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Expediente Editorial

A simbologia das mãos 
“Tenho apenas duas mãos e todo o 

sentimento do mundo”. Rememoro um trecho 
do poema de Carlos Drummond de Andrade 
por acreditar que ele representa um sentimento 
universal em torno do contexto pandêmico que 
seguimos vivendo.

No cooperativismo, em especial no 
movimento do Dia de Cooperar (Dia C), as mãos 
têm uma simbologia ainda mais incisiva. Em 
2009, quando em Minas Gerais foi idealizado 
o Dia C, com o objetivo de desenvolver ações 
de responsabilidade social, a marca com a 
Mãozinha foi concebida para representar o 
poder das ações de voluntariado. Hoje, ela 
confirma a capacidade das milhares de mãos 
que, desde 2014, se uniram para beneficiar 
milhares de pessoas em todo o país.

A mãozinha colorida, que tanto alegra 
crianças, comunidades, pessoas e instituições 
assistidas no Dia C, representa a diversidade, 
pois o Dia C é contínuo e para todos. Simboliza 
a multiplicidade das ações desenvolvidas, a 
união por meio da intercooperação, a saudação 
e a disponibilidade para o próximo. Não por 
acaso, a benção Papal, em 2019, a consagrou, 
consolidando a importância do movimento Dia 
de Cooperar. 

No Brasil, o Dia C já mobilizou 900 mil 
voluntários e alcançou cerca de 20 milhões de 
pessoas. Em Minas Gerais, em 11 anos, mais de 
450 mil voluntários se engajaram com as ações 
do Dia C, beneficiando mais de 10 milhões 
de pessoas. Os resultados obtidos repercutem 
o poder dessas mãos que, ano a ano, se 
comprometem a colocar em prática, no dia a 
dia, as milhares de ações em prol das pessoas 
que mais precisam.

Acabamos de lançar a campanha do 
Dia de Cooperar 2021 e a participação das 
cooperativas é essencial, pois são elas que 
conhecem a realidade das pessoas de sua 
jurisdição, são elas que, através das ações 
sociais, transformam vidas. Por isso, enfatizamos 
a importância das inscrições no projeto. 
Participem! Vamos juntos ampliar ainda mais os 
resultados do maior movimento cooperativista 
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de voluntariado do país. Nossa sociedade 
precisa e merece que façamos a nossa parte 
para a construção de um futuro melhor e mais 
sustentável.

O engajamento e participação de todas 
as cooperativas é fundamental. Estamos 
certos de que, no dia 3 de julho, junto com a 
celebração mundial do Dia Internacional do 
Cooperativismo, vamos comemorar o impacto 
positivo do Dia C na vida de milhares de pessoas, 
incluindo especialmente aquelas afetadas por 
esta pandemia que tanto nos faz sofrer. 

Neste ano, a Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI) lançou o desafio de 
celebrarmos essa data pautados pelo tema 
“Juntos reconstruímos melhor”, em menção 
às cooperativas que, mundialmente, estão 
mostrando sua competência no enfrentamento da 
crise relacionada à Covid-19, com solidariedade 
e resiliência, oferecendo às comunidades uma 
forma de recuperação centrada nas pessoas. 
Para nós, brasileiros, nada mais propício que 
exaltar essa data ancorados nos resultados do 
Dia C, que há 11 anos vem atuando com afinco 
para corrigir o social através do eficiente exercício 
econômico. Continuamos todos firmes e fortes 
nessa nobre causa em prol da sociedade, afinal 
atitudes simples movem o mundo. SomosCoop! 
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FortalecimentoCartas 

Aos senhores Ronaldo Scucato e Alexandre Gatti Lages,

Agradeço ao Sistema Ocemg, em especial ao  
Sr. Alexandre Simões, pelo apoio incondicional dado à 
Expocaccer no processo de registro da ata de sua AGO 
junto à Jucemg.

 O Estatuto da Expocaccer, inovador quanto ao siste-
ma de governança, vem trazendo a profissionalização da 
gestão, sendo muito útil às atividades da cooperativa. A 
reforma do estatuto foi minuciosamente estudada e apre-
sentada à Ocemg (que fez suas considerações e orienta-
ções, aprovando o texto) e foi devidamente registrada na 
Jucemg. Na AGE (2018) o estatuto foi aprovado por una-
nimidade pelos presentes, a ocasião também contou com 
a presença maciça dos cooperados.

 Entretanto, em duas oportunidades tivemos dificul-
dades nos registros de atas na Jucemg. Na primeira delas, 
quando do registro da nomeação da Diretoria Executiva, 
a pessoa encarregada pelo registro se recusou a registrar 
a ata, alegando inconformidade legal. Nessa oportunida-
de, o departamento jurídico, na pessoa do Sr. Alexandre 
Simões, cuidou do assunto, que somente foi resolvido evo-
cando a Câmara Vogal, que entendeu pela legalidade do 
ato e providenciou o registro.

 Agora, em março, quando do registro da Ata da 
AGO realizada no mês de abril, mais uma vez, a mesma 
pessoa se recusou a registrar a ata, alegando o mesmo 
motivo anterior, não revestimento de legalidade do ato. 
Acionamos, mais uma vez, o departamento jurídico do 
Sistema Ocemg, na pessoa do Sr. Alexandre Simões, que 

Patrocínio, 14 de abril de 2021

prontamente nos atendeu e intercedeu junto a Ocemg. 
Nessa oportunidade, Sr. Alexandre pôde conversar com 
o vogal que representa o cooperativismo e também com 
dois dos registradores, inclusive a pessoa que, em duas 
oportunidades, alegou impossibilidade de registro.

Depois de muito bem explicar o fato, demonstrar a 
legalidade do ato para o qual pedia o registro da ata, 
demonstrar a legalidade do estatuto, demonstrar esse 
aspecto inovador (porém legal) da governança da coo-
perativa, a pessoa responsável pelo registro reconside-
rou a análise (respaldada, claro, na discricionariedade 
do ato) e procedeu o devido registro da ata da AGO.

 Isso só nos foi possível graças ao empenho da 
Ocemg, por meio do seu departamento jurídico. 
Assim sendo, externamos nossos agradecimentos aos 
senhores e, ao Sr. Alexandre Simões, que tão bem e 
prontamente nos atendeu e cuidou do assunto.

 Continua na pauta de nossas conversas com o 
departamento jurídico, o pedido para que haja uma 
uniformização do entendimento na Jucemg quanto aos 
registros de atos da Expocaccer, o que temos certeza 
que continuará a ser bem cuidado.

 Mais uma vez, nossos agradecimentos a Ocemg. 
Sabemos bem da importância do cooperativismo 
para a sociedade e sabemos bem a importância da 
Ocemg para as cooperativas mineiras. A Expocaccer 
se sente representada (e muito bem) pela Ocemg e  
pelos senhores. 

