagens do cooperativismo, em que o associado é dono. 

Arcos é uma cidade com vocação industrial, não é um município onde a agropecuária se destaca. A 
maioria dos agropecuaristas são pequenos e médios produtores. Por isso, a livre admissão foi tão 
importante. O presidente do Sicoob União Centro-Oeste destaca que os empresários deram vida nova 
para a cooperativa: 
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A livre admissão foi a sorte de nossas cooperativas. Chegamos a um ponto que, somente 
com a cooperativa atuando no segmento rural, caríamos estagnados economicamente. 
Era preciso ter mais recursos para crescer. Dessa forma, a abertura para outros segmentos 
econômicos foi uma oportunidade única. Digo oportunidade em dois sentidos: o primeiro 
em crescer economicamente e poder gerar riquezas para a cooperativa; e o outro, poder 
abrir as portas para toda a comunidade local. Sempre fomos muito bem recebidos e 
valorizados pelas comunidades onde atuamos, e foi uma forma de demonstrar o trabalho 
que realizamos.

O processo de livre admissão exigiu muito por parte do corpo técnico da cooperativa, conforme 
salienta Flávio Vaz. “Tínhamos prossionais com expertise na área rural.  Com a abertura para novos 
segmentos socioeconômicos, tivemos que formar a equipe e, com rapidez, para não decepcionar 
quem estava chegando”. Apesar desse esforço para a formação dos funcionários a m de atuarem  em



O Sicoob União Centro-Oeste tem metas de expansão por meio das fusões. A primeira união foi 
efetivada com o Sicoob Credipains, em 2010, e o resultado foi positivo, aumentando o número de 
associados e o patrimônio líquido. 

O fortalecimento por meio das fusões 

um novo nicho de mercado, o resultado foi e é cada vez mais satisfatório. “Hoje, já temos um portfólio 
de produtos e serviços que nos dá condição de atender, e bem, às demandas de nossos associados em 
qualquer atividade que exerçam”, pontua o presidente.
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Tivemos muito sucesso em unir as cooperativas de crédito de Arcos e Pains. Colocamos a 
palavra “união” no nome da cooperativa, mas unimos nossos propósitos para que 
houvesse a relação ganha-ganha. O Aécio (Aécio de Paula Velloso, que era presidente do 
Sicoob Credipains) fez muito pelo cooperativismo em Pains e teve a honradez de perceber 
que o melhor caminho para o Sicoob Credipains seria unir. Escolheu a nossa então Sicoob 
Crediarcos para que isso ocorresse e deu  um excelente resultado.  

As cooperativas que passam por esse processo acabam se fortalecendo mutuamente. “A intenção 
dessa união é justamente ter um trabalho mais coeso e, também, com menos despesas [...]. Quanto 
menos cooperativas houver e quanto maior forem, melhor para o Sistema. Hoje, a gente vê a força de 
Pains, a força de Arcos”, argumenta o presidente. 
Ele ressalta que o Conselho vislumbra um futuro da cooperativa com mais fusões e possui expectativa 
que ocorra em um curto espaço de tempo.  Flávio Vaz enfatiza como o sistema caria forte na região. 
“Se tivermos umas três ou quatro cooperativas próximas, unidas, cará uma Senhora Cooperativa! 
Teremos crescimento em patrimônio líquido, aumento na capacidade de empréstimo, fora outros 
benefícios. Então, para a região, isso seria muito bom”. Para o presidente, o bairrismo impede o 
desenvolvimento das cooperativas e as fusões são o melhor caminho. 
Em suas viagens pela Europa, oportunidades em que realizou visitas técnicas, Flávio Vaz viu de tudo 
um pouco no meio cooperativista. Ele cita o exemplo da Alemanha, onde há instituições que 
funcionam como banco e cooperativa, e não descarta a possibilidade de que a inovação seja feita no 
sistema no futuro, em longo prazo. “Funciona bem, atendendo aos dois públicos. É uma situação a que 
não chegamos ainda, mas podemos chegar. O futuro pertence a Deus e temos que crescer e nos 
adequar da melhor forma possível”, comenta.

Flávio foi conhecer o cooperativismo em oito países

Diante da pergunta “Como você imagina o Sicoob União Centro-Oeste daqui 10 anos?”, Flávio Vaz

No Brasil, o cooperativismo tem seu espaço e é cada vez mais respeitado no mercado, mas seu berço é 
a Europa, onde é mais forte. Diante das oportunidades, muitas delas por meio de convites da Ocemg 
(Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais), ligada à OCB (Organização das 
Cooperativas do Brasil), Flávio Vaz já participou de grupos em visitas técnicas a Portugal, Espanha, 
França, Itália, Holanda e Alemanha (países europeus), assim como ao Canadá e aos Estados Unidos, 
para ver de perto a dinâmica de trabalho e trazer as novidades para o Sicoob União Centro-Oeste. 
Vale registrar que o cenário internacional para o cooperativismo de forma geral e para o ramo de 
crédito vem, cada vez mais, ocupar espaço no sistema. 

Sicoob União Centro-Oeste e o futuro:  a conquista da nova sede



diz que “estará a todo vapor”. “Está crescendo muito e estamos conquistando nosso espaço. O 
diferencial refere-se ao atendimento acolhedor e humanizado, além do portfólio que temos para 
apresentar”. 

A cooperativa mudou de endereço algumas vezes, até que surgiu a oportunidade de adquirir a sede 
própria: o endereço atual, na rua São Geraldo. Na época, houve dúvidas com relação à compra, em 
função do valor, mas a assembleia aprovou e o negócio deu certo. 

Mesmo diante do expressivo crescimento da cooperativa, que começou em um pequeno cômodo 
onde os colaboradores dividiam a mesa de trabalho como se estivessem sempre em reunião, o 
presidente ainda a considera pequena e está sempre trabalhando pelo crescimento, junto à equipe 
operacional, aos diretores e cooperados. Quando se lembra da época em que tudo começou, há 30 
anos, ele diz o que pensava sobre o futuro. “Eu achava que Arcos era uma cidade muito pequena e que 
tinha bancos demais. Então, eu achava que a cooperativa ia ser uma diculdade (...), mas a gente foi 
crescendo, porque o rural começou a apoiar e, depois, teve a livre admissão. Não teve uma varinha de 
condão”.
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Compramos e foi a melhor coisa que zemos. Paramos de mudar, e a sede cou sendo 
nossa. Depois, apareceu esse lote do lado, compramos e, agora, já estamos terminando a 
construção. Nossa cooperativa está crescendo, e se tivermos essa sede bem montada, 
amanhã, poderemos ter condições de receber outras cooperativas de forma bem 
estruturada e organizada. Temos que ter uma sede para ter essa condição – justica. 

Flávio Vaz acredita que a tendência do cooperativismo é crescer, por isso, mesmo tendo os ATMs 
(Terminais de Autoatendimento), é necessário ter espaço para atender às demandas e às necessidades 
dos associados. Essa é a razão para a construção de uma nova sede mais ampla, moderna e 
confortável. Ele observa que alguns cooperados gostam de ir à sede, conversar e tomar um café. Nesse 
novo espaço todos terão condições de fazer seus negócios personalizados e com o conforto que 
merecem.

