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1976 2020

a evolução permanente. Não há dúvidas 
de que o momento atual é dos mais 
delicados, talvez o mais grave entre os 
muitos que já superamos. Mesmo assim, 
nossas cooperativas seguem ofertando 
serviços essenciais e trabalhando para 
que quando tudo isso passar, novamente 
estejamos fortalecidos. 

O cooperativismo sempre deu 
exemplo a outros segmentos sobre 
superação em períodos de crise. Foi assim 
em 2008, quando o mundo passou por 
severa recessão e, especialmente, o crédito 
cooperativo seguiu altivo demonstrando 
solidez e segurança junto às comunidades 
onde atua. E foi assim também quando 
lançamos o maior movimento de 
voluntariado cooperativo no Brasil, o Dia 
de Cooperar, que anualmente beneficia 
2,5 milhões de pessoas em média. Temos 
visto o mundo falar sobre solidariedade e 
cooperativismo. Estes são os valores que 
nos dirigem, é o nosso DNA, o DNA do 
cooperativismo.

O que precisamos ter em mente 
agora é que devemos seguir firmes e 
unidos. Confiar uns nos outros e nas 
nossas instituições que representam e 
defendem o cooperativismo. Não está 
sendo fácil para nenhum segmento. 
Todos nós fomos impactados de 
alguma forma. Contudo, acreditamos 
convictamente que só há uma maneira 
de amenizarmos as consequências da 
pandemia a longo prazo: cooperar. Este 
é o caminho sem atalho. 

Esta é mais uma prova de fogo a ser 
superada. Vamos juntos ajudar Minas, o 
Brasil e o Mundo, porque o cooperativismo 
sempre foi e sempre será o caminho 
para a democracia e a paz. Saudações 
cooperativistas a todos.

O cooperativismo surgiu, em 1844, 
num contexto de Revolução Industrial 
- período difícil, em que as pessoas 
passavam por sérias dificuldades, em 
todos os sentidos. Trabalhavam em 
extensas jornadas, inclusive crianças, 
em condições mais que precárias, e 
mal conseguiam se alimentar com o 
que ganhavam. Essa foi a conjuntura de 
criação do cooperativismo, um movimento 
que se levantou contra essas condições 
e que buscava basicamente igualdade, 
participação e melhores condições para 
todos, oferecendo produtos e serviços 
de qualidade, ao mesmo tempo em que 
incluía milhares de pessoas no mercado 
de trabalho, com o diferencial de serem 
donas de seu próprio negócio. 

De lá para cá, o segmento se 
fortaleceu e seguiu demonstrando ao 
mundo inteiro que a cooperação promove 
desenvolvimento não apenas econômico, 
mas principalmente social. Os valores e 
princípios do cooperativismo confirmam 
um legado que tem se consolidado ano 
após ano, década após década, ecoando 
a reflexão de que todos juntos sempre se 
fortalecem. Historicamente, as sociedades 
sempre passaram por períodos difíceis, em 
movimentos cíclicos que são intercalados 
entre crises, estabilidade, milagres 
econômicos, dificuldades sociais, tensões 
políticas e muito mais.

Viver não é fácil. Reinventar-se tão 
pouco. Contudo, nós, cooperativistas 
autênticos, somos a prova irrefutável de 
que é possível, necessário e de que é 
assim que evoluímos e contribuímos para 
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Sistema Ocemg em cinco décadas

Consolidação e Expansão 

Década de 1990 inaugura uma fase de 
inovações, parcerias e implementações das 
atividades. No período foi instituída a Medalha do 
Mérito Cooperativista, comenda que recebe o nome 
do primeiro presidente da Ocemg, Paulo Souza de 
Lima, e homenageia pessoas que se destacaram 
em prol do crescimento e desenvolvimento do 
cooperativismo. 

Em momentos difíceis, 
crescemos...

1990

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg
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Fortalecimento

Estímulo 

Procapcred é reativado pelo BNDES 

 Linha de crédito para microempresas e fortalecimento dos 
pequenos negócios Pronampe vai à sanção

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), buscando 
apoiar e estimular o cooperativismo, conforme 
determinação constitucional, reativou o 
Programa de Capitalização de Cooperativas 
de Crédito (Procapcred). 