Cordiais Saudações, 
Simão Pedro de Lima

Diretor Superintendente da Expocaccer

Eleições

AGO aprova contas da Ocemg por 
unanimidade e elege nova diretoria

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 
Ocemg aconteceu, de maneira presencial, 
no dia 29 de abril, com participação 
de aproximadamente 50 presidentes e 
representantes de cooperativas. Na ocasião, 
além da prestação de contas, também foi 
aprovado o orçamento de 2021 da entidade 
e concedida deliberação de poderes para 
celebração de convenções coletivas de 
trabalho. A AGO ainda elegeu os novos 
conselhos da Ocemg: diretor, fiscal e de ética.

Ronaldo Scucato foi reconduzido 
ao cargo de presidente da entidade e 
enfatizou em suas palavras de abertura o 
momento difícil pelo qual a sociedade e as 
instituições passam em função da pandemia. 
“Precisamos, acima de tudo, preservar a 

vida, essa deve ser a conduta inafastável do 
cooperativismo. Que todos nós possamos 
continuar contribuindo, especialmente com 
o Dia C, para mitigar as necessidades dos 
nossos semelhantes”. 

O então vice-presidente Luiz Gonzaga 
Viana Lage, que agora faz parte do novo 
Conselho Diretor, apresentou os nomes 
dos novos dirigentes, tendo sido eleito e 
empossado para a vice-presidência da 
Ocemg o médico e presidente da Unimed-
BH, Samuel Flam. Para conferir a lista dos 
novos conselheiros, basta acessar o site: 
www.sistemaocemg.coop.br.

Ao final da AGO, o presidente Scucato 
agradeceu o trabalho realizado pelo vice-
presidente Luiz Gonzaga Viana Lage ao longo 

de mais de dois mandatos, confirmando a 
fidelidade, lealdade e disponibilidade do 
amigo, brilhante e autêntico cooperativista. 
“Agradeço por sua atividade, mas acima 
de tudo à sua pessoa e, em seu nome, 
cumprimento e agradeço também a todos os 
demais conselheiros que estiveram ao nosso 
lado nos últimos anos, bem como às entidades 
cooperativistas que disponibilizaram seus 
dirigentes para o exercício da administração 
do cooperativismo mineiro”, destacou.

Ele ainda agradeceu aos colaboradores 
do Sistema Ocemg e aos novos membros 
do conselho, desejando saúde a todos e 
força para enfrentarem essa jornada difícil 
pela qual ora passamos. “Juntos somos mais 
fortes. SomosCoop!”, finalizou.
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O Sistema Ocemg realizou, no dia 15 de 
abril, uma apresentação virtual sobre o novo 
processo de cadastro e atualização de dados 
no Registro Nacional dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas (RNTRC digital) da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT). O encontro reuniu cerca de 90 
representantes de cooperativas do ramo, 
colaboradores e dirigentes dos Sistemas OCB 
e Ocemg.

Na abertura, o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, frisou que “o 
cooperativismo de transporte é o que 
mais cresce no universo cooperativista”. O 
dirigente ressaltou ainda que, atualmente, 
“a organização conta com mais de 160 
cooperativas do ramo em Minas, em diversas 
naturezas, que têm uma atuação muito 
expressiva junto à população”.

O presidente da Federação Nacional 
das Cooperativas de Transporte de Cargas e 
Passageiros (Fetranscoop-BR) e coordenador 
Nacional do Ramo Transporte, Evaldo Moreira 
de Matos, salientou que o ramo passa por 
um momento de crescimento, com foco no 
transporte de cargas, que teve um incremento 
de 30% neste período de pandemia, e 
no aumento das entregas de mercadorias 
vendidas pela internet. “A expectativa para os 
próximos dois anos é que o e-commerce trará 

uma grande oportunidade para o setor, sendo 
que este arranjo produtivo será estruturado e 
organizado pelo cooperativismo”, frisou.

RNTRC digital
O evento abordou a nova possibilidade 

de cadastramento do RNTRC no meio digital, 
disponibilizado pela ANTT. O registro é 
um documento obrigatório para qualquer 
transporte remunerado de mercadorias no 
Brasil, sendo realizado pela agência desde 
2009. Com a crise sanitária, o cadastro, 
tanto para registro novo, quanto renovação, 
foi adaptado para um sistema totalmente 
digital. A novidade está disponível desde 
junho do ano passado, trazendo vantagens 
como a gratuidade do processo, o fim da 
obrigatoriedade da ida do transportador até 
um posto de atendimento, além de eliminar 
também a necessidade de intermediários no 
cadastro e do uso do adesivo que atesta a 
conformidade com o registro.

Convidado a falar sobre o tema, o analista 
Técnico e Econômico do Sistema OCB, Tiago 
Freitas, contextualizou o cenário atual do setor 
de transporte e explicou as funcionalidades do 
RNTRC digital. Para Freitas, “o registro digital é 
uma nova maneira de fazer o cadastramento, 
mas não vai substituir o outro modelo, apenas 
facilitar o processo. Ao longo dos meses, a 

Sistema Ocemg promove evento com 
novidades sobre procedimentos da ANTT

ferramenta virtual passou por um processo 
evolutivo, de maturação, para que o 
transportador tivesse tempo para entender 
que é uma forma mais segura e mais fácil 
de proceder ao cadastro”. Ele contou que, 
atualmente, das 464 cooperativas do 
ramo registradas na OCB, 68 já utilizam o 
RNTRC digital.

A partir da assinatura do primeiro Acordo 
de Cooperação Técnica entre a ANTT e a 
OCB, em 2012, o Sistema Ocemg, como 
Unidade Estadual, passou a atuar no cadastro e 
inscrição dos dados das cooperativas mineiras 
de transportes de cargas no RNTRC. Em 
2015, a entidade focou no recadastramento 
das frotas, sendo o único órgão autorizado 
a realizar as devidas operações em Minas 
Gerais para as cooperativas. De acordo 
com a Gerência de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas, desde 
2015 a organização fez o cadastro de 6,5 mil 
cooperados, de 90 cooperativas, referentes a 
13,8 mil veículos.  A gerente Vitória Drumond 
ressaltou que a entidade continua à disposição 
para acompanhar e sanar dúvidas das 
cooperativas neste cadastro e que elas terão 
mais autonomia neste processo.

A coordenadora Administrativa da 
Coopmetro, Jaene Messias da Silva, contou 
que já estão utilizando o RNTRC digital e tiveram 
uma experiência muito positiva, principalmente 
na agilidade do envio dos dados, que antes 
era feito via Correios, e explicou que contou 
com o apoio das equipes da Ocemg e OCB 
no preenchimento.

Acordo de cooperação
Outra novidade para o ramo Transporte 

foi a publicação no Diário Oficial da União 
(DOU), no dia 8 de abril, da Deliberação 
nº 123, da Diretoria Colegiada da ANTT, 
aprovando “a celebração do Acordo de 
Cooperação Técnica e do correspondente 
Plano de Trabalho, entre a ANTT e a 
Confederação Nacional das Cooperativas 
(CNCoop), com o objetivo de conjugar 
esforços para o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados à comunidade do setor de transporte 
rodoviário de cargas e passageiros no Brasil, 
e de viabilizar a execução de atividades de 
apoio à ANTT relacionadas à inscrição e 
manutenção do cadastro dos transportadores 
rodoviários de cargas no Registro Nacional de 
Transportadores Rodoviários de Cargas”.