Não há dúvidas de que a digitalização veio para car e para somar. As tecnologias, cada 
vez mais inseridas no mercado nanceiro, já são um grande diferencial para os tempos 
atuais, porém, acredito que a essência do cooperativismo nunca se perderá, que é o 
contato humano.  Um atendimento amigo, acolhedor, olho no olho será ainda mais 
importante. A cada dia nos preparamos para isso e, com uma nova estrutura, teremos 
como ampliar tudo isso.

Ascânio Lima: um grande empreendedor 

“[...] Em reconhecimento a seu papel de modernizador tecnológico, principalmente no setor 
eletrotécnico, a Prefeitura 'não fez funcionar o serviço de força elétrica, no dia do seu falecimento', 
cando a cidade às escuras em sinal de luto” (BARRETO, 1992, pág. 70).

Ascânio Lima, pai de Flávio Vaz de Lima, nasceu em Formiga, em 23 de março de 1893, e faleceu em 3 
de outubro de 1952. Era eletricista prático. De acordo com registros do livro História de Arcos, ele 
administrou a construção e montagem da “Usina Velha” (usina hidrelétrica), que em 1923 pertencia a 
Cornélio Ribeiro, Donato Andrade e João Jovino. Também instalou a respectiva rede de distribuição 
de energia. 

A nova sede faz parte da percepção visionária e Flávio Vaz acredita que, além da solidez, a imagem é 
importante para atrair mais associados. “A imagem te dá conança, demonstra credibilidade.”
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Ascânio Lima trabalhava na empresa Siemens, quando fez a montagem dos equipamentos para a 
instalação da usina hidrelétrica em Arcos, que na época ainda era Distrito de Formiga, onde ele 
morava. Depois do casamento com Mariana Vaz de Lima, constituíram família em Arcos. Ele 
continuou trabalhando como eletricista, mas também se tornou empreendedor, deixando sua 
contribuição para o desenvolvimento de Arcos. “Quando papai veio para Arcos, ele era uma pessoa 
de muita visão. Aquela rua que se chama 'Ascânio Lima' era a 'Rua das Indústrias' até o ano 1956. Lá, 
meu pai tinha uma fábrica de parafusos, uma carpintaria, uma cerâmica, uma fábrica de fubá”. Depois 
da morte dele, Dr. João Vaz Sobrinho – que era médico e foi prefeito de Arcos – mudou o nome da rua 
para Ascânio Lima. 

Foi funcionário público municipal e gerente de fábricas. Era tão habilidoso e competente 
nas suas funções, que recebeu autorização do Conselho Regional de Engenharia para 
exercer, na Prefeitura, o cargo de Engenheiro 'não diplomado', em 1935. Em 
reconhecimento a seu papel de modernizador tecnológico, principalmente no setor 
eletrotécnico, a Prefeitura 'não fez funcionar o serviço de força elétrica, no dia do seu 
falecimento', cando a cidade às escuras em sinal de luto (BARRETO, 1992, pág. 70). A 
montagem dessa primeira usina elétrica, por Ascânio Lima, se deu em 1923. A 
inauguração foi em 1924 (BARRETO, 1992, pág. 203).
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Mineiro é mesmo desconado. “É da nossa natureza!” Quando o mineiro é do interior e, ainda, é 
produtor rural, a desconança é elevada à “enésima potência”. A sabedoria das mulheres e dos 
homens do campo, adquirida com experiência de vida, leva-os a uma reexão cuidadosa sobre as 
decisões a serem tomadas. Portanto, foi preciso muita coragem, fé e determinação para que os 
pioneiros investissem em uma cooperativa de crédito criada no nal da década de 1980, por arcoenses 
que pouco ou nada entendiam sobre mercado nanceiro. Somada a essas desconanças, não há como 
ignorar que se tratava de mais uma fase de incertezas no Brasil, no que se refere à macroeconomia. 

30 anos do 
Sicoob União Centro-Oeste: 
trajetória e conquistas
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“O Sicoob União Centro-Oeste demonstrou, durante todo esse período, primar pelo cumprimento das 
diretrizes de seu Estatuto Social, buscando manter alinhamento com as boas práticas de governança e 
transparência no relacionamento com a sociedade, sendo exemplo para todo o Sistema”, diz o diretor 
superintendente de Gestão de Riscos e Capital do Sicoob Central Crediminas, Wagner Luiz Silva.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Crediminas, Geraldo Souza Ribeiro 
Filho, evidencia a gura do gestor, Flávio Vaz de Lima e de toda a equipe:

Ao longo destes 30 anos da cooperativa em Arcos, foram diversas as crises nanceiras enfrentadas 
pelos brasileiros, mas os empecilhos não impediram que a Crediarcos prosperasse e se tornasse 
Sicoob União Centro-Oeste, uma referência no segmento. 

Em seu depoimento, Elson Rocha Justino, que é diretor Superintendente de Apoio a Negócios do 
Sicoob Central Crediminas, arma que o Sicoob União Centro-Oeste é uma das principais 
Cooperativas de Crédito do Sicoob Sistema Crediminas, do estado de Minas Gerais e do país. “O 
conjunto de cooperativas, que aqui atua, em especial o Sicoob União Centro-Oeste, faz de Minas 
Gerais o estado mais cooperativo do Brasil”, descreve.
Ênio Meinen, diretor de operações do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil), destaca que o Sicoob 
União Centro-Oeste tem participação relevante no sistema cooperativo mineiro. “Nos últimos cinco 
anos, apresentou um crescimento médio de 24% no saldo de depósitos, o que denota elevada 
conança no âmbito da sociedade local, e de 12% na carteira de crédito, contribuindo decisivamente 
para o progresso econômico e social das comunidades atendidas”.

Falar do Sicoob União Centro-Oeste é falar desse prestigiado gestor, que contribui 
ativamente para inovar e raticar as diretrizes e os princípios cooperativistas em todo o 
estado. O Sicoob Central Crediminas orgulha-se em ter o Sicoob União Centro-Oeste 
como cooperativa liada e agradece a oportunidade de comemorarmos, juntos, esse 
marco. Certamente, estes 30 anos reetem o empenho de muitos.  Parabéns a todos que 
construíram essa trajetória!

Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg, avalia que o Sicoob União Centro-Oeste é uma 
cooperativa “de trajetória exemplar, que transformou a realidade nas cidades em que atua e, que, 
agora, celebra os resultados de 30 anos promovendo o bem e o fortalecimento de sua região”.
Outra opinião relevante é de José Carlos de Assunção, que trabalhou no Bancoob, no Sicoob 
Confederação e presta serviços em capacitação e consultoria para instituições do Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo. Antes de tudo isso, gerenciou a então Crediarcos. Ao reetir sobre a história dos 
30 anos da cooperativa diante de tantas diculdades, ele diz: “Venceu a competência da união 
sinérgica”.
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“Flávio sempre foi empenhado, dedicado e comprometido com 
resultados.”

