
OMAR FRANCISCO DE MOURA 

(Troféu entregue à família, em reconhecimento pelo apoio e incentivo de 

Omar Francisco de Moura para a implantação da atividade da Piscicultura 

em Morada Nova de Minas) 

Omar iniciou as atividades da Cooperativa de Crédito em nosso município em 

09 de setembro de 1995, depois de ter se aposentado na carreira bancária pelo 

Banco do Brasil quando, juntamente com um grupo de produtores 

agropecuários da região, fundou a Cooperativa de Crédito Rural de Morada 

Nova de Minas Ltda – CREDINOVA, com o objetivo de sanar as dificuldades 

que os produtores rurais estavam encontrando com a rede bancária, que era 

muito precária e cobrava altos juros. 

Em março de 2004 tornou-se a primeira cooperativa de crédito a ter 

autorização para ser uma cooperativa de livre associação no Sicoob Brasil, 

podendo ter em seu quadro de associados produtores rurais, como no início, e 

também comerciantes, funcionários públicos, pessoas físicas e jurídicas de 

qualquer segmento. Esse fato proporcionou um crescimento exponencial do 

cooperativismo em Morada Nova e concretizou seu sonho de gerir uma 

instituição financeira diferente, que não visasse apenas o lucro, mas que 

estivesse integrada com a comunidade. 

Durante mais de 20 anos, Omar recebeu e apoiou a todos que ali procuravam 

um apoio para abrir ou expandir seus negócios. 

Foi o maior incentivador da implantação da atividade da piscicultura no 

município, com liberação de linhas de crédito para os investidores, pois, 

acreditava em um projeto de economia sustentável.  

Infelizmente, veio a falecer em 22 de dezembro de 2017, mas deixou um 

grande legado a todo povo moradense. 

A família de Omar Francisco de Moura foi homenageada com um troféu, em 

reconhecimentos pelos anos de dedicação e também pelo apoio incondicional 

para a implantação da atividade da piscicultura no município. 

O troféu foi recebido pela sua sobrinha, Juliana Dayrell de Moura. 

 