Atualização
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Histórias que inspiram

De recepcionista a gerente Geral: um caminho 
profissional marcado pela cooperação e resiliência

“É preciso ter coragem, ousadia e 
resiliência para alcançar seus objetivos”. 
Esta frase da Gerente Geral da 
Coosuiponte, Paula Gomides, caracteriza 
sua trajetória pessoal e profissional desde 
seu ingresso no mercado de trabalho, aos 
17 anos, até o cargo gerencial que ocupa 
na cooperativa há dois anos. 

Casada e mãe de um filho de cinco 
anos, a gestora de 34 anos tem muito 
orgulho do caminho que trilhou. “Minha 
família vem de uma base humilde, sempre 
estudei em escolas públicas, além do fato 
de eu ser mulher, ter cursado uma faculdade 
do interior do Estado e viver em uma cidade 
pequena”, explica, complementado que 
tudo isso não deixou de credenciá-la para 
atuar em uma cooperativa reconhecida 
nacionalmente, no setor que move o país 
que é o agronegócio. 

A carreira de Paula começa com o 
trabalho como babá, passa pela ocupação 
como caixa de uma papelaria e como 
auxiliar em um laboratório, tudo isso em 
Ponte Nova, sua cidade natal e onde está 
situada a sede da Coosuiponte. E foi a 
partir do seu ingresso na cooperativa como 
recepcionista, em 2007, que sua vida teve 
uma guinada. 

Na época, a Coosuiponte passava 
por uma reestruturação e mudança para 
uma sede maior. A cooperativa, criada 
em 1998, caminha junto da Associação 
dos Suinocultores do Vale do Piranga 
(Assuvap), sendo que as instituições têm 
funções diferentes: a primeira é o braço 
comercial e a segunda a representação 
política, institucional e de capacitação dos 
cooperados. 

Após um ano e meio na recepção, 
Paula teve uma oportunidade como auxiliar 
na Gerência Administrativo-Financeira, 
capitaneada por Patrícia Nunes, que ocupa 
o cargo até hoje. A organização contava 
também com Lívia Machado na Gerência 
Executiva da Assuvap, que foi convidada 
a ocupar uma colocação na Associação 
Brasileira dos Suinocultores (ABPS) e, com 
isso, Paula passou a ocupar o cargo. “A 
Assuvap me abriu portas, por proporcionar 
relacionamentos e conhecimento em 
âmbito nacional, trazendo uma bagagem 
muito grande”, ressalta. 

Em 2019, ela assumiu também a 

Gerência Executiva da Coosuiponte, 
passando a coordenar as gerências de 
vendas, comercial, expedição, faturamento, 
estoque, além dos times de marketing 
e comunicação da Assuvap.  “E, no ano 
passado, a diretoria me convidou para 
assumir a Gerência Geral. Atualmente, 
represento as duas instituições e conto com 
braços muito importantes para me auxiliar 
como as equipes e coordenadores de 
Compras, Atendimento e Administrativo-
financeiro”, diz. 

Sobre a abertura na cooperativa para 
que mulheres assumam cargos gerenciais, 
ela frisa que é algo natural da instituição, 
que teve, inclusive, como presidente, Patrícia 
Morale, entre os anos de 2012 a 2017. No 
quadro funcional, dos 34 colaboradores, 
16 são mulheres.  “Atuo há 13 anos 
na Assuvap/Coosuiponte e nunca senti 
preconceito pelo fato de ser mulher. Temos, 
sim, desafios, porque estamos falando de 
um ambiente majoritariamente masculino, 
mas não é um fator limitador”, afirma.  
Entre 107 cooperados, a Coosuiponte 
conta, hoje, com cerca de 20 mulheres, seja 
diretamente na produção ou no processo 
de sucessão nas propriedades rurais. 

Paula se diz uma apaixonada pelo 
que faz e confia no cooperativismo como 
modelo de negócios: “ele faz com que o 

Paula Gomides, gerente Geral da Coosuiponte

pequeno produtor tenha força e que o 
grande coopere com os menores. Sinto 
que temos como desafio levar essa visão 
cooperativista de que todos podem ganhar 
com a cooperação”. 

Focada, a gestora explica que se 
propõe a construir guinadas para sua vida 
pessoal e profissional a cada cinco anos. 
Paula é formada em Administração pela 
Unipac e está cursando MBA de Gestão, 
Empreendedorismo e Desenvolvimento de 
Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul 
(RS). 

“O desafio me motiva e impulsiona 
para frente. Tenho como missão mostrar 
que o cooperativismo pode trazer ótimos 
resultados para cooperados e para todo 
o grupo de pessoas abrangido por ele”, 
complementa.

Ciente do seu exemplo para 
profissionais que almejam crescimento 
nas cooperativas, Paula frisa que cada 
um deve acreditar em seu potencial, ter 
disciplina e paciência para colher os frutos 
do trabalho. E finaliza sobre a importância 
da valorização da equipe: “Sozinha eu não 
teria conseguido chegar aonde estou. Creio 
que vamos somando pessoas ao longo 
dos anos e busco compartilhar minhas 
experiências e formar profissionais para que 
possamos crescer juntos”. 

5
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Especial 

Lançamento do Dia C 2021 alcança mais de 200 mil pessoas 
Entrevistas, exemplos de responsabibilidade social, música e bate-papo foram  
destaques do lançamento oficial da campanha 2021 do Movimento em Minas

governo será por meio da desburocratização 
do processo para a construção de usinas, da 
concessão de linhas de crédito pelo BDMG 
e através da Cemig, com informações sobre 
linhas de transmissão e locais com melhor 
estrutura para a instalação dos geradores e 
placas. 

Para o presidente da CCPR, Marcelo 
Candiotto, o que motivou o engajamento 
da Central na iniciativa foi a “oportunidade 
de exercer o princípio da intercooperação 
e de promover a responsabilidade social 
a partir de um tema tão relevante que é a 
sustentabilidade”. Ele afirmou ainda que irão 
estimular as 32 cooperativas associadas à 
CCPR a integrarem o MinasCoop Energia.

Transformações possíveis 
O alinhamento do Sistema Ocemg e 

das cooperativas mineiras com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU e a Agenda 2030 tiveram destaque. 
Para exemplificar, foi apresentado como o Dia 
C e o Programa Agentes de Transformação e 
Prosperidade Social (ATPS) contribuem com 
a pauta mundial. Vale ressaltar que, desde 
2018, o Sistema Ocemg é signatário do 
Pacto Global das Nações Unidas. 

O secretário executivo do Pacto Global 
no Brasil, Carlo Pereira, explicou sobre 
como as organizações signatárias podem 
contribuir com a Agenda 2030: “assumindo 
o compromisso de trabalhar questões 
ambientais, de direito ao trabalho decente e 
com foco na anticorrupção”.

