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Editorial

Mudanças e reformas são necessárias
para a melhoria do Brasil

Expediente

Estamos passando por um período de mudanças em diversas 
estruturas da sociedade, como política, econômica, social e até 
moral. Mas é um período transitório, acreditamos que será para 
um país melhor, mais justo e quem sabe mais cooperativo.
O cooperativismo é um movimento apartidário que busca 
sempre o desenvolvimento econômico sustentável e justo, 
por isso acreditamos que é preciso mudanças e reformas para 
retomarmos o crescimento do Brasil.
Temos leis que não condizem mais com a realidade de hoje e 
precisam ser atualizadas para atender às novas tendências. Todas 
as esferas necessitam reduzir custos e melhorar a performance, 
isso não vale apenas paras as empresas, mas também para 
todas as organizações.

Independente de bandeira partidária, precisamos rever as 
questões trabalhistas e aproveitar este novo momento sindical 
para alcançarmos leis que sejam boas para ambos os lados. 
A filosofia cooperativista, na qual a melhor solução é sempre 
aquela onde todos ganham, é a melhor opção neste momento. 
Para o Brasil ganhar, todos precisam ganhar e crescer juntos.
Precisamos confiar e principalmente se empenhar, fazer parte 
do processo de mudança para termos um país que sonhamos, 
que desejamos. O Sistema OCB/MS e o cooperativismo de MS 
estão empenhados em trabalhar e se dedicar para sempre 
trazer a melhoria para a sociedade, de uma forma honesta e 
justa para todos.
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Presidente da OAB/MS, Dr. Mansour Elias Karmouche e representantes da Comissão 
de Direito Cooperativo da ordem em visita à OCB/MS.

Presidente da OAB/MS visita 
Casa do Cooperativismo
Em julho, o presidente da OAB/MS 
– Ordem dos Advogados do Brasil, 
Dr. Mansour Elias Karmouche, 
visitou a Casa do Cooperativismo 
e foi recebido pelo presidente do 
Sistema OCB/MS, Celso Régis e da 
superintendente, Dalva Caramalac.
O advogado veio acompanhado do 
Presidente da Comissão de Direito 
Cooperativo da OAB/MS, Dr. André 
de Assis Rosa e do vice-presidente, 
Dr. Alípio Laca de Oliveira. Segundo 
Dr. Karmouche, a OAB/MS quer 
firmar parcerias e conhecer melhor 
o cooperativismo, por isso a 
constituição da comissão, que tem 
o objetivo de trabalhar, conhecer e 

Cooperativismo Agropecuário ameaçado pelas 
mudanças no Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018

O Governo anunciou a liberação de R$ 190,25 bilhões para 
o Plano Safra 2017/18. O Plano é uma linha de crédito 
destinada ao médio e grande produtor. 
No último Plano Agrícola e Pecuário, o governo havia 
anunciado a liberação de R$ 202,88 bilhões, mas após 
contingenciamento, o valor caiu para R$ 185 bilhões.
Milhões de produtores ficarão desamparados com as 
mudanças impostas pelo Governo Federal. Tais medidas 
acarretarão ampliação do custo financeiro para as 
cooperativas agropecuárias e seus cooperados acima de R$ 
1 bilhão. 
Alguns pontos merecem atenção, como a participação do 

setor produtivo na definição de mudanças estruturais que 
deverão ser garantidas. O Ministério da Agricultura apoia 
as cooperativas e já está atuando em sua defesa, mas será 
necessário garantir abertura junto à equipe econômica 
do Governo pois, deve haver a continuidade das políticas 
públicas que reconheçam o cooperativismo como alternativa 
para mitigar as assimetrias de mercado, conforme prevê a 
Constituição Federal.
É fundamental haver a manutenção dos recursos obrigatórios 
às linhas de industrialização e comercialização das 
cooperativas, tendo em vista o alto investimento do segmento 
nos últimos anos.

apresentar o tema à sociedade sul-
mato-grossense.
“O cooperativismo ainda não é 
difundido entre os advogados e 
achamos interessante estreitar a 
relação entre as entidades para 
auxiliar nesse processo”, declarou o 
presidente da OAB/MS.
“Há anos promovemos eventos para 
a classe jurídica para disseminar o 
cooperativismo e com a comissão e 
o apoio da OAB/MS teremos mais 
êxito nisso, pois precisamos que os 
profissionais conheçam com mais 
profundidade o cooperativismo”, 
declarou Celso Régis, presidente do 
Sistema OCB/MS
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O presidente, Celso Régis, fez uma apresentação breve sobre 
os números do cooperativismo no cenário econômico.