O programa tem como objetivo promover 
o fortalecimento da estrutura patrimonial das 
cooperativas singulares de crédito, com mais de 
um ano de atividade, por meio da concessão 

O Senado aprovou por unanimidade, 
em sessão virtual no dia 24 de abril, o Projeto 
de Lei (PL) 1.282/2020, que cria o Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para 
ajudar no desenvolvimento e fortalecimento 
dos pequenos negócios no país. O PL foi 
aprovado na Câmara no dia 22 de abril, na 
forma de um substitutivo da deputada Joice 
Hasselmann (SP), e retornou ao Senado 
devido às mudanças. Até o fechamento desta 
edição, o PL não havia sido sancionado. 

de financiamentos diretos aos cooperados para 
a aquisição e subscrição de quotas-partes.

A iniciativa auxiliará no fortalecimento 
patrimonial das cooperativas e, por 
consequência, na continuidade da oferta do 
crédito para os cooperados. É importante 
destacar que as condições apresentadas no 
programa atual estão em sintonia com as 
necessidades do setor para superar o atual 
momento econômico.

A remuneração do BNDES foi reduzida, 
em comparação às condições anteriores do 
programa, para 1,25% ao ano, e o prazo de 
financiamento nessa edição passa a ser de 
até 10 (dez) anos, com carência de 2 (anos). 
Informações detalhadas sobre o programa 
podem ser consultadas diretamente no site do 
BNDES, em www.bndes.gov.br

(Fonte: Sistema OCB)

Em seu novo relatório, a senadora 
Kátia Abreu (TO), fez algumas mudanças 
de redação no texto. Excluiu dispositivos 
incluídos pela Câmara que acabavam 
com o controle de jornada de trabalho 
para o profissional que atua nas operações 
e concessões de crédito, e incluiu as 
cooperativas no projeto. 

A linha de crédito concedida 
corresponderá à metade da receita bruta 
anual calculada com base no exercício de 
2019 e será operacionalizada pelo Banco 

do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, 
além das cooperativas de crédito.

Cada financiamento será custeado em 
80% do seu valor com recursos da União 
alocados ao programa. Ou seja, com 
risco assumido pelo Tesouro Nacional, e 
garantia pessoal. As instituições financeiras 
participantes responderão pelos 20% 
restantes.

(Fonte: Agência Senado)

Incentivo 

Ministério da Agricultura divulga 
orientações para a execução do PNAE 

Foi sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em abril, a Lei 13.987/2020, que 
garante a distribuição de alimentos para os 
alunos beneficiários do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) em situações 
de emergência e calamidade pública.

A medida leva em consideração a 
continuidade do benefício para estudantes e 
familiares da rede pública que se enquadram 
no programa durante o período de isolamento 
por causa do novo coronavírus. Cooperados 
e agricultores familiares também serão 

beneficiados, visto que 30% dos insumos do 
PNAE devem vir da agricultura familiar.

Segundo o site do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
“além de garantir que os alunos das escolas 
públicas continuem recebendo alimentação 
saudável e adequada, o programa também 
garante apoio e incentivo para a aquisição 
de alimentos produzidos pela agricultura 
familiar”.

O Mapa, juntamente com Ministério da 
Educação (MEC) e a Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), 
organizou ainda uma cartilha com foco em 
orientar o agricultor familiar, cooperativas 
e associações, bem como os gestores das 
escolas públicas, sobre as medidas para se 
proteger do contágio pelo coronavírus durante 
o planejamento, recebimento e distribuição 
dos alimentos. O material está disponível 
no site da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

(Fonte: OCB)
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A Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) anunciou, em abril, a definição 
do tema do Dia Internacional do 
Cooperativismo deste ano. Celebrado 
no dia 4 julho, primeiro sábado do mês, 
como ocorre desde o ano de 1923, a 
data destaca o papel das cooperativas 
nas ações de prevenção às mudanças 
climáticas.

“As cooperativas e a ação contra 
as mudanças climáticas” será o tema 
adotado pela Aliança e pela Organização 
das Nações Unidas (ONUI). Desde 
1995, ano do centenário da ACI, a ONU 
passou a celebrar o Dia Internacional 
das Cooperativas como parte da agenda 
oficial da Organização.