“Era nosso caminho natural aderir aos 
ODS da ONU”, frisou a gerente de Educação 
e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Ocemg, Andréa Sayar, que alertou a respeito 
da responsabilidade das entidades e das 
cooperativas, mas também de cada pessoa 
nas pequenas atitudes do cotidiano para 
construir um mundo melhor.

Rafael Tello, coordenador da Rede 
Desafio 2030, da qual o Sistema Ocemg 
também faz parte, complementou que “o 
diálogo é fundamental para entender os 
ODS como factíveis e possíveis de serem 

Informação, entrevistas e novidades do 
setor cooperativista marcaram o lançamento 
do movimento do Dia de Cooperar (Dia C) 
em Minas Gerais. O evento ocorreu em 1º de 
maio, Dia do Trabalho, em uma transmissão 
ao vivo pelas multiplataformas da 98 FM, al-
cançando uma audiência de 200 mil expecta-
dores em todo o Estado. 

Na abertura, o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, contextualizou 
o Dia C e sua origem em 2009. “Havia 
datas comemorativas para diversos setores 
e decidimos criar um dia para comemorar 
a cooperação. Mas o movimento não é só 
neste dia, ele se desenvolve durante todo o 
ano. As cooperativas atuam constantemente 
com ações de responsabilidade social. Por 
exemplo, aqui em Minas são cerca 300 
cooperativas desenvolvendo projetos nesse 
sentido, com mais de 200 mil voluntários e 
beneficiando nove milhões de pessoas. No 
Brasil, já atingimos a marca de 20 milhões de 
pessoas beneficiadas”, frisou.

O governador de Minas, Romeu Zema, 
enviou uma mensagem durante o evento 
parabenizando o Sistema Ocemg e ressaltou a 
sua satisfação ao ver o segmento prosperar no 
Estado, gerando oportunidades de emprego e 
renda para tantas pessoas e famílias. 

Endossando a importância do 
cooperativismo para o país, o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, frisou 

os resultados alcançados pelo setor. “Os 
números que o cooperativismo demonstrou 
no final de 2020 foram extremamente 
positivos, mostrando a capacidade de 
gerar uma grande onda de prosperidade, 
mesmo em um ambiente de pandemia. Esta 
é uma característica do segmento, mas não 
imaginávamos que teria tanta intensidade 
neste período de crise que vivemos 
atualmente”. E complementou, “no Brasil, 
não temos essa cultura da solidariedade, mas 
estamos evoluindo devido aos bons exemplos 
como o Dia C”.

Sustentabilidade em pauta
A programação contemplou o 

lançamento oficial do programa MinasCoop 
Energia, iniciativa do Sistema Ocemg com 
foco na construção de usinas fotovoltaicas 
para autogeração de energia e para a doação 
de parte da produção para instituições sociais 
das cidades contempladas. Na ocasião, foi 
apresentado o projeto de Belo Horizonte, 
capitaneado pela organização, em parceria 
com a Cooperativa Central dos Produtores 
Rurais de Minas Gerais Ltda (CCPR) e o 
Sicoob Credicom, beneficiando a Santa Casa 
da capital. 

O superintendente do Sistema Ocemg e 
coordenador do Comitê Gestor da iniciativa, 
Alexandre Gatti Lages, ressaltou que a 
instituição filantrópica terá uma economia 
de cerca de R$ 100 mil por mês com contas 
de luz, o equivalente a R$ 1 milhão ao ano, 
que poderá ser aplicado na ampliação do 
atendimento à comunidade. Ele explicou que 
outras regiões já estão com o projeto em 
andamento: “atualmente, são 20 cooperativas 
envolvidas e a expectativa é atingir 100 
participantes até o final deste ano”.

Representando o governo estadual, 
parceiro da entidade no programa, o 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Fernando Passalio, afirmou que Minas possui 
territórios com alguns dos melhores índices 
para geração de energia solar do mundo, 
considerando o calor e a capacidade de 
irradiação. Passalio disse que a parceria do 
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Lançamento do Dia C 2021 alcança mais de 200 mil pessoas 
Entrevistas, exemplos de responsabibilidade social, música e bate-papo foram  
destaques do lançamento oficial da campanha 2021 do Movimento em Minas

inseridos no cotidiano das organizações e 
da sociedade”. 

O projeto Agente Cooperativista de 
Transporte (Personal Shopper), desenvolvido 
por Coopmetro, Sicoob Credimonte e Sistema 
Ocemg para capacitar profissionais de delivery 
na favela Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, 
foi um dos casos apresentados na ocasião. O 
presidente da Federação das Cooperativas de 
Transporte de Cargas e Passageiros do Estado 
de Minas Gerais (Fetranscoop-MG) e diretor 
da Coopmetro, Evaldo Matos, disse que a 
ação visa “gerar oportunidade de trabalho e 
renda para os moradores da comunidade”. 
Já Antenógenes Junior, presidente do Sicoob 
Credimonte, explicou que a iniciativa traz a 
essência do cooperativismo ao aliar o social 
com o econômico. 

E a analista da Gerência de Educação 
e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Ocemg, Rouzeny Zacarias, complementou 
que uma ação de responsabilidade social 
“só é possível se fizer sentido para as pessoas 
que serão atendidas”, sobre a necessidade de 
ouvir o público local para a assertividade das 
proposições. 

Cooperativas e comunidades
Ao longo do evento, cooperativas 

mineiras apresentaram trabalhos realizados 
nas regiões em que estão inseridas, mostrando 
o poder transformador do cooperativismo. 
O convidado Vagner Gualberto, analista de 
Negócios Sociais do Sicoob Divicred, citou as 
ações sociais promovidas no Dia C e no ATPS, 
programa no qual a cooperativa  trabalha o 
Tratamento de Resíduos Sólidos em Divinópolis 
e Itaúna. Por sua vez, a presidente da 
Associação Comercial da cidade, Alexandra 
Galvão, alertou sobre o cuidado da iniciativa 
com o descarte de lixo e com os catadores: 
“são empreendedores que veem nos rejeitos 
uma oportunidade”. 

O presidente do Sicoob Saromcredi, 
João Carlos Leite, contou como São Roque de 
Minas foi transformada pelas cooperativas de 
crédito e educacional. Segundo ele, a partir 
do programa de Educação Cooperativista, 

Financeira e Empreendedora, aplicado nas 
cidades em que a cooperativa possui Postos 
de Atendimento (PAs), “hoje, são mais de 20 
mil alunos, de 62 escolas da rede pública, que 
recebem o apoio do Sicoob Saromcredi para 
implantar este modelo de educação na sua 
grade curricular”. 

Os expectadores conheceram o trabalho 
da Cooperárvore, que produz bolsas, malas, 
carteiras, brindes e diversos outros produtos 
a partir de materiais descartados da indústria 
automobilística, por meio de doações da Fiat, 
e de demais indústrias, como o caso da nova 
parceria com a mineradora Vale, que doa 
uniformes antigos para a transformação em 
novos artigos. “Nossa intensão é valorizar a 
mão de obra e o empreendedorismo feminino”, 
explicou a presidente, Dayane Lopes.  