XI Semana do Cooperativismo 
marca comemorações no MS

Homenagem na ALMS

Homenagem Sakae Kamitani

Todos os anos, o Sistema OCB/MS promove 
uma semana de eventos em comemoração ao 
Dia Internacional do Cooperativismo, que este 
ano completou sua 11ª edição e percorreu todo 
o Estado.
A abertura ocorreu em Dourados, com mais de 
1.100 pessoas, com a presença do Governador 
do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, 
autoridades, lideranças cooperativistas e 
políticas. 
Na ocasião foi lançado o Procoop - Programa 
Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento 
do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul, 
com a assinatura do termo de cooperação 
técnica entre a Secretaria Semagro e Sistema 
OCB/MS.
Na sequência, o advogado Guilherme Frederico 
de Figueiredo Castro lançou o livro “Tributação 
das Sociedades Cooperativas”, que extraiu 
conclusões interessantes quanto aos que lidam 
com essa matéria no dia a dia da experiência 

O Dia Internacional do Coopera-
tivismo foi homenageado no dia 
28 de junho, durante a Sessão 
Ordinária da Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso do Sul pelo 
Deputado Estadual, Prof. Rinaldo 
Modesto.  A sessão foi prestigia-
da por diversos cooperativistas, 
dentre eles o presidente do Siste-
ma OCB/MS Celso Régis. Segundo 
Rinaldo, as cooperativas possuem 

jurídica.
“Atendemos cooperativas há muitos anos e 
vemos as dificuldades nessa área e por isso foi 
o meu tema de pesquisa no Mestrado e agora 
tenho muita satisfação em lançar o livro”, 
declarou o advogado.
Logo após, doze cooperativas receberam o 
certificado de Responsabilidade Social pela 
participação na modalidade: Arrecadação 
de Alimentos do XXIII Ticoop - Torneio de 
Integração Cooperativismo com o desfile das 
delegações e com o juramento do atleta.
Para encerrar a noite, o renomado Roberto 
Rodrigues proferiu a palestra “Perspectivas 
do Agronegócio Brasileiro - Cenários do 
Cooperativismo Contemporâneo”, que 
apresentou um panorama geral do mundo 
com as mudanças políticas. “O cooperativismo 
se apresenta como alternativa viável 
economicamente de maneira sustentável para 
o mundo”.

Durante a abertura foi exibido um vídeo 
em homenagem a Sakae Kamitani, que 
faleceu em janeiro desse ano, um grande 
cooperativista que marcou a história do 
Sistema. “Esse vídeo mostra a importância 
do senhor Sakae para o cooperativismo 
do nosso Estado e este ano é o primeiro 
Dia Internacional do Cooperativismo que 
passamos sem ele, que com certeza estaria 
na primeira fila”, lembrou Celso Régis, 
presidente do Sistema OCB/MS.

Procoop
“Há dois anos o governador Reinaldo 
Azambuja disse que o cooperativismo era 
importante para a nossa economia e nos 
solicitou um programa para fomentar esse 
modelo econômico. O Procoop é uma ação 
conjunta do Governo com o Sistema OCB/
MS, pois conhecendo mais o cooperativis-
mo aprendemos que o melhor é sempre 
fazer juntos”, declarou o Secretário de Es-
tado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Fami-
liar, Jaime Verruck durante o lançamento.
O Procoop - Programa Estadual de Desen-

O parlamentar leu a mensagem do Dia Internacional do Cooperativismo na sessão.

O Governador lançou o Procoop- Programa Estadual de 
Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo 
no Mato Grosso do Sul.

o compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável das comunida-
des, nos aspectos ambientais, so-
ciais e econômicos. Ele ainda leu 
a mensagem do Dia Internacional 
do Cooperativismo, comemorado 
dia 1º de julho e concluiu dizen-
do que o cooperativismo é um 
sistema econômico que promove 
o desenvolvimento e congrega to-
das as pessoas sem diferença.