Os 30 anos de trajetória da cooperativa Sicoob União Centro-
Oeste são uma conquista de todos nós. Nesse período, a 
cooperativa se desenvolveu e se consolidou, rearmando seu 
valor e contribuição para a região, alcançando seis mil 
cooperados a quem presta um excelente serviço. Meus sinceros 
parabéns ao presidente e a toda sua equipe, pelo bom trabalho 
realizado. Flávio (Flávio Vaz de Lima, presidente) sempre foi 
empenhado, dedicado e comprometido com resultados. Como 
todo bom líder cooperativista, foi sensível à importância de 
termos o cooperativismo doutrinariamente coerente e operado 
por pessoas competentes e prossionalizadas.

Marco Aurélio Borges de Almada Abreu, presidente do Bancoob.

“A cooperativa tem um trabalho notório e desempenha um 
excelente papel na identicação das necessidades da região, 
atuando para capitalizar os empresários”.

Pensar em uma cooperativa que completa 30 anos é pensar em 
sucesso, mas também em empenho, dedicação e muito trabalho 
árduo. A história do Sicoob União Centro-Oeste começa com a 
atuação de duas importantes cooperativas do Sistema Sicoob: o 
Sicoob Crediarcos e o Sicoob Credipains – que, juntas, somaram 
esforços para trilhar uma jornada de muitas conquistas. 
Consolidando-se cada vez mais no mercado mineiro, 
principalmente nas cidades de Arcos, Pains e Vila Costina, o 
Sicoob União Centro-Oeste tem fundamental relevância para a 

região, oferecendo a seus associados um conjunto de produtos e serviços nanceiros que 
movimentam a economia, geram desenvolvimento e promovem as comunidades.  
A cooperativa tem um trabalho notório e desempenha um excelente papel na identicação das 
necessidades da região, atuando para capitalizar os empresários locais, promovendo um círculo 
virtuoso nas áreas de atuação e oferecendo um portfólio adequado às necessidades reais dos nossos 
associados.
Também destaco a importância do presidente Flávio Vaz de Lima, que conduz a cooperativa com 
maestria e competência.  Falar do Sicoob União Centro-Oeste é falar desse prestigiado gestor, que 
contribui ativamente para inovar e raticar as diretrizes e os princípios cooperativistas em todo o 
estado.
O Sicoob Central Crediminas orgulha-se em ter o Sicoob União Centro-Oeste como cooperativa 
liada e agradece a oportunidade de comemorarmos juntos esse marco. Certamente, estes 30 anos 
reetem o empenho de muitos.  Parabéns a todos que construíram essa trajetória!

Geraldo Souza Ribeiro Filho – Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central 
Crediminas.
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“O conjunto de cooperativas que aqui atua, em especial o 
Sicoob União Centro-Oeste, faz de Minas Gerais o estado mais 
cooperativo do Brasil”

Além do seu importante papel para as comunidades de Arcos, Pains e Vila Costina, contribuiu e 
contribui para a consolidação do cooperativismo de crédito em Minas Gerais, por meio de  processos 
de aglutinação, expansão  de sua atuação, crescimento vertiginoso dos seus negócios, capacitação 
permanente dos seus Dirigentes e funcionários e visão empreendedora de seu principal líder, o 
presidente do Conselho de Administração, Sr. Flávio Vaz de Lima, que deixou signicativa 
contribuição para o Sistema, enquanto Conselheiro de Administração do Sicoob Central Crediminas.
Parabéns aos associados, dirigentes e funcionários, por essa conquista! Vocês construíram uma 
Cooperativa de Crédito forte, sólida, solidária, que desenvolve pessoas e comunidades, corrobora 
para o desenvolvimento e é orgulho de Minas e do Brasil.

Elson Rocha Justino – Diretor Superintendente de Apoio a Negócios do Sicoob Central 
Crediminas.

Desde então, diversas iniciativas pelo país fomentaram a 
constituição de inúmeras cooperativas, de diferentes ramos, 

sendo hoje entidades que contribuem decisivamente para a produção de riqueza, inclusão 
socioeconômica de pessoas e desenvolvimento de comunidades.

.

O Sicoob União Centro-Oeste, aos 30 anos, traduz toda essa narrativa, constituída de forma simples, 
por lideranças à frente do seu tempo, comprometidas com o interesse das comunidades, e sendo, 
atualmente, uma das principais Cooperativas de Crédito do Sicoob Sistema Crediminas, do estado de 
Minas Gerais e do país. O conjunto de cooperativas que aqui atua, em especial o Sicoob União Centro-
Oeste, faz de Minas Gerais o estado mais cooperativo do Brasil.

O Cooperativismo surgiu, enquanto empreendimento com 
nalidade econômica e propósito social, na Inglaterra, em 1844. 
Sua doutrina e seus princípios foram rapidamente 
disseminados pelo mundo e chegou ao Brasil, mais 
precisamente por volta de 1870, em Ouro Preto - MG,  onde 
consta o registro da primeira cooperativa em território 
brasileiro.

O crescimento, a promoção e o fortalecimento dessas iniciativas passaram e passam por esforços de 
lideranças comprometidas, apoio de entidades públicas e privadas e consciência e participação de 
pessoas e comunidades que reconheceram a sua inestimável importância.

Sempre pautando a sua atuação considerando os valores e as diretrizes cooperativistas, estes 30 anos 
do Sicoob União Centro-Oeste reetem o sucesso e o empenho de muitos prossionais. Inúmeros 
desaos foram superados e, para chegar até aqui, foi necessário resiliência, estratégia e boa gestão.  

“O Sicoob União Centro-Oeste é exemplo para todo o Sistema”. 

Uma jornada em conjunto! Assim eu deniria a parceria entre o Sicoob União Centro-Oeste e o Sicoob 
Central Crediminas. Considerando que o início da cooperativa se deu um ano após a data da criação 
da referida Central - à época (1988) denominada Cooperativa Central de Crédito Rural de Minas 
Gerais - certamente podemos dizer que a trajetória das duas instituições foi construída lado a lado.
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Enquanto diretor de Gestão de Riscos e Capital, também 
ressalto que o Sicoob União Centro-Oeste demonstrou, durante 
todo esse período, primar pelo cumprimento das diretrizes de 
seu Estatuto Social, buscando manter alinhamento com as boas 
práticas de governança e transparência no relacionamento com 
a sociedade, sendo exemplo para todo o Sistema. 

Parabenizo a cooperativa, seus administradores e funcionários 
pelo trabalho prestado às comunidades atendidas por esta 
grande instituição e desejo sucesso frente aos novos tempos e 
anos!

Wagner Luiz Silva – Diretor superintendente de Gestão de 
Riscos e Capital do Sicoob Central Crediminas.

“[...] A perseverança, com certeza, é uma marca do Sicoob União 
Centro-Oeste”

O Sicoob União Centro-Oeste foi criado há 30 anos com o 
objetivo de trazer desenvolvimento econômico e social para a 
sua área de atuação. Hoje, olhando em retrospectiva, podemos 
armar que a cooperativa cumpriu esse objetivo e manteve-se 
rme no seu propósito durante todo esse tempo. Portanto, a 
perseverança, com certeza, é uma marca do Sicoob União 
Centro -Oeste .  Neste momento  de festa,  alegria  e 
confraternização, gostaria de transmitir minhas felicitações aos 
dirigentes, empregados e associados da cooperativa e dizer que 
também é tempo para reexão, renovação do espírito 

cooperativista e de busca de forças para prosseguir com seu intento de contribuir para o 
desenvolvimento dos seus associados e comunidades onde atua.
 