O projeto Encantando e o Centro Cultural 
Sicoob Coopemata, em Cataguases, foram 
detalhados  pelo presidente da cooperativa, 
César Augusto Mattos, valorizando a cultura 
na cidade. “A iniciativa começou no Dia C, 
anos atrás, com 20 crianças em um coral, e 
agora temos cerca de 300 jovens atendidos, 
em aulas de 10 modalidades”, complementou. 

Já a cooperativa agropecuária Minasul, de 
Varginha, foi representada pelo presidente José 
Marcos Magalhães, que explanou a respeito 
da representatividade da organização para 
a região, citando ações realizadas por meio 
do Dia de Cooperar, como, por exemplo, em 
2020, quando foram doados cafés, máscaras, 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

promovidas campanhas para arrecadação de 
alimentos para famílias. “O grande diferencial 
do cooperativismo é que podemos equalizar 
nossas ações com a emoção e a razão”, 
lembrou o gestor. 

“O bonito do Dia C é que ele faz as 
pessoas cooperarem entre si”, complementou 
Fernando Romeiro de Cerqueira, presidente 
da Coocafé, de Lajinha, que congrega 10 
mil cooperados, sendo 95% deles pequenos 
produtores da agricultura familiar. A respeito 
de como o cooperativismo modificou a 
cidade, o cooperado Francisco Nunes 
ressaltou que é possível traçar um ‘antes e 
depois’ da cooperativa no município e que a 
organização se preocupa com o cooperado e 
a comunidade durante todo o ano. 

Interação e música
Uma live com César Menotti e Fabiano 

e participação especial de Rick e Ricardo, 
finalizou a programação do Dia C 2021. 
A dupla lembrou a participação no evento 
em 2020 e ressaltou a satisfação de 
fazer parte do movimento novamente. “A 
responsabilidade social e a ajuda mútua 
são valores do cooperativismo e todos nós 
devemos participar desta causa. Procure 
sua cooperativa local e coopere também”, 
convidou Fabiano. 

A live completa está disponível no 
canal do Sistema Ocemg no Youtube e, até 
o momento, já conta com cerca de 25 mil 
visualizações. 

Inscrições
O prazo para as cooperativas mineiras confirmarem participação no Dia 
de Cooperar (Dia C) 2021 vai até o dia 18 de junho. Para se inscrever, a 
cooperativa, individualmente ou em intercooperação, deverá preencher 
a inscrição virtual no Sistema de Informação Gerencial (SIG).
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EspecialEntrevista

O entrevistado desta edição do Jornal 
Cooperação é o governador de Minas, 
Romeu Zema. Natural de Araxá e formado em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), iniciou sua trajetória profissional aos 11 
anos, seguindo os passos do pai. Foi cobrador, 
frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, 
vendedor, analista de marketing, analista comercial 
e gerente. Em 1991, assumiu o controle das 
Lojas Zema, sendo responsável pelo expressivo 
desenvolvimento da rede varejista, saindo de 
quatro unidades em Minas Gerais para 430 lojas 
em Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Bahia e Espírito Santo. Em 2018, se candidatou 
e foi eleito governador do Estado, cargo que 
ocupa nos dias atuais. Em entrevista, Zema falou 
sobre a força do cooperativismo, políticas públicas 
de fomento ao setor e de incentivo ao aumento 
da matriz de energias limpas em Minas, além 
das ações do governo para mitigar os efeitos da 
pandemia na população e na economia. Confira! 

Há mais de um ano a população e os 
governantes convivem com a pandemia 
da Covid-19, o que esperar para os pró-
ximos meses?

Desde o início da pandemia, nossa gestão 
tem feito tudo o que está ao alcance para minimi-
zar seus efeitos e salvar vidas. De março do ano 
passado pra cá, mais que dobramos o número de 
leitos de terapia intensiva no Estado. Minas Gerais 
contava com 2.072 leitos de UTI e, atualmente, 
possui mais de 4.400. Já os de enfermaria pas-
saram de 11.600 para mais de 20.800. Com-
pramos os respiradores mais baratos do país. Ad-
quirimos mais de 50 milhões de seringas, usadas 
nesta que é a maior operação de vacinação da 
história do Estado. Cobramos agilidade do Minis-
tério da Saúde na compra e envio de imunizantes 
e reforçamos a importância de iniciar a vacinação 
de professores e profissionais da educação para 
a retomada das aulas. Entramos em contato com 
laboratórios farmacêuticos sobre a possibilidade 
de adquirir os imunizantes diretamente. Para ame-
nizar os impactos econômicos, anunciamos medi-

das como a suspensão de cortes no fornecimento de 
água e luz de pessoas de baixa renda; os descontos 
de até 90% nos juros e multas para empresas que 
desejam renegociar a dívida do ICMS, a suspensão 
e prorrogação de datas de obrigações fiscais, e a 
antecipação de parcelas do acordo feito entre o Es-
tado e a Associação Mineira dos Municípios (AMM). 
No momento mais grave da pandemia, adotamos 
a onda roxa, quando apenas serviços essenciais po-
diam funcionar. 

Mesmo em um cenário de crise sanitá-
ria, o cooperativismo segue crescendo, sendo 
responsável por 9,6% do PIB do Estado. Como 
avalia a atuação do setor para a retomada da 
economia em Minas?

O cooperativismo se diferencia porque 
consegue ter a cooperação entre os associados que 
faz, de fato, ele ter uma resiliência. Com políticas 
de fortalecimento das cooperativas, primeiro, 
conseguimos atender a um público numeroso. 
Segundo, conseguimos dar mais sustentabilidade 
nas ações e no retorno das atividades econômicas 
neste momento. As cooperativas têm grande 
representatividade na economia mineira, 
perpassando por todos os setores. Fortalecer o 
segmento é fortalecer as potencialidades e as 
vocações do Estado. O cooperativismo é um setor 
que dá sustentação na economia, transformando 
a realidade de milhares de mineiros, gerando 
trabalho, emprego e renda nos diversos ramos. É 
um setor vital para o desenvolvimento econômico e 
a geração de riqueza em Minas e no Brasil.

O cooperativismo se difere dos demais 
modelos econômicos em função de seus valo-
res e princípios. Qual é a importância de forta-
lecer o setor em Minas Gerais?

O cooperativismo conseguiu demonstrar 
muita resiliência em meio à pandemia, especial-
mente pela sua diversidade. As cooperativas de 
crédito levaram fôlego às micro e pequenas em-
presas do Estado e as de Saúde complementaram 
a assistência de leitos. O setor vai crescer ainda 
mais em 2021 e ajudar Minas na retomada da 
economia. São cerca de 1,9 milhão de pessoas 
envolvidas com o cooperativismo em Minas e é 
de suma importância promover políticas públicas 
para o desenvolvimento do setor. O Estado possui 
a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo, 
com diretrizes para o fomento e incentivo à ativida-
de cooperativista. Neste sentido, firmamos recen-
temente um Acordo de Cooperação Técnica com 
a Ocemg para a junção de esforços para imple-
mentar ações de fomento ao desenvolvimento das 

cooperativas mineiras no tocante ao apoio na 
organização produtiva, gestão e qualificação 
desses empreendimentos. Reforço a importân-
cia do Estado contribuir para o fortalecimento 
do setor, uma vez que a sociedade busca so-
luções mais conscientes, justas, inclusivas, que 
promovam valor também para o entorno, e o 
cooperativismo promove isso.