O tema proposto foi sugerido pela 
Comissão de Promoção e Avanço do 
Cooperativismo, o Copac, organização 
internacional formada pela ONU, ACI e 
organizações internacionais públicas e 
privadas que fomentam e representam o 
cooperativismo. Desde 2016, os temas 
escolhidos fazem referência aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Este ano, o ODS selecionado foi o 13: 
Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Com esta escolha, a ACI convida 

ACI divulga tema do Dia Internacional 
das Cooperativas 2020

a comunidade cooperativa em todo o 
mundo a continuar promovendo ações 
para combater as mudanças climáticas, 
que colocam em risco a vida e os meios 
de subsistência de milhares de pessoas e 
destroem os ecossistemas vitais para os 
seres humanos e para o planeta.

“Nossa casa comum está em perigo. 
Existem modos de produção e consumo 
que constantemente atacam a natureza. 
Não temos muito tempo para reverter 
essa situação. Precisamos agir agora, com 
nossos valores e princípios como bandeira, 
para demonstrar em escala global que é 
possível desenvolver uma economia com 
inclusão social e proteção dos recursos 
naturais”, afirmou Ariel Guarco, presidente 
da Aliança Cooperativa Internacional.

(Fonte: Sistema OCB)

Celebração

Adequação

Publicada Instrução 
Normativa sobre AGOs virtuais 

A Medida Provisória 931/20 abriu a 
possibilidade de realização de assembleias 
virtuais semipresenciais e à distância para 
as sociedades cooperativas, delegando ao 
Departamento de Registro Empresarial e 
Integração (DREI) a tarefa de regulamentar 
os procedimentos para a participação 
de associados nessas assembleias. Foi 
publicada, no dia 15 de abril, a Instrução 
Normativa DREI n° 79, tratando sobre os 
procedimentos para participação e votação 
à distância em reuniões e assembleias de 
sociedades anônimas fechadas, limitadas e 
cooperativas.

O processo de elaboração da instrução 
passou por consulta pública, na qual a OCB 
ouviu as Unidades Estaduais e cooperativas 
e apresentou sugestões ao DREI.

Análise
A OCB disponibilizou, em seu site, para 

as cooperativas um estudo com a redação 
original colocada em consulta pública pelo 
DREI, as contribuições da organização, a 
norma publicada e uma análise sobre as 
alterações contempladas na versão final. 
Para sanar dúvidas, a OCB realizou, no dia 
16 de abril, em seus canais no YouTube e 
Facebook, uma live a respeito do tema com 
especialistas que explicaram como colocar 
em prática uma AGO virtual, que está 
disponível nas redes sociais da organização.

Parceria
A cooperativa de trabalho 

Coopersystem, em parceria com a OCB, 
está trabalhando para disponibilizar às 
cooperativas brasileiras o software Curia  

(http://curia.coop), desenvolvido por 
eles para realização de assembleias de 
cooperativas. O aplicativo, usado pela 
Coopersystem para sua AGO de 2020, 
permite a execução das votações, eleições 
dos membros dos órgãos de governança, 
criação de chapas e outras funcionalidades, 
resguardando o anonimato necessário. 

Para que as cooperativas brasileiras 
consigam realizar suas assembleias com total 
transparência para os cooperados e órgãos 
reguladores, será necessário, além do Curia, 
a utilização de um software para transmissão 
e gravação da mesma. A sugestão é que seja 
contratada uma ferramenta de webinar (para 
permitir a interação entre os cooperados, 
transmissão das apresentações e gravação).

Os testes com os aplicativos para a 
realização de AGOs foram feitos com três 
cooperativas. Em breve a Coopersystem e o 
Sistema OCB divulgarão mais informações 
sobre o uso dessas ferramentas. 

(Fonte: Sistema OCB)
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EspecialReconhecimento

O jornal Diário do Comércio veiculou, 
em 16 de abril, uma matéria abordando 
as linhas crédito disponibilizadas pelas 
cooperativas, contemplando ainda a Medida 
Provisória (MP) 944/2020, que entrou em 
vigor em 3 de abril e criou o Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos.  
A iniciativa trouxe uma linha de crédito 
especial para financiar até dois meses da 
folha salarial das empresas e cooperativas, 
sendo limitada ao financiamento de, 
no máximo, dois salários mínimos por 
empregado.