O crescimento de uma cooperativa é o crescimento de muitos, porque, em sua essência, esses são 
empreendimentos que elevam a qualidade de vida não apenas das pessoas que deles participam, 
como também daquelas que estão no seu entorno, ou seja, de toda a sociedade. Cooperar signica agir

Jesus Ferreira de Carvalho – Diretor Superintendente Administrativo do Sicoob Central 
Crediminas 

 Como é bom celebrar as conquistas do cooperativismo, um segmento que tanto nos orgulha e 
contribui para o desenvolvimento de Minas e do país. Começo assim esta mensagem para demonstrar 
que o orgulho do cooperativismo é reexo dos resultados das cooperativas, compostas por pessoas 
que efetivamente acreditam e fazem um mundo melhor.

“Uma cooperativa de trajetória exemplar, que transformou a realidade nas cidades em que atua”.
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de forma coletiva e em colaboração. Envolve um modelo de 
negócio que une pessoas com o objetivo de alcançar aspirações e 
necessidades comuns, seja no âmbito econômico, social ou 
cultural, a partir de valores de ajuda mútua e responsabilidade, 
democracia e igualdade, equidade e solidariedade.

Não por acaso, o Sicoob União Centro-Oeste venceu o Prêmio SomosCoop – Excelência em Gestão 
conrmando suas boas práticas e dedicação em prol dos resultados. Vale destacar, ainda, que é uma 
cooperativa atuante, parceira e participativa junto às ações do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo de Minas Gerais – Sescoop/MG, com destaque para o Programa de Organização do 
Quadro Social – Educa OQS, Dia de Cooperar (Dia C), Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC), entre diversos cursos de prossionalização oferecidos pela entidade. Na 
pessoa do presidente, Flávio Vaz de Lima, nosso dileto conselheiro, parabenizamos a cada um dos 
cooperados pela celebração destes primeiros 30 anos. Que venham muitas outras décadas de sucesso 
e contribuição para o cooperativismo mineiro. 

O Sicoob União Centro-Oeste é uma cooperativa reconhecidamente vitoriosa, com uma história que 
conrma seu potencial e sua vocação para o desenvolvimento, partilhada com seus cooperados e 
comunidade local. Com uma gestão assertiva, prestação de serviços e produtos de qualidade, é, sem 
dúvida, uma cooperativa exemplar.

A evolução contínua na busca pela excelência, reetida nas práticas de gestão e governança da 
cooperativa, demonstra o direcionamento do Sicoob União Centro-Oeste, bem como a preocupação 
com as necessidades e expectativas dos associados. Temos muito orgulho de sua trajetória, dos 
resultados apresentados ao longo de três décadas, do relacionamento direto e de conança 
estabelecido com a sociedade em que atua e, especialmente, de todas as contribuições já realizadas e 
que estão porvir para a construção de um futuro melhor para todos. 

Ronaldo Scucato – Presidente do Sistema Ocemg.

“[...] Chegamos a ouvir de um dirigente da Cooperativa Central que a Cooperativa não sobreviveria. 
Pelo jeito, venceu a competência da união sinérgica [...]”.

A Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) 1914/1992 foi o marco regulatório que estabeleceu 
as regras para a constituição das cooperativas de crédito, após a Carta Magna acabar com décadas de 
óbice à possibilidade de as pessoas se organizarem cooperativamente no ramo crédito.
Paralelo a esses acontecimentos, eu atuava, desde meus 18 anos, na Caixa Econômica de Minas Gerais, 
MinasCaixa, na agência de Arcos (MG), onde fui admitido em 5 de março de 1981, e fui testemunha do 

Esse é, portanto, o motivo do nosso orgulho: saber que temos 
cooperativas, pessoas e dirigentes diuturnamente fazendo o 
melhor para que tenhamos uma sociedade melhor e para todos. 
Dentro desse contexto de sucesso, está o Sicoob União Centro-
Oeste, uma cooperativa de trajetória exemplar, que 
transformou a realidade nas cidades em que atua e, que, agora, 
celebra os resultados de 30 anos promovendo o bem e o 
fortalecimento de sua região.
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árduo trabalho de mobilização e organização por parte dos 
líderes Antônio Carlos Dias de Carvalho, do dentista Lindomir 
Alfredo Dornelas e dos produtores rurais, para a constituição 
da Cooperativa de Crédito Rural de Arcos Ltda – Crediarcos – 
que nasceu em 1989. Já nos primeiros tempos, justamente 
quando tudo é mais difícil, especialmente no mercado 
nanceiro, seja pela falta de volume de negócios e, até mesmo, 
por ainda não ter uma marca respeitada no mercado, a então 
Crediarcos ou “banquinho do “produtor rural”, como era 
carinhosamente chamada, sofreu um baque relevante, quando, 
em março de 1990, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo 
S.A. (BNCC), o banco federalizado que viabilizava 
operacionalmente cooperativas de crédito, foi liquidado.  

Entendo que todos os leitores têm clara ideia de como a conança – combustível que viabiliza as 
relações no mercado nanceiro - é facilmente abalada. Imagina quando uma instituição nanceira, em 
início das atividades, não consegue liberar os recursos que os cooperados tinham em depósito, já que, 
com a liquidação do BNCC, os valores caram por um bom tempo inacessíveis. 

Aproveito o momento dos 30 anos de nossa Cooperativa Financeira, a Sicoob União Centro-Oeste, 
para agradecer todo o aprendizado que me foi proporcionado pelos conselheiros, executivos, colegas 
de trabalho e, de forma muito carinhosa e especial, pelos cooperados. Faço esse agradecimento 
personicado ao grande líder, Flávio Vaz de Lima, “Parabéns, Presidente”! Que venham mais 30 
anos, mas elevados à décima potência, para que a nossa “Crediarcos”, como eternamente viverá em 

Em 2002, fui cedido pela Crediarcos para prestar serviços na Sicoob Credinor, em Montes Claros. 
Enquanto eu me desenvolvia como prossional, a Crediarcos também se transformava, mantendo o 
destacado crescimento e desenvolvimento, como cooperativa nanceira, dos quais eu já tive a grata 
satisfação de participar e que são a base para tudo que fui assimilando de conhecimento a partir de 
então. É por isso que trago comigo a história da instituição, mas principalmente de todas as pessoas 
com quem tive a oportunidade de conviver em Arcos. Hoje, a marca Crediarcos está apenas em meu 
coração, porque a instituição ganhou musculatura, aglutinou-se com a Cooperativa de Crédito Rural 
de Pains, Sicoob Credipains, em 2010 e, no caminho da maturidade, recebeu a denominação de Sicoob 
União Centro-Oeste.  

Em 1º de fevereiro de 1994, eu iniciava as atividades como gerente, na Crediarcos, onde estive 
prossionalmente até 11 de outubro de 2002. O aprendizado não foi pequeno, justamente por ter sido 
proporcional à doação dos cooperados, ao comprometimento dos conselheiros e executivos e à 
dedicação e colaboração dos competentes colegas de trabalho. Os obstáculos de várias naturezas 
foram ultrapassados um a um, e alguns bastante difíceis como a diculdade de alavancagem 
nanceira que a cooperativa experimentava naquela ocasião.  O Banco Central estava em cima e 
chegamos a ouvir de um dirigente da Cooperativa Central que a Cooperativa não sobreviveria. Pelo 
jeito, venceu a competência da união sinérgica. Felizmente, o incauto dirigente estava errado.