  Em sua gestão, houve muito apoio 
às ações de desenvolvimento coopera-
tivistas, como o Programa Estadual de 
Cooperativismo da Agricultura Familiar 
e Agroindústria Familiar de Minas Gerais 
(Cooperaf) e o Conselho Estadual do Coo-
perativismo (Cecoop-MG). Como o senhor 
avalia essas parcerias?

Avalio como papel estratégico e indutor 
do Estado promover políticas para o desen-
volvimento do cooperativismo, respaldadas na 
transparência e participação de entidades do 
setor, como a Ocemg. O Cecoop-MG reto-
mou suas atividades na minha gestão, após 
um intervalo de seis anos. Ele é subordinado 
à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sede) e tem como objetivo formu-
lar políticas públicas a serem adotadas pelo 
governo para o desenvolvimento de todos os 
ramos do cooperativismo. E implementar polí-
ticas para os produtores da Agricultura Familiar 
e da Agroindústria mineira amplia perspectivas 
para o desenvolvimento econômico, espe-
cialmente em regiões com menor índice de 
desenvolvimento humano, como é o caso do 
Cooperaf. 

O Governo de Minas apoia a produ-
ção de energia limpa. Como avalia o Pro-
grama MinasCoop Energia?

O MinasCoop Energia é um programa 
belíssimo, desenvolvido pelo Sistema Ocemg, 
e que vai convergir com as ações do Estado.  
Temos o Sol de Minas, que é nossa política 
de atração de investimentos de energia limpa, 
em que Minas Gerais possui ampla vantagem 
competitiva em relação a outros Estados. Temos 
grande potencial para a geração de energia fo-
tovoltaica, dado o elevado potencial da irradia-
ção solar e somos responsáveis por 19,6% da 
capacidade total instalada de energia solar dis-
tribuída no Brasil.  O programa tem tudo a ver 
com o cooperativismo, que apoiará instituições 
sociais como as Santas Casas, que têm feito um 
execelente trabalho na pandemia, reforçando 
todo o círculo virtuoso do cooperativismo.

Governador Romeu Zema fala sobre 
cooperativismo, parcerias e futuro do Estado

Romeu Zema
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Gestão

O Sistema OCB prorrogou as inscrições 
do ciclo 2021 do Programa Nacional de De-
senvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC). Dessa forma, as cooperativas têm 
até o dia 30 de junho para efetivar sua par-
ticipação, garantindo, assim, sua presença no 
certame do Prêmio SomosCoop Excelência de 
Gestão. A prorrogação foi necessária em de-
corrência da pandemia da Covid-19.

Em 2021, o PDGC tem como novidade 
a inovação no sistema de inscrições que está 
mais ágil e amigável para os usuários. As 
melhorias do novo sistema foram realizadas 
de forma colaborativa com representantes de 
cooperativas e Unidades Estaduais, fruto de um 
trabalho realizado em fevereiro do ano passado. 

Dentre as novas funcionalidades estão, 
por exemplo:  a integração com outras plata-
formas do Sistema OCB; a possibilidade de 

realizar a autoavaliação de forma coletiva 
na cooperativa, ou seja, dando responsabili-
dade ao gestor do processo na cooperativa; 
as Centrais e Federações poderão realizar a 
gestão de forma sistêmica de suas singulares, 
desde que autorizado; e o acesso a mais um 
serviço disponibilizado pelo Sescoop: o Diag-
nóstico Assistido, que consiste em orientação 
e transferência de conhecimento de práticas e 
evidências entre os responsáveis pelo processo 
na cooperativa. O sistema antigo continuará 
disponível para fins de consulta dos ciclos an-
teriores, até que todo o histórico seja migrado 
em definitivo para o novo ambiente.

Em 2020, mesmo com os efeitos da pan-
demia e apesar de não ser o ano de prêmio, 
a participação das cooperativas surpreendeu. 
No total, 1.003 cooperativas aderiram ao 
PDGC, sendo 319 somente em Minas Gerais. 

Excelência em Gestão
O Sescoop Nacional confirmou a 

realização do 5º Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão - 2021. As inscrições vão 
até 30 de junho e devem ser efetivadas já no 
novo sistema do PDGC. Segundo Susan Vilela, 
gerente de Desenvolvimento Organizacional 

do Sescoop, uma das mudanças que 
envolvem esta edição do prêmio diz respeito 
às visitas realizadas às cooperativas. “Visando 
a segurança e a saúde dos participantes, 
algumas alterações foram necessárias, como a 
etapa de visitas. Elas serão realizadas de forma 
virtual de modo a garantir o bem-estar dos 
cooperados, colaboradores de cooperativa 
e dos especialistas que estarão envolvidos no 
processo, sendo possível aumentar o número 
de cooperativas avaliadas”, explica.

As cooperativas que participarem da pre-
miação e obtiverem o índice mínimo definido 
pela Banca Julgadora receberão um selo de 
excelência, certificando que foram avaliadas e 
possuem processos de excelência. Outra no-
vidade é o Destaque Busca pela Excelência. 
Serão escolhidas cooperativas das cinco regi-
ões do Brasil para receberem menção honro-
sa, visando valorizar a participação daquelas 
que se empenham em melhorar seus proces-
sos de gestão e governança. Essa novidade é 
dirigida às cooperativas que ainda não foram 
reconhecidas, mas que estão muito próximas 
desse reconhecimento.

(Com informações do Sistema OCB)

Cooperativas têm até o dia 30 de  
junho para se inscrever no PDGC

EspecialRelacionamento 

OCB lança agenda institucional do cooperativismo brasileiro
A Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB) lançou, no dia 22 de abril, 
a Agenda Institucional do Cooperativismo 
2021, com as demandas do setor aos Três 
Poderes. O evento virtual contou com a 
presença da Ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, do presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, e do presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. 
Deputados e senadores, integrantes da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) 
também participaram do lançamento, 
realizado pelo presidente da OCB, Márcio 
Lopes de Freitas.

As propostas incluídas na agenda 
seguem três eixos principais: o cooperativismo 
na geração de oportunidades de trabalho; 
na alimentação do Brasil e do mundo; e 
em prol de comunidades e cidades mais 
sustentáveis. São abordados, no total, sete 
temas propositivos, que podem ajudar a 
economia brasileira:

1) Ato Cooperativo na Reforma Tributária;
2) Modernização da Lei das Cooperativas 

de Crédito;
3) Manutenção da arquitetura de crédito 

por cooperativas;
4) Adequação do ambiente regulatório 

para a participação de cooperativas em 
licitações;

5) Possibilidade de atuação de 
cooperativas no mercado de seguros;

6) Telecomunicações e conectividade 
rural por cooperativas;

7) Lei de Recuperação Judicial 
própria para cooperativas (Reorganização 
Cooperativa).