volvimento e Fortalecimento do Cooperati-
vismo no Mato Grosso do Sul tem o objetivo 
de desenvolver programas e projetos setoriais 
de fomento econômico, agregação de valor, 
tecnologia e inovação. Além de convênios, 
termos de cooperação e outros instrumentos 
jurídicos.
 O programa tem diversos eixos, como: Es-
trutura de Apoio de Governança; Crédito e 
Financiamento para o Setor  Cooperativista; 
Ambiente de Negócios e Legislação; Educa-
ção, Pesquisa e Inovação. Já teve quatro ações 
realizadas e terá mais 13 ações futuras.
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XXIII Ticoop reúne cerca de 700 atletas

O TICCOP - Torneio de Integração 
Cooperativista, ocorreu nos dias 23, 24 
e 25 de junho em Dourados e reuniu 
cerca de 700 atletas em 18 modalidades 
distintas. O torneio tem por finalidade 
intensificar a integração de dirigentes, 
funcionários, associados, filhos de 
associados e filhos de funcionários das 
cooperativas do Estado de Mato Grosso 
do Sul; difundir e desenvolver a prática 
dos desportos no Sistema, assim como 

demonstrar e divulgar a integração do 
Cooperativismo Sul-mato-grossense, 
além de comemorar o Dia Internacional 
do Cooperativismo.
“Este torneio já é tradicional no Estado, 
estando na 23ª edição. O esporte é 
uma excelente maneira de promover 
a integração entre os cooperativistas 
e celebrar o Dia Internacional do 
Cooperativismo”, afirma Celso Régis, 
presidente do Sistema OCB/MS.

Nesta edição, cerca de 700 atletas competiram e se 
confraternizaram.

 Devemos ser 
otimistas, mas 

sempre com cautela, 
apenas os otimistas 

trabalham e 
empreendem.” 

ENTREVISTA

“Vivemos a 
primavera do 
cooperativismo”
O historiador Leandro Karnal esteve em Campo 
Grande com a palestra “Desafio: ética, mudanças 
e oportunidades”, que foi promovida pelo 
Sistema OCB/MS e fez parte da programação 
do XI Semana do Cooperativismo. O evento 
reuniu cerca de 700 pessoas e teve grande 
repercussão na cidade. Antes da palestra, ele 
concedeu uma entrevista ao MS Cooperativo. 
Confira. 

MS Cooperativo: Por que o tema da 
“Ética” vem sendo tão discutido em 
palestras, encontros e eventos?

Leandro Karnal: O Brasil todo está interessado 
em discutir sobre ética, em todas as esferas da 
sociedade. Porque ser ético é um objetivo, é 
fazer o certo sem ter lei. Uma vida sem ética 
multiplica os problemas e estamos vivendo um 
momento conturbado, um esvaziamento da 
esperança do grande projeto político do País. 
Mas ninguém parou sua vida devido à crise, 
ninguém deixou de casar, ter filhos e concretizar 
projetos de vida.

MS Cooperativo: Mas a crise 
influencia na vida das pessoas. 
Como empreender e criar projetos 
num momento de crise?

Leandro Karnal: Me formei em uma década 
com alto índice de desemprego e inflação 
altíssima, a década de 80 foi considerada a 
década perdida. Mas todos seguiram, as crises 
sempre passam, são as cicatrizes que fazem 
crescer. Em nenhum momento desisti de ser 
professor e dos meus projetos. A crise diferencia 
o amador do profissional.

MS Cooperativo: O cooperativismo 
é uma alternativa de 
empreendedorismo na crise?

Leandro Karnal: Estamos vivendo a primavera 
do cooperativismo. As pessoas têm dificuldade 
de se incluir no processo, de se tornar 
protagonista e assim consequentemente, 
responsável pelo resultado. O cooperativismo 
propicia isso, ainda mais num período em que 
o Estado não fornece tudo o que precisamos, 
sendo assim, precisamos ir atrás. Mesmo 
sendo antigo, o cooperativismo é moderno, 
uma forma mais justa de organização. Sempre 
que as pessoas identificam uma necessidade 
em comum, se unem para resolver, por isso 
nestes períodos de crise, o cooperativismo se 
fortalece.

MS Cooperativo: E como podemos 
proceder neste cenário social que 
vivemos? Com tanta intolerância e 
individualismo?

Leandro Karnal: O caminho do meio é 
sempre a melhor rota, o equilíbrio é sempre a 
melhor escolha. O trânsito é o primeiro sintoma 
da sociedade, a forma como as pessoas se 
comportam no trânsito demonstra como está 
a sociedade. A agressividade e a violência é 
algo comum e banal, mas não podemos achar 
que isso é normal. Devemos ser otimistas, 
mas sempre com cautela, apenas os otimistas 
trabalham e empreendem. O cooperativismo 
corresponde a isso, pois promove o ganha-
ganha, congrega mais pessoas e inclui as 
pessoas no processo e no resultado.