No entanto, a garra dos dirigentes, dos empregados e, principalmente, dos primeiros idealistas 
cooperados, conseguiu transpor as diculdades. Antes mesmo de eu ir trabalhar na Crediarcos, 
algumas semelhanças nas nossas trajetórias já nos aproximavam. Eu também passei por um processo 
de liquidação da instituição nanceira em 1991. A MinasCaixa, instituição em que eu trabalhava 
desde 1981, fora liquidada em março. Aos 28 anos de idade, eu estava na subgerência da instituição 
bancária liquidada e, de uma hora para outra, me vi sem chão.
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O cooperativismo nanceiro tem forte presença nos cinco 
continentes e no sistema bancário internacional, sendo 
representado com seis posições entre as 50 maiores instituições 
nanceiras globais. Mas é, no Brasil, que mais se desenvolveu 
ultimamente, com o impulso da livre admissão e plenitude de 
portfólio comercial – tanto para pessoas físicas como para o 
pequeno negócio – apresentando expansão média de 
expressivos 20% ao ano. 

Com participação relevante no sistema cooperativo mineiro, o Sicoob União Centro-Oeste, nos 
últimos cinco anos, apresentou um crescimento médio de 24% no saldo de depósitos, o que denota 
elevada conança no âmbito da sociedade local, e de 12% na carteira de crédito, contribuindo 
decisivamente para o progresso econômico e social das comunidades atendidas.

Cooperativismo nanceiro: de força regional à protagonista nacional.

minha memória e no meu coração, continue a sua missão de gerar soluções nanceiras e sustentáveis, 
por meio do cooperativismo, para atuar no desenvolvimento econômico e social do quadro de 
associados. Muito obrigado!

Ainda que, no consolidado nacional, a presença não tenha 
alcançado a proporção e os impactos que o movimento assume 
nos mercados mais tradicionais (Europa e América do Norte, 
sobretudo), regional e localmente,  já existem casos de 
acentuado protagonismo e inuência relevante do segmento 
cooperativo. 
Dados de setembro de 2018 (Banco Central – censo de cooperados) indicam, por exemplo, que na 
região Sul do Brasil, 16% da população buscam, nas cooperativas, o fornecimento dos produtos e 
serviços nanceiros, sendo 24% no estado de Santa Catarina e 17% no Rio Grande do Sul. Já em Minas 
Gerais, o cooperativismo nanceiro, liderado pelo Sicoob, é o mais representativo em número de 
agências, superando todas as demais instituições nanceiras que atuam no estado. Além disso, em 
182 municípios é a única instituição nanceira presente com agências estruturadas. Em volume de 
crédito, por sua vez, já detém 7% do mercado regional. [Fonte dos dados: Sicoob Confederação e BC. 
Data-base: dezembro de 2018, sendo municípios com presença física apenas de cooperativas do 
Sicoob (não há agência bancária nem PABs)].

A sua singularidade societária, notadamente pela dupla condição de cliente-dono de seus usuários, e 
sua proposta operacional, que não contempla o lucro, sem dúvida são elementos-chave nessa 
acelerada progressão. Some-se a isso o fato da, hoje, relação pouca amistosa entre bancos e clientes 
(vide resultado de estudo global da Deloitte, divulgado na revista Exame/SP, jan/2018, pp. 18 e 19), 
cujo quadro facilita a presença de soluções alternativas, mais econômicas e empáticas na perspectiva 
dos consumidores. Adicionalmente, o engajamento comunitário, sob a égide do sétimo princípio 

José Carlos de Assunção – gerente da então Crediarcos de fevereiro de 1994 a 11 de outubro de 2002. 
Trabalhou no Bancoob, no Sicoob Confederação e, desde 2015, presta serviços em capacitação e 
consultoria para instituições do sistema Nacional de Crédito Cooperativo.
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universal do movimento, faz das cooperativas uma opção cada vez mais recorrente – e desejada – na 
prestação de serviços nanceiros.

Ênio Meinen, diretor de operações do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), coautor do livro 
“Cooperativismo nanceiro: percurso histórico, perspectivas e desaos” e autor de 
“Cooperativismo Financeiro: virtudes e oportunidades – Ensaios sobre a perenidade do 
empreendimento cooperativo” (Confebras, 2016), obra também disponível na língua inglesa, sob o 
título Financial cooperativism: virtues and opportunities. Essays on the endurance of cooperative 
entreprise.

Mas a obra está ainda inconclusa, ou melhor, recém iniciada, requerendo propagação vertical 
homogênea, de modo a reproduzir-se em todo o país o projeto virtuoso já consagrado em algumas 
comunidades e regiões. 
A ampliação da escala, tanto associativa quanto operacional, e a otimização/racionalização de 
estruturas são condições indispensáveis para a presença mais signicativa do cooperativismo 
nanceiro no país. Para isso, são necessários investimentos em tecnologia, inovação, capacitação e 
atração de novos talentos, comunicação, estratégias comerciais, entre outras áreas, além de maior 
efetividade nas ações de intercooperação, tanto entre ramos diferentes (oportunidade operacional) 
quanto intrarramos (oportunidade de redução de custos).
A notícia boa para a sociedade – indivíduos e empreendedores – é que um ativismo maior e mais 
uniforme por aqui depende das próprias forças do setor cooperativista, visto que todas as variáveis 
para a expansão estão no seu campo de domínio e inuência.
Ao Sicoob União Centro-Oeste e à sua família, de aproximadamente seis mil cooperados e 60 
colaboradores, a quem, ao lado do meu time, tenho a honra e a alegria de servir, o nosso 
reconhecimento pelas três décadas de trajetória virtuosa. Parabéns por fazerem a diferença e 
contribuírem para a edicação de um mundo melhor!
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O futuro já chegou ao Sicoob União Centro-Oeste

Nos anos 2000, a cooperativa continua investindo no que há de mais moderno em tecnologia, contudo, 
sem perder o contato direto com as pessoas – associados ou não.O acolhimento caloroso – que começa

A história que começou no nal da década de 1980 – em meio às antigas máquinas de escrever e 
máquinas registradoras de cálculos – alcança três décadas. Na época, computador em Arcos era uma 
grande novidade. Ao longo desses anos, como bons mineiros, os cooperados, conselheiros e diretores 
do Sicoob União Centro-Oeste não “perderam o trem” e não caram para trás na Era da Informação. 

Olhar no futuro
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no atendimento, passa pelas gerências, pelos 
diretores, conselheiros, pelo presidente e chega à 
cozinha, com o café da Verinha e Adriana – não 
impede o investimento em recursos para quem 
prefere resolver boa parte das transações em casa 
pelo aplicativo.