Esses sete temas propositivos são 
divididos em: nove ações voltadas ao 
Judiciário; 23 temas com 74 propostas 
ao Executivo e 49 medidas ao Legislativo. 
Dentre as inovações feitas neste ano, estão a 
segmentação dos temas por ramo de atuação 
das cooperativas e, ainda, a atualização em 

tempo real, de acordo com o andamento das 
pautas.

Freitas destacou que ainda são grandes 
os desafios no combate à pandemia, 
em especial, com a política nacional de 
vacinação e de imunização, e em relação 
ao cenário fiscal do país. “É por isso que 
a nossa agenda foi desenhada a partir do 
comprometimento do Sistema OCB com 
os três Poderes da República, tendo em 
vista a recondução econômica e o futuro 
do nosso país. Nossas bases, para isso, 
são responsabilidade, sustentabilidade, 
inovação e integridade. Essas têm sido as 
linhas-mestras do nosso relacionamento com 
o governo e com a nossa Frencoop, o que 
têm dado bastante resultado”, comentou o 
cooperativista.

Acesse a íntegra da Agenda no site da 
Unidade Nacional (www.ocb.org.br)

(Com informações do Sistema OCB)
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EspecialAtualização

Webinar OnCoop debate particularidades  
da LGPD no cooperativismo

O Sistema Ocemg recebeu, no dia 20 de 
abril, dois especialistas na webinar OnCoop 
para falar sobre o tema Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) no Cooperativismo: 
como implementar? Retornos das experiências 
de um caso prático. Na ocasião, mais de 80 
pessoas participaram simultaneamente da 
transmissão e puderam sanar dúvidas sobre o 
assunto.

Os convidados foram o sócio fundador 
do escritório Chenut Oliveira Santiago, 
indicado pela Câmara dos Deputados  para 
compor o Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais (CNPD), Fernando Santiago; e 
a advogada integrante da Assessoria Jurídica 
do Sicoob Central Crediminas, Luciana de 
Moura Teixeira.

Publicada em 2018, a Lei nº 
13.709/2018 é a legislação brasileira que 
regula as atividades de tratamento de dados 
pessoais e entrou em vigor em agosto do ano 
passado. As sanções quanto à não adequação 
das empresas está prevista para começarem a 
ser aplicadas em agosto deste ano, podendo 
ser adiadas para janeiro de 2022.

Em sua apresentação, Santiago falou, 
principalmente, sobre a criação do projeto 

Um grupo de 30 presidentes e dirigentes 
de cooperativas de crédito do Sicoob Central 
Crediminas participou, nos dias 13 e 20 de abril, 
da Mentoria Gestão do Amanhã, oferecida 
pelo Sistema Ocemg. A iniciativa englobou 
ainda uma masterclass, duas mentorias e três 
encontros nos dias 27, 28 e 30 do mesmo mês, 
quando as cooperativas foram divididas em 
turmas de 10 participantes.

O projeto foi iniciado em 2020 e é 
promovido em parceria com os consultores 
Sandro Magaldi e José Salibi Neto, autores 
do Best Seller Gestão do Amanhã. O foco é 
contribuir para que os participantes consigam 
expandir seus negócios de forma sustentável e 
duradoura, entendendo a dinâmica do atual 
ambiente empresarial caracterizado por rápidas 
transformações e rupturas.

O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, durante a abertura da mentoria, frisou 
que o Sicoob Central Crediminas é um dos 

de adequação e da aplicação dele no 
cotidiano das cooperativas. Segundo ele, uma 
particularidade do cooperativismo na LGPD 
é que se trata de um modelo marcado pelo 
alto grau de compartilhamento de dados 
pessoais. Ele relatou que é preciso saber da 
individualidade da cooperativa, conciliando 
com a necessidade do sistema do qual ela 
faz parte, por exemplo, no cooperativismo de 
crédito.

Santiago explicou que o processo de 
adequação à LGPD nas cooperativas não 
tem fórmula, devido às características de 
cada negócio, mas que pode seguir passos 
importantes como: treinamento do pessoal 
que irá implementá-lo; mapeamento da 
instituição para detalhar as atividades dos 
setores e os pontos de atenção; diagnóstico 
com análise do cenário; e um relatório 
conclusivo com o apontamento do plano de 
ações e as prioridades para a cooperativa 
no tratamento dos dados. “Depois disso é 
que vem a implementação, que é a fase mais 
longa do projeto”, ressaltou.

Luciana complementou apresentando 
as experiências e desafios que o Sicoob 
Central Crediminas vem enfrentando na 

pilares do cooperativismo de crédito mineiro, 
sempre engajado e contribuindo para o 
desenvolvimento do setor. Sobre o encontro, o 
dirigente ressaltou que “a convicção absoluta de 
uma organização deve ser no amanhã. Aqueles 
empreendimentos que não têm perspectivas, 
sonhos ou algo em que avançar, não estão 
preparados para o presente e o futuro”.

Salibi explicou que a gestão está passando 
por uma profunda mudança: “o mundo da 
tecnologia impacta na maneira como vivemos, 
como trabalhamos e na prática da gestão. 
Vivemos no tempo do cliente e do colaborador 
empoderado. Para o negócio ser competitivo, 
é preciso empoderá-los, gerando experiência e 
aumentando a comunicação”.

Magaldi complementou dizendo que “uma 
organização bem-sucedida precisa entender 
o ambiente em que está inserida e, assim, 
harmonizar os três sistemas de gestão: cultura, 
liderança e modelo de negócios”.

implementação da LGPD, tanto internamente 
quanto nas singulares filiadas. “Não é um tema 
novo. Já tratamos dados pessoais há muito 
tempo, tanto, pessoas físicas como jurídicas, e 
possuíamos antes da LGPD outras legislações 
neste sentido, mas de forma segmentada. No 
ramo crédito, por exemplo, existia a lei do sigilo 
bancário que nos dava diretrizes em relação a 
todos os dados”, contextualizou.

Ela reforçou a relevância do alinhamento 
do treinamento das pessoas que estarão 
envolvidas na implementação do projeto 
e completou: “É fundamental que a alta 
administração conheça a LGPD e se engaje 
neste assunto, inclusive para que possa decidir 
sobre as providências para implementar as 
ações. No caso da Central contamos com este 
engajamento da gestão”.

Além disso, foram levantadas situações 
como a contratação de consultoria externa 
ou internalização das demandas, a 
criação da política de proteção de dados 
de cada organização e a estruturação de 
uma ferramenta para mapeamento das 
informações. Assista a webinar na íntegra no 
canal do Youtube do Sistema Ocemg.

A gerente de Desenvolvimento e 
Monitoramento das Cooperativas do Sistema 
Ocemg, Vitória Drumond, frisou que “as 
cooperativas elogiaram bastante a iniciativa, 
sendo os temas abordados extremamente 
relevantes para o atual contexto”.