A matéria destacou as cooperativas 
de crédito como instituições importantes, 
especialmente por sua capilaridade, para 
fazer o dinheiro chegar à ponta e facilitar a 
vida dos pequenos empresários. De acordo 
com o jornal, o segmento está acostumado 
a atender em cidades pequenas e pode, 
durante esse período de crise, fortalecer 
sua marca, ampliar redes de negócios e 
sobressair de forma muito positiva.

Para o superintendente Administrativo 
e Financeiro do Sicoob Central Cecremge, 
Geraldo Martins Alves, a MP 944 oferece 
uma grande oportunidade de negócios 
para as cooperativas de crédito. “Através 
do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), 
estamos disponibilizando linha de crédito 

exclusiva para financiamento da folha 
de pagamento, pois os recursos via 
BNDES seriam insuficientes para nossa 
demanda. Para as demais linhas do 
BNDES, estamos prontos e organizados 
para atender às demandas. Neste sentido, 
estamos focando nosso trabalho com 
cada cooperado PF (pessoa física) e PJ 
(pessoa jurídica) atuando sob medida, 
prorrogando os prazos, contratando novas 
operações, reestruturando os empréstimos e 
financiamentos contratados”, explica Alves.

Sicoob avalia lançar linha de R$ 500 mil
O diretor de Operações do Bancoob, 

Enio Meinen, aponta que, além das linhas 
abertas pelo governo federal, todo o 
sistema já incrementou linhas destinadas 
aos pequenos negócios. “Deu a impressão 
que foram os grandes bancos que tiveram 
a iniciativa, mas não é verdade. Não há o 
mesmo compromisso entre bancos e clientes 
que entre cooperativas e cooperados. 
Estamos nos antecipando, qualificando 
os nossos cooperados. Não vamos cobrar 
tarifas, taxas e não vamos exigir garantias 
extras. Nosso objetivo é entregar os 
recursos que deem condições para os 
negócios continuarem e não dispensarem 
os trabalhadores”, destacou Meinen.

Cooperativas podem facilitar acesso ao 
crédito em meio à pandemia

Mais flexíveis e dispostas a operar dentro 
das condições socioeconômicas regionais, 
as cooperativas de crédito vêm registrando 
crescimento médio de 15%. A expectativa 
é de que o Sicoob lance, ainda, uma linha 
nacional de R$ 500 milhões em condições 
mais brandas que as do mercado tradicional 
e que essa linha seja subsidiada. “Claro 
que o pacote lançado pelo governo não 
vai abarcar todo mundo, então precisamos 
oferecer linhas complementares de crédito. 
Como temos essa flexibilidade regional, 
estamos criando várias linhas para atender 
os empreendedores locais”, explica Meinen.

Segundo o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, o cenário atual 
dinamizou ainda mais a forma de trabalho 
das cooperativas para que os serviços 
não parem. “Hoje, mais do que nunca, 
as cooperativas são essenciais para o 
fortalecimento da economia. O Sistema 
Ocemg tem acompanhado de forma 
sistemática todas as tramitações junto aos 
órgãos necessários e trabalhado para que 
as cooperativas estejam sempre atualizadas. 
Estamos fazendo todo o possível para 
sairmos dessa pandemia fortalecidos”, 
completou.

(Fonte: Jornal Diário do Comércio)

EspecialEconomia

O Banco Central do Brasil divulgou, em 
abril, Relatório de Estabilidade Financeira do 
Banco Central, uma publicação semestral 
que apresenta um panorama da evolução 
recente e perspectivas para a estabilidade 
financeira do país. Os dados do documento 
são referentes ao segundo semestre de 
2019.