Palestrante - Leandro Karnal.
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Dia C - Dia de Cooperar mobilizou MS

No Dia Internacional do Cooperativismo, dia 
1º de julho, cerca de 700 voluntários desen-
volveram ações em benefício da população 
sul-mato-grossense, gratuitamente. Foram 
21 cooperativas mobilizadas para entregar 
obras, oferecer serviços, orientações de saú-
de e atividades de lazer. A ação, mobilizada 
pelo Sistema OCB/MS, em Campo Grande 
aconteceu no Parque Tarsila do Amaral.
O evento de MS foi prestigiado pelo supe-
rintendente do Sistema OCB, Renato Nóbile, 
que se impressionou com a dimensão do Dia 
de Cooperar no Estado. “O Dia C nasceu em 
2009, em Minas Gerais, como uma forma de 

A convite da Aliança Coope-
rativa Internacional (ACI) e do 
Comitê de Promoção e Avanço 
do Cooperativismo (COPAC), 
o Sistema OCB participou de 
audiência na Organização das 
Nações Unidas (ONU), em Nova 
Iorque, EUA. A “Cerimônia de 
Observância do Dia Internacio-
nal do Cooperativismo” contou 

estimular a prática do voluntariado. Deu tão 
certo, que a iniciativa logo se espalhou no 
país. Desde 2013, passamos a aplicar nacio-
nalmente, juntamente com o Dia Internacio-
nal do Cooperativismo, comemorado no dia 
1º de julho. Podemos dizer que o que acon-
tece aqui é uma celebração, cumprindo com 
o 7º princípio do cooperativismo que é a pre-
ocupação com a sociedade”.
Na capital as cooperativas se mobilizaram, re-
vitalizaram as três piscinas do Parque Tarsila 
do Amaral e entregaram oficialmente à Pre-
feitura Municipal de Campo Grande. Também 
foram oferecidos serviços públicos, como 
atendimento jurídico, produção de currículos, 
corte de cabelo, atividades esportivas como 
aulão de ginástica, orientações de saúde e 
qualidade de vida, teste de visão, teatro, mini 
campeonato de tênis, entre outras.
O grande desafio do Dia C é estimular o de-
senvolvimento de projetos contínuos que 
possam gerar benefícios constantes para as 
comunidades em que as cooperativas estão 
inseridas. Para isto, o programa busca abraçar 
integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), no intuito de alcançar 
as 169 metas e assim, tornar o mundo um 
lugar mais justo e menos desigual, até 2030.

Cooperativismo mostra resultados 
do Dia C na ONU

Além da capital, foram realiza-
das ações por todo o Estado 
com destaque para as cidades 
de São Gabriel do Oeste, Dou-
rados, Naviraí e Três Lagoas. 
Nessas cidades as cooperativas 
locais promoveram diversas ati-
vidades gratuitas e abertas a 
toda comunidade. 
Dentre elas um jardim sensorial 
na Apae de Naviraí, passeio ci-
clístico, plantio de mudas em 
área de preservação ambiental,  
exames rápidos de hepatite, gli-
cemia, orientações nutricionais 
e de vacinas, reformas e repa-
ros em instituições carentes e 
demais atividades recreativas.

GIRO PELO INTERIOR
com a participação 
de mais quatro paí-
ses apresentando suas 
boas práticas relacio-
nadas ao desenvolvi-
mento sustentável.
Representando o coo-
perativismo brasileiro, 
o presidente do Siste-
ma OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, discursou 
por cerca de cinco mi-
nutos, apresentando 

os resultados obtidos ao longo 
dos anos com o Dia de Coope-
rar – programa de responsabi-
lidade socioambiental das coo-
perativas brasileiras que, desde 
2009, vem transformando reali-
dades pelo país, já tendo bene-
ficiado mais de 2,5 milhões de 
pessoas.

Mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas em todo o MS.

Dia C no MS.

Cultura e lazer movimentaram o Dia C – Dia de Cooperar.

Naviraí/MS.

Três Lagoas/MS.