“É uma experiência inovadora para pessoas que não querem se deslocar até as nossas agências físicas, 
mas querem fazer parte de tudo que o Sicoob União Centro-Oeste pode oferecer. Estou muito 

O analista de tecnologia sênior, Stênio César 
Gomes da Costa, 28 anos, colaborador na 
cooperativa há sete anos, iniciou como assistente de 
TI (Tecnologia da Informação). Ele diz que se sente 
motivado em trabalhar em uma instituição que reconhece o valor e o potencial da tecnologia, 
destacando que o Sicoob União Centro-Oeste oferece conforto, segurança e agilidade para seus 
associados no relacionamento com a cooperativa por meio dos canais de autoatendimento. Nos caixas 
eletrônicos ou pela Internet (via computador, tablet ou celular), os associados – seja no atendimento 
pessoal ou empresarial – contam com tecnologia de ponta, realizando desde uma simples consulta, 
como também pagamentos, transferências e agendamentos. “A cooperativa investiu no que há de 
mais moderno e tecnológico no Sistema na construção de sua nova sede. Essa junção de inovação e 
tecnologia de ponta vai garantir um atendimento ainda mais personalizado ao associado, com a 
excelência de sempre”, acrescenta. 

As contas digitais – que podem ser gerenciadas totalmente por aplicativo ou Internet Banking – são 
recentes no Brasil. De acordo com divulgação do E-book Instituições Financeiras Digitais, do Sicoob 
Confederação, o primeiro passo foi dado em abril de 2016, com a Resolução 4.480 do Banco Central do 
Brasil (BCB), regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

A cooperativa já se adaptou às necessidades desse 
novo nicho de mercado, constituído pelos jovens e 
associados de todas as faixas etárias que estão 
optando pelo aplicativo para efetivar suas 
transações. Eles também vão à unidade física, mas 
apenas quando precisam de consultorias sobre 
produtos e serviços oferecidos, aconselhamentos 
nanceiros e para fechar negócios. 

O que se percebe na cooperativa é que as pessoas querem um atendimento personalizado, mas que 
nem sempre seja presencial. A tendência é que utilizem cada vez mais os aplicativos, e não é uma 
opção limitada ao público jovem. “Temos associados com idade mais avançada que estão cando 
aptos a usar o aplicativo. Temos vários aqui que já dominam a tecnologia, começam a aprender com os 
netos”, diz Stênio Costa.

Contas Digitais: uma novidade que o Sicoob já adotou 

Com aprovação em Assembleia Geral Extraordinária em março de 2019, o Sicoob União Centro-Oeste 
aderiu ao processo de abertura de conta corrente automatizado e totalmente digital, inicialmente para 
pessoas físicas, por meio do aplicativo “Faça Parte”. A homologação foi no dia 26 de maio, 
permitindo, a partir de então, a efetivação de todo o processo. É a opção para quem quer resolver 
todos os procedimentos pelo aplicativo a começar pela abertura da conta corrente.
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Menos pessoas nas las e mais tempo para os atendimentos 
Uma evidência de que o presidente, os conselheiros, diretores e equipe operacional querem continuar 
recebendo os cooperados – mesmo na era tecnológica – é o investimento na nova sede. O espaço foi 
planejado para que todos sejam recepcionados com mais conforto. É fato que os serviços operacionais 
nas unidades estão diminuindo, uma vez que grande parte das transações podem ser feitas, em casa 
ou em qualquer lugar, por meio da Internet. Diante disso, a equipe terá mais tempo para ouvir os 
cooperados e futuros cooperados, esclarecer as dúvidas e orientá-los, com tranquilidade, sobre os 
produtos e serviços disponíveis. 

Stênio Costa é um entusiasta desta nova fase da cooperativa. Graduado em Sistemas de Informação, 
com o incentivo e apoio nanceiro da cooperativa ele investiu em duas especializações: Tecnologia 
para Estratégias de Negócios e Educação a Distância.  Sua rotina de trabalho é cuidar da 
infraestrutura de TI para os Sistemas e dar suporte à cooperativa para o fechamento de negócios, 
utilizando a tecnologia. Ele diz que enquanto muitas empresas e instituições em geral consideram que 
a tecnologia é somente um centro de custos, no Sicoob União Centro-Oeste a visão é outra. “Aqui nós 
tratamos a tecnologia como investimento, que gera negócios”.

conante. Vamos conseguir bons números em relação a essa nova tecnologia que estamos 
disponibilizando”, informa Stênio Costa. Pelo aplicativo “Faça Parte”, é possível digitalizar os 
documentos através da câmera e efetivar todo o uxo de abertura de conta corrente, sem a 
necessidade de se deslocar até as unidades físicas em Arcos, Pains e Vila Costina. O cooperado terá 
100% de atendimento digital, com um limite de crédito pré-estabelecido e um cartão múltiplo logo na 
abertura da conta. Outra vantagem é que a taxa de conta corrente é menor.

Acredito que vai sobrar mais tempo para trabalharmos com o que realmente importa: que 
é dar mais atenção para o associado, fazer um atendimento mais humano e personalizado. 
Nossos associados estão utilizando cada vez mais as tecnologias. Os canais digitais estão 
em ascensão e o atendimento em caixas ou terminais de autoatendimento tende a cair, 
reduzindo as las, que é uma das nossas metas – diz Stênio Costa.

O projeto para a nova sede do Sicoob União Centro-Oeste foi desenvolvido pelo escritório Estúdio de 
Arquitetura Patrícia Rezende, localizado em Lagoa da Prata. A arquiteta responsável pelo projeto, 
que se especializou na área de Gestão de Negócios, atua há 30 anos no mercado, com projetos 
comerciais e residenciais.

E o que tem para o futuro? O “futuro” já chegou ao Sicoob União Centro-Oeste, que continua de olho 
no que ainda virá. Diante da pergunta: Como você vê o Sicoob União Centro-Oeste daqui a 10 anos?, o 
analista de tecnologia, Stênio Costa, responde que o atendimento continuará personalizado, mas cada 
vez menos presencial, talvez por videoconferência. “As pessoas vão vir à agência somente em casos 
bem especícos, mas não vamos deixar de car próximos, usando a tecnologia a favor disso”.

Sicoob tem o melhor aplicativo nanceiro do país 
 Em 2018, o Sicoob recebeu o prêmio Relatório Bancário, na categoria “Autoatendimento”, com o 
Mobile Banking sendo eleito o melhor aplicativo do país. A premiação foi realizada pela empresa 
Cantarino Brasileiro. “Como fazemos parte do Sistema, nos sentimos orgulhosos, porque nossa 
tecnologia está à frente dos bancos comerciais. É o melhor aplicativo que existe”, comemora Stênio 
Costa. 

Nova sede - inovação, modernidade e aconchego
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Foi de grande crescimento trabalhar com o Sicoob União Centro-Oeste, cujos princípios e valores 
estão tão fortes quanto edicantes!

Situada em um terreno irregular de 630,5 metros quadrados, a edicação possui 2349,54 metros 
quadrados de área construída. Para a total segurança da edicação, foi contratada uma equipe 
multidisciplinar de engenheiros que estiveram presentes em toda a obra.  Respeitando a 
consciência sustentável do empreendimento, foi criado um sistema de captação da água de 
chuva e seu reaproveitamento, além do uso de placas fotovoltaicas para a produção de energia. A 
construção é toda acessível, pois em todos os seus pavimentos, há elevador. 