 “Participar da mentoria Gestão do 
Amanhã é um grande ganho ao Sistema Sicoob, 
uma vez que os encontros trouxeram maior 
conhecimento a respeito da gestão do negócio 
e da governança”, frisou Walfrido Junior, diretor 
executivo do Sicoob Agrocredi.

EspecialCapacitação

Presidentes e dirigentes do ramo crédito participam  
de mentorias Gestão do Amanhã
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Coopercurtas

Sicoob Coopemata investe em comitês 
para desenvolvimento da cooperativa

Cooperouro inicia campanha de arrecadação 
com grupo assistencial de Ouro Preto

O Sicoob Coopemata, de Cataguases, 
investe na criação de comitês para acompanhar 
assuntos chave para a cooperativa. O primeiro 
a ser implementado, em novembro do ano 
passado, foi o Comitê de Sustentabilidade, que 
visa disseminar o tema entre os colaboradores, 
cooperados, fornecedores e comunidade 
por meio de ações que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável da organização, 
além de zelar pelo cumprimento da Política 
Interna de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental.

O grupo é formado por um colaborador 
de cada área da Unidade Administrativa e dos 
Postos de Atendimento, totalizando 23 membros, 
e a estrutura conta com uma coordenadora 
geral, Naiara Corzino Medina.

“Pelos seus valores e princípios, as 
cooperativas trabalham para o desenvolvimento 
das comunidades tendo alicerçado em sua 
orientação o Princípio do Interesse pela 
Comunidade. A criação do Comitê de 
Sustentabilidade pelo Sicoob Coopemata 

A Cooperouro, em parceria com o Grupo 
Assistencial Auta de Souza, iniciou, em abril, a 
campanha de arrecadação Empatia Ajuda e 
Contagia 2021. Entre os itens solicitados para 
doação estão alimentos, produtos de higiene 
pessoal e de limpeza.

Devido ao agravamento da pandemia, 
a campanha busca apoiar as famílias da 
comunidade do Morro Santana, em Ouro Preto, 
que estão em vulnerabilidade econômica e tiveram 

Sicoob Central 
Crediminas registra 

crescimento
Mesmo diante da pandemia, o Sicoob 

Central Crediminas conquistou aumento 
expressivo em seus resultados alcançados em 
2020. Formado por uma cooperativa Central 
– o Sicoob Central Crediminas – e outras 75 
cooperativas singulares filiadas, o Sistema 
registrou alta de 56,4% frente ao fechamento de 
2019, totalizando R$ 554,1 milhões.

O presidente da Central, Geraldo Souza 
Ribeiro Filho, afirma que o resultado é reflexo 
do apoio das cooperativas aos seus associados 
e comunidades onde estão inseridas. “Logo no 
início da pandemia, fizemos as adequações 
necessárias em nosso portfólio, permitindo 
entregar aos cooperados produtos e serviços 
condizentes com a realidade vivenciada 
em 2020. Facilitamos o acesso ao crédito, 
prorrogamos parcelas, reduzimos taxas e tarifas, 
tudo para atender as necessidades financeiras 
de quem faz parte do Sicoob”, ressalta.

Em 2020, a Crediminas disponibilizou R$11,9 
bilhões em operações de crédito, crescimento de 
41%. Os ativos totais registraram expansão de 
41,9% no último ano frente a 2019, chegando 
a R$ 22,9 bilhões. Já o ganho social no último 
ano foi de R$2.523,00 por associado – valor que 
registra a economia média do cooperado por ter 
realizado operações com as cooperativas filiadas 
ao Sicoob Central Crediminas se comparado às 
demais instituições do Sistema Financeiro Nacional.

Por fim, a Central registrou um aumento de 
9,7% no número de cooperados em 2020, saindo 
de 793 mil em 2019 para 870 mil associados, 
bem como o total de pontos de atendimento: 634 
no total, com abertura de 13 agências em 2020. 
“Também destaco que nossas cooperativas são 
a única instituição financeira presente em 177 
municípios de Minas Gerais, o que demonstra o 
papel das filiadas ao Sicoob Central Crediminas 
em promover a justiça e a inclusão financeira no 
estado”, finaliza Filho.

O Hospital Unimed-BH Unidade Betim 
celebrou, em abril, dois anos de funcionamento 
em meio a um de seus maiores desafios: o 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 
Neste período, mais de 244 mil pacientes foram 
atendidos no pronto-socorro e 21.134 recebidos 
no Centro Cirúrgico. Além disso, das 21 mil 
internações no local, 1.588 foram por Covid-19. 
O hospital realizou ainda mais de 628 mil exames 
e mais de quatro mil bebês nasceram no intervalo 
de dois anos na unidade.

Referência para os clientes da cooperativa 

das pessoas, independentemente dos obstáculos. 
Temos muito orgulho e gratidão pela dedicação 
incansável em salvar vidas. Também queremos 
agradecer à população de Betim que sempre 
nos acolheu e acredita no trabalho realizado pela 
nossa Cooperativa”, diz o diretor.

Hospital Unimed unidade Betim completa dois anos

os rendimentos reduzidos durante a pandemia.
Para auxiliar nas doações, a Cooperouro 

disponibilizou um ponto de arrecadação em sua 
sede. Ao fim da campanha, serão montados kits 
com os produtos arrecadados e distribuídos para a 
comunidade. As pessoas que desejarem participar 
podem depositar sua contribuição no ponto fixo 
de arrecadação na Cooperouro (Rodovia Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, 991. Bairro Nossa 
Senhora do Carmo).

reafirma nosso dever comunitário e a nossa 
vocação socioeconômica, à medida em que 
passamos a ter o foco em ações economicamente 
sustentáveis e socialmente responsáveis”, 
destaca o diretor administrativo da cooperativa, 
Vinícius do Vale.

Sobre os próximos passos, a coordenadora 
Naiara explica que os participantes estão se 
capacitando por meio de cursos, elaborando 
ações dentro dos próprios setores para 
melhorias internas e desenvolvendo projetos 
para levar informações aos cooperados e a 
comunidade. “Diferente do que muitos pensam, 
sustentabilidade vai muito além de preservar 
o meio ambiente, abrangendo os pilares 
econômico, cultural, social e ambiental”, afirma.

O Sicoob Coopemata conta com outros 
dois comitês: de Segurança da Informação e 
de Fraudes. Os comitês são ideia de um grupo 
de colaboradoras, vencedoras da 9ª edição do 
Prêmio Sicoob Coopemata, evento interno que 
reconhece as melhores ideias para o crescimento 
da cooperativa.

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 
instituição de saúde foi construída, à época, a partir 
de investimentos de R$250 milhões provenientes 
de recursos próprios da Unimed-BH.

Para o diretor de Serviços Próprios da Unimed-
BH, Múcio Pereira Diniz, nestes dois anos a unidade 
segue aprimorando a sua qualidade assistencial 
e possui uma estrutura madura e completa para 
atender à população de Betim e de toda a região 
metropolitana de Belo Horizonte. “É um momento 
de agradecimento a cada colaborador e médico 
que permanece fiel ao nosso propósito de cuidar 
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