São Gabriel do Oeste/MS.
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Novos programas de capacitação são implantados

SESCOOP em pauta

A cada dia mais cooperados e colaboradores 
são capacitados pelo Sescoop/MS para 
promover a profissionalização da gestão das 
cooperativas. E para isso, novos programas de 
capacitação são desenvolvidos para atender 
essas demandas. 
Além do MBA em Gestão de Cooperativas, do 
Programa de Líderes e do Formacoop, desde o 
ano passado ocorre o Programa de Formação 
de Conselheiros do Ramo Agro, que já formou 
uma turma e em 2017 está na segunda. 
Este ano foi lançado o mesmo programa para 
os Conselheiros do Ramo de Crédito. Além da 
Capacitação de Agentes de Desenvolvimento 
Humano, que tem como principal atribuição 
a identificação das necessidades de 
desenvolvimento das cooperativas nas áreas 

Início das aulas do Programa de Formação de Presidentes 
promovido pelo Sistema OCB/MS.

Em junho, ocorreu o III Seminário de Líderes de Dourados, 
no qual reuniu os alunos do Pró-Líderes e do Formacoop 

– Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes. Cerca 
de 40 pessoas se formaram no Formacoop e 35 do Pró-
Líderes, ambos de sete cooperativas.
O evento foi aberto pelo presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Régis, que destacou a importância do 
conhecimento. “Somente através do estudo, do 
conhecimento que podemos evoluir e mudar o mundo”, 
afirmou Régis.
Logo após, ocorreu a palestra “Os Desafios da 
Gestão”, que promoveu uma reflexão na melhoria dos 
comportamentos essenciais para a melhor condução do 
negócio, criando um clima de entusiasmo e motivação, 
encorajando a todos a assumirem as rédeas de seus 
objetivos, carreira e de sua própria vida. A palestra foi 
proferida por Patrícia Santos. 

Contribuir com o desenvolvimento 
da região, levando conhecimento e 
informação para jovens, empresários, 
profissionais liberais e produtores ru-
rais; foi com este objetivo que a Sicredi 
Centro-Sul MS realizou o 1º Congresso 
de Empreendedores Cooperativistas, 
no último mês de julho, em Dourados. 
O Sistema OCB/MS foi um dos parcei-
ros e o presidente Celso Régis partici-
pou de um talk show da programação.
O encontro contou com a presença 

III Seminário de Líderes de 
Dourados reúne cooperativistas

Sicredi Centro-Sul MS realiza 1º Congresso de 
Empreendedores Cooperativistas

Cerca de 40 pessoas se formaram no Formacoop e 35 do Pró-Líderes, 
ambos de sete cooperativas.

O encontro contou com a presença de cerca de 500 pessoas e abordou 
temas pertinentes ao mercado.

de formação profissional e promoção social, 
realizadas por meio de parceria com o Sescoop/
MS. O trabalho do Agente de Desenvolvimento 
Humano - ADH é permitir uma aproximação 
entre o sistema e a cooperativa, sendo este um 
agente transformador em buscar parceria nas 
ações realizadas dentro da cooperativa.
Os presidentes das cooperativas também 
possuem um programa específico, que foi 
desenvolvido para atender a demanda de 
Mato Grosso do Sul para capacitação dos 
presidentes, com foco nas áreas de: Governança, 
Cooperativismo, Estratégia e Liderança.
Esse programa tem o objetivo de aprimorar 
e desenvolver competências dos presidentes, 
dando ênfase na gestão dos negócios, pautados 
em um sistema de governança cooperativa.

de cerca de 500 pessoas e abordou 
temas ligados ao empreendedorismo, 
gestão, liderança, sustentabilidade, 
cooperativismo, inovação e assuntos 
relacionados ao cenário político-
econômico nacional. Para isso, 
renomados palestrantes e executivos 
de sucesso contaram ao público 
presente suas histórias, experiências 
e visões de negócio buscando o 
desenvolvimento e o crescimento 
pessoal e profissional.
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A Copasul dando continuidade ao seu 
planejamento estratégico e ampliando sua 
atuação, inaugurou um novo Centro de 
Distribuição de Insumos em Naviraí e Unidade 
Armazenadora de Grãos em Amandina, Distrito 
do município de Ivinhema. 
O Centro de Distribuição de Insumos visa 
otimizar a entrega de defensivos agrícolas 
aos cooperados, sendo que possui mais de 
6 mil metros quadrados e capacidade para 
aproximadamente 5 mil posições porta-paletes, 
que são estruturas para armazenagem de 
paletes, que permitem verticalizar o estoque, 
multiplicando a capacidade de armazenagem.
Já o Silos vai beneficiar produtores de toda a 
região, auxiliando no escoamento da produção. 
Com a Unidade, a Cooperativa passa a estar 
presente em oito municípios de Mato Grosso do 
Sul, e eleva sua capacidade de armazenamento 
estático para aproximadamente 8 milhões de 
sacas.