Patrícia Rezende

Entre reuniões para denir o programa e visitas em outras instituições, as ideias foram se 
organizando.  O sonho começou a ter forma quando tivemos a completa compreensão das 
necessidades do cliente e do verdadeiro sentido de uma cooperativa! A cooperativa de crédito, há 
30 anos em Arcos, desejava expressar, por meio da arquitetura, a sua imagem forte e estável. Aí 
estava um novo desao: dar forma a um espaço que transmite transparência e honestidade aos 
seus cooperados e, ao mesmo tempo, segurança e robustez. Esse desao foi trabalhado e os 
objetivos foram alcançados. Foi criada uma edicação contemporânea, que retrata a solidez da 
cooperativa de crédito Sicoob União Centro-Oeste. Esta imagem foi reforçada logo na entrada do 
hall, de grandes dimensões e pé direito duplo, que abriga os caixas eletrônicos. À esquerda, foi 
criada uma segunda entrada, de escala menor, que oferecerá aos cooperados a sensação de 
pertencimento, aconchego e uma relação mais intimista com o espaço que conduzirá aos espaços 
de reunião, palestras e convivência. A curva da fachada, que também era um sonho do nosso 
Presidente, simboliza o movimento e a constante evolução e inovação da cooperativa. A pele de 
vidro reete a força e a credibilidade da instituição.  Os pórticos, em três tons de verde, 
comunicam, por meio das cores, que ali está instalado um Sicoob.
As necessidades de uma cooperativa de crédito, atualmente, estão em constantes mudanças, e a 
era digital traz transformações a cada momento; esses fatos reetem na ocupação dos espaços. 
Dessa forma, os três pavimentos da edicação foram pensados com plantas mais livres divididas 
com divisórias. No térreo, está todo o atendimento ao cooperado, distribuído em um grande 
salão acessível e equilibrado de forma democrática. Foi adotado um mobiliário acolhedor, que dá 
aconchego e faz o cooperado se sentir em casa ao tratar de assuntos referentes à sua situação 
nanceira; e reete que, neste sistema, o individual é tão importante quanto o coletivo. Enm, 
logo na entrada, a arquitetura e o design querem reetir o orgulho de ser um associado.

A criação da nova sede do Sicoob União Centro-Oeste era um sonho do presidente, Flávio Vaz de 
Lima, e dar forma aos sonhos é o grande desao para o arquiteto! Os sonhos são próprios dos 
pioneiros e dos empreendedores, e estes enxergam oportunidades onde muitos enxergam 
diculdades! E assim, juntos, começaram a sonhar! 

No primeiro pavimento, há uma recepção e está o Centro Administrativo, o gerente de Negócios 
e uma cozinha para ser compartilhada com todos. No segundo pavimento, estão as salas dos 
advogados, diretores, do presidente, a sala de reunião para 18 pessoas e um auditório para 126 
pessoas. Já no terceiro e último pavimento, foi criado um espaço de convivência destinado a uma 
interação maior entre os colaboradores e cooperados. No subsolo, há uma garagem e um 
depósito.

A obra, iniciada em agosto de 2017, foi construída em duas etapas pela MJRibeiro, uma 
construtora local de grande experiência, dirigida por Márcio José Ribeiro, e que tem como 
responsável técnico o engenheiro Wanderley Sandro Ávila e o mestre de obras Wilson Miranda. 
O Sicoob União Centro-Oeste contou com a prestação de serviços do engenheiro civil Marlon 
Batista da Costa na condição de scal de obra – pessoas que também compreenderam o espírito 
do cooperativismo e conduziram a obra de forma eciente e transparente. 
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O Sicoob União Centro-Oeste tem como política atuar de forma consciente, visando à perenidade dos 
negócios. Flávio Vaz enfatiza: “Estamos atuando sempre de maneira a ter bons resultados no 
presente, mas de olho no futuro, e para isso é preciso agir com responsabilidade”.  Dessa forma, a 
nova sede traz uma série de inovações e sistemas com o intuito de promover o consumo consciente.  A 
previsão é de que, no segundo semestre de 2019, entre em funcionamento o sistema de geração de 
energia fotovoltaica, que atenderá a todas as agências e aos pontos de atendimento do Sicoob União 
Centro-Oeste. 

Preparada para o futuro sem agredir o presente

A nova sede possui sistema de captação de água pluvial, sistema de ar condicionado individualizado 
(que permite acionar apenas nos espaços desejados). Em alguns locais, possui condição de utilizar 
iluminação natural e até mesmo ventilação. O sistema de iluminação conta com lâmpadas de LED, 
que proporcionam mais vida útil,  reduzem o consumo de energia, geram menor aquecimento do 
ambiente, possuem pouca interferência visual e não emitem raio UV. 
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“A gratidão é uma maneira de expressar um sentimento por algo que recebemos e não temos condição 
nenhuma ou meio para dar em troca” – Almeida Ademir

A história continua...

Contamos com todos vocês – associados, parceiros, comunidade – para escrevermos os próximos 
capítulos desta história que é de todos nós.

Existem ocasiões em que, para expressar gratidão, não bastam palavras, imagens ou gestos. Ao 
comemorar os 30 anos do Sicoob União Centro-Oeste, além do nosso muito obrigado, que dizemos 
de coração aberto, reforçamos nosso compromisso de continuar o trabalho pelo sucesso desta 
cooperativa. Reassumimos nosso dever de difundir “valores”, no sentido mais nobre da palavra, e 
mantemos nossa busca pelo que propõe nossa visão, sempre atentos a atender à nossa missão.  

Equipe do Sicoob União Centro-Oeste Arcos – Pains – Vila Costina. 
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EQUIPE AGÊNCIA PAINS 
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EQUIPE AGÊNCIA ARCOS
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Para registrar as três décadas da história do Sicoob União Centro-Oeste, não bastariam as atas 
redigidas nas assembleias. Tivemos o desejo de ouvir nossos parceiros, para que este livro 
evidenciasse o que eles têm a dizer sobre a instituição.  Anal, “cooperativa” é apenas uma palavra, 
repleta de simbologias e signicados edicantes, mas são os cooperados que agem, fazem acontecer, 
compartilham seus anseios e cooperam para a edicação da Obra. É o que fazem desde 1989 e 
continuarão fazendo. O que seria de nossos ideais – que são abstratos – sem pessoas para planejar e 
agir? Os nossos desejos foram apenas o impulso para a criação de nossa cooperativa. Sem ação, o 
propósito caria apenas em nossas memórias, estagnado na década de 1980.

Daí em diante, acolhendo todos os segmentos - pessoa física e jurídica - foi preciso aprimorar 
processos e oferecer soluções inteligentes e diferenciadas inerentes ao novo público.  Em resumo, foi 
preciso pensar “fora da caixa”, agir com sabedoria e contar com engajamento e prossionalismo para 
o desenvolvimento nanceiro dos nossos associados. 

“(...) Os registros até aqui caram em nossas 
memórias, nas linhas desta obra e nas entrelinhas da 
saudade, do coração e da mente de quem vivenciou 
estes 30 anos. De agora em diante, damos início à 
construção de uma nova história (...)”. 