As principais conclusões foram que, até 
o final do ano passado, os riscos para 
a estabilidade financeira permaneciam 
baixos; o nível de liquidez das instituições 
financeiras permanecia adequado e os 
índices de capitalização mantiveram-se 
confortáveis, tendo ocorrido, inclusive, um 
reforço de provisões ao final do segundo 
semestre.
Segundo Paulo Souza, diretor de fiscalização 
do BC, que falou em coletiva, o fechamento 
apontava um contexto cujas perspectivas 
para 2020 eram de “crescimento 
significativo no mercado de crédito, tanto 
para empresas quanto para famílias, e o 
cenário do sistema financeiro se mostrava 
completamente pronto para suportar o 

Relatório do Banco Central aponta que instituições 
estão preparadas para enfrentar Covid-19

crescimento econômico do país”.
Em contraponto, ele frisou que, tendo em 
vista o cenário adverso proporcionado 
pela pandemia da Covid-19, foram criadas 
medidas liberando capital e ampliando 
e direcionando liquidez para manter a 
funcionalidade dos mercados financeiros, 
assegurando a estabilidade e apoiando a 
economia.
O BC realizou, ainda, um estudo de 
impactos do novo coronavírus como uma 
situação de estresse e o resultado foi um 
dos mais severos vistos pela entidade até 
o momento. Porém, Souza afirmou que as 
simulações continuam apontando que as 
instituições financeiras têm capacidade para 
enfrentar esta crise.
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Especial

Projeto OnCoop promove o debate online de temas 
importantes para o cooperativismo durante pandemia

Sistema Ocemg inova com iniciativa diária de webinars para levar informação 
de qualidade para cooperativistas em meio digital 

Cenários complexos demandam solu-
ções inovadoras. Com este foco, o Sistema 
Ocemg em parceria com a Fundação Dom 
Cabral lançou o projeto OnCoop, que pro-
move uma série de Webinars temáticas com 
objetivo de discutir o contexto do Brasil, de  
Minas e do cooperativismo diante deste período 
de crise gerado pela pandemia de Covid-19.

A proposta, iniciada em 8 de abril, é 
oportunizar a capacitação e atualização do 
público cooperativista em geral, mostrando 
como o setor está se organizando para mini-
mizar os impactos do isolamento no desen-
volvimento das cooperativas. 

Com edições diárias, trazendo temas 
como governança, medidas trabalhistas, sus-
tentabilidade, gestão, inovação, entre outros, 
o OnCoop é transmitido no canal do Youtu-
be do Sistema Ocemg. O formato permite 
ainda a interação do público com os pales-
trantes convidados, que respondem pergun-
tas ao final das explanações. Ao todo, foram 
25 webinars até o momento, com mais de 20 
mil visualizações.

Ronaldo Scucato, presidente do Siste-
ma Ocemg, reforça a importância de investir 
em novas tecnologias: “O OnCoop é uma 
alternativa do cooperativismo mineiro para 
dialogar sobre soluções para as cooperativas 
diante do contexto econômico e social que 
estamos vivendo. A escolha dos temas é rigo-
rosa e leva em conta a realidade do setor e 
dos diferentes ramos cooperativistas”. 

Seminários online ou videoconferências, 
os webinars estão ganhando espaço há certo 
tempo devido ao crescimento das atividades 
em ambiente digital. Porém, o recurso teve 
uma adesão ainda mais expressiva tendo em 
vista a impossibilidade de realização de ati-
vidades presenciais, devido à orientação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de 
evitar aglomerações de pessoas, prevenindo 
a disseminação do novo coronavírus. 

De acordo com a gerente de Educação 
e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 

Ocemg, Andréa Sayar, a criação e disponi-
bilização de educação à distância vem sen-
do estudada pela entidade, como forma de 
ampliar e democratizar o acesso para o pú-
blico cooperativista por meio de palestras e 
discussões. “Considerando o número de co-
operativas e a dimensão territorial do Estado 
de Minas Gerais, é imprescindível viabilizar 
a participação dos cooperados, dirigentes e 
empregados de todos esses empreendimen-
tos nas atividades ofertadas pela organiza-
ção, independentemente do lugar onde eles 
estejam situados”, explica.

O superintendente do Sistema Ocemg, 
Alexandre Gatti Lages, ressalta que o 
momento exige cada vez mais cooperação 
e foi nesse contexto que o projeto OnCoop 
foi criado. Segundo ele, a sociedade e os 
cooperativistas estão isolados, mas não 
parados, e muito menos à parte do que está 
acontecendo na perspectiva das oportunidades 
que são geradas em cenários de crise. 

Debates importantes 
Profissionais importantes no cenário 

nacional vêm sendo convidados para inte-
grarem, como debatedores, as webinars do 
Sistema Ocemg. Exemplos disso são o pre-
sidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, e o ex-ministro da Agricultura, Alysson 
Paulinelli