Com a presença de lideranças empresariais e 
políticas do Mato Grosso do Sul, a Cooperativa 
Central Aurora Alimentos – terceiro maior 
grupo agroindustrial do País na área de carnes – 
inaugurou em agosto, em São Gabriel do Oeste 
a unidade armazenadora de grãos localizada no 
quilômetro 609 da Rodovia Federal BR-163.
Mediante investimentos da ordem de 21,5 
milhões de reais, a Aurora ampliou a capacidade 

Mato Grosso do Sul ganha instalações e agências do Sicredi com a 
nova marca e ambientação. As unidades foram projetados para criar 
uma experiência ainda mais cooperativa, as agências apresentam a 
nova marca desenvolvida com o objetivo principal de posicionar o 
Sicredi como instituição financeira cooperativa comprometida com a 
vida financeira dos seus associados e com as regiões onde atua. 
 No ambiente interno, o espaço amplo foi pensado para oferecer 
conforto, proximidade e interação entre os associados. Corumbá 
ganha um novo prédio para sua agência, assim como Campo Grande 
com a agência 14 de Julho. Na capital ainda terá uma nova agência no 
Hospital Universitário, na Avenida Zahran e na Rua Ceará.

A cidade de Campo Grande conta 
agora com um novo conceito em 
atendimento com a inauguração 
da nova agência do Sicoob União. 
Instalada na Rua Euclides da Cunha, 
um dos endereços mais nobres da 
capital sul-mato-grossense. A unidade 
faz parte de uma estratégia de 
expansão para mercados com grande 
potencial de crescimento no ramo do 
cooperativismo financeiro.
Com a inauguração, os campo-
grandenses passam a contar com 
mais uma oportunidade de fazer 
parte do maior sistema financeiro 
cooperativista do país. Com 3,6 
milhões de cooperados e 2.551 
pontos de atendimento distribuídos 
em cerca de 1.500 municípios, o 
Sicoob está presente em todos os 
estados brasileiros, sendo que em 200 
cidades é a única instituição financeira 
disponível.

INAUGURAÇÕES

Copasul expande atuação e 
inaugura novas unidades

Sicredi inaugura novas instalações no MS

COOPERATIVAS DE CRÉDITO CRESCEM NO MS

Sicoob lança 
novo conceito de 
atendimento
em Campo Grande

Novo Hospital Unimed 
Campo Grande
amplia atendimento

Aurora inaugura unidade de armazenagem com 
investimento de R$ 21,5 milhões

Nova agência SICOOB Euclides da Cunha.

Novo hospital Unimed Campo Grande/MS.

Cooperativa tem mais duas unidades para trazer melhor atendimento 
aos associados.

Nova Agência Sicredi. 

O novo Hospital Unimed Campo Grande 
inaugurou em agosto, na capital sul-mato-
grossense. Segundo a presidente da Unimed 
Campo Grande, Sarita Garcia Rocha, o principal 
desafio foi construir um hospital em cima de 
outro em funcionamento, sem interrupção do 
atendimento aos clientes.
Entre as mudanças, a área construída e o número 
de leitos chamam a atenção: O empreendimento 
saiu de 3 mil m² para 23 mil m², e a capacidade 
de leitos subiu de 50 para até 202. Além disso, 
passou de um para nove pavimentos, o centro 
cirúrgico cresceu de 4 para 10 salas, e 5 leitos de 
UTI viraram 30.

“É realmente um Novo Hospital, com ambientes 
humanizados, muita luz natural, acessível para 
portadores de deficiências físicas e construído 
dentro dos mais modernos conceitos de 
arquitetura e engenharia hospitalar”, garante a 
presidente da instituição.

de armazenamento de grãos na região central 
do Brasil. A empresa construiu junto à planta 
industrial de São Gabriel quatro silos (de um 
conjunto de 10 projetados) que compõe a 
unidade de recebimento e armazenagem de 
grãos. Cada silo é estruturado em aço com fundo 
plano e tem capacidade estática de estocagem 
de 10.000 toneladas, permitindo um fluxo 
contínuo de 200 toneladas/hora. 