Chegamos ao m desta obra, que teve o objetivo de 
eternizar – nestas páginas impressas e também nas 
mídias digitais – a trajetória de uma cooperativa que 
começou a ganhar forma a partir dos sonhos de um 
pequeno grupo de produtores rurais, e hoje, reúne 
aproximadamente 6 mil cooperados de todos os 
segmentos. 
Planejamento e muito trabalho garantiram nosso 
desenvolvimento. Somos uma instituição saudável, 
c om  p a t r i m ôn i o  e  r e c u r s o s  q u e  o f e re c e m 
tranquilidade a todos que desejam compartilhar essa 
solução nanceira. 

Ao reviver a linha do tempo e ao retornar a 1989, nós nos deparamos com um momento primordial 
para que esta história acontecesse. Foi quando alguns agricultores acreditaram na ideia de que a união 
de forças seria a alternativa viável e a possibilidade de um futuro promissor. Acreditaram no 
cooperativismo de crédito como instrumento de atendimento às necessidades e expectativas 
reprimidas por situações políticas e econômicas daquela época. 
Fomos inspirados pelos pioneiros de Rochdale a continuar com o mesmo intuito de disseminar os 
princípios e valores do cooperativismo, como um modelo de negócios que valoriza as pessoas, atende 
aos interesses da comunidade e propicia o desenvolvimento econômico e social. 
Nestes 30 anos, sempre tivemos como norte atuar de forma transparente, tomando decisões 
sustentadas na responsabilidade, igualdade, equidade e solidariedade. O cooperativismo de crédito 
se fortaleceu durante todos esses anos e se tornou pujante no cenário brasileiro. Não foi diferente para 
o Sicoob União Centro-Oeste, pois ganhamos a conança dos produtores rurais e eles se tornaram 
protagonistas da perseverança, para que a cooperativa de crédito suportasse as diculdades. Os anos 
passaram e, pela ajuda mútua, conança e credibilidade, nossa pequena cooperativa foi contemplada 
pela legislação que permitiu a livre admissão. 

MENSAGEM FINAL
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Unidos por um mesmo propósito, amadurecemos e rmamos os passos para continuar a trajetória em 
busca das nossas metas e objetivos.   Hoje, temos orgulho de dizer que o resultado ultrapassou as 
expectativas de nossos sonhos. É graticante poder armar que foi uma história que deu certo. Com o 
passar do tempo, nossos propósitos se tornaram mais fortes para enfrentarmos os desaos diversos, 
agindo sempre para a evolução e ampliação de resultados, mas sempre com delidade à identidade 
do cooperativismo. 

Um ponto importante foi mantido em todo o processo: a maneira de atender – sempre de forma 
humanizada, personalizada e cordial. A norma não se limita aos nossos cooperados, que são os donos 
da instituição, mas todas as pessoas que percorrem o interior da agência são acolhidas com afeto, 
prossionalismo e eciência – uma forma arraigada no relacionamento com os ruralistas, 
experimentada e aprovada pelos demais segmentos.
Credibilidade combina com crescimento; seriedade, com conança; trabalho, com resultado. Dessa 
forma, um momento marcante e memorável nestes 30 anos foi a união do Sicoob Crediarcos e Sicoob 
Credipains, quando passaram a escrever uma única    história de transformação, inovação e 
desenvolvimento, dando origem ao  Sicoob União Centro-Oeste.  

Ao longo dos anos, aprendemos a respeitar o ritmo da caminhada, com passos largos pela conquista 
de espaço no mercado, porém, com prudência. Nesse contexto, tem sido primordial a adoção de 
ferramentas como planejamento estratégico, planos de ações, acompanhamento e monitoramento 
constante para que a mensuração de resultado ocorra e atenda a  todas as  nossas partes interessadas. 

A adoção de estratégias ecazes e a busca pela inovação culminaram com os resultados alcançados 
nestes 30 anos, que superaram mais de R$ 120 milhões de ativos. Diante de todo esse cenário, devemos 
estar atentos às crescentes exigências do mercado nanceiro, principalmente por parte de órgãos 
reguladores, que com suas resoluções e normativas oferecem maior segurança e tranquilidade para os 
cooperados.  É justamente aí que está o ponto-chave da relação de credibilidade e conança. 
Por falar de cenários, as transformações sociais e de mercado ocorrem de forma acelerada e em 
proporções gigantescas. Diante disso, precisamos estar preparados para as mudanças. Nas reexões 
sobre a fase vivenciada pelas empresas e instituições, a palavra mais evidente atualmente é 
“disrupção”. Portanto, a instituição precisa estar preparada para romper com paradigmas. 

É imprescindível que os cooperados percebam os benefícios econômicos e sociais produzidos pela 
cooperativa, gerando, assim, um relacionamento duradouro e de ganha-ganha, posicionamento que 
está além de um bom atendimento ou relacionamento entre cooperativa e associado. Por isso, 
investimos em ações e projetos que demonstram, de forma empírica, o nosso trabalho na busca pela 
sustentabilidade econômica, nanceira e para o crédito consciente, sem esquecer que o mais 
importante é a ética e a transparência. Fazemos uma gestão participativa, alicerçada em boas práticas 
de governança e dinamismo na relação entre conselhos de Administração e Fiscal, da Diretoria e dos 
colaboradores e com a participação de nossos cooperados. 

Na comemoração destes 30 anos, temos muito o que comemorar. Inauguramos a nova sede em Arcos, 
preparada para receber o cooperado de forma acolhedora e confortável, porém, não deixamos de estar 
focados em um novo segmento de mercado, que é o público dos canais digitais. Assim, justica-se a 
alteração estatutária ocorrida no início de 2019, para abertura de contas via plataformas digitais. É 
impressionante observar que, em apenas três décadas, a evolução ocorreu de forma voraz. Parece que, 
“ainda ontem”, estávamos lidando com equipamentos extremamente manuais no dia a dia da 
cooperativa e, atualmente, estamos conectados em rede, sem fronteiras e limítrofes.  
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A Palavra Final, neste livro, é de Gratidão aos nossos cooperados e colaboradores, assim como a todas 
as comunidades na quais estamos presentes. O excelente desempenho do Sicoob União Centro-Oeste 
é resultado da conança que é depositada em nosso trabalho. Neste ano de 2019, viramos uma página. 
A partir de então, os registros até aqui caram em nossas memórias, nas linhas desta obra e nas 
entrelinhas da saudade, do coração e da mente de quem vivenciou estes 30 anos. De agora em diante, 
damos início à construção de uma nova história.  Faço votos de que nossa nova jornada seja ainda 
mais produtiva e signicativa. Que continuemos unidos, construindo uma cooperativa ainda maior, 
tornando-a, cada vez mais, a  melhor solução nanceira em Arcos, Pains, Vila Costina e, quem sabe, 
em novos horizontes. 
As portas estão sempre abertas. Com o apoio e o engajamento de todos, o Sicoob União Centro-Oeste 
se fortalecerá a cada dia e, certamente, fará diferença para aqueles que vierem fazer parte. 
Para o momento, só resta dizer: GRATIDÃO!

Flávio Vaz de Lima – presidente do Conselho de Administração do Sicoob União Centro-Oeste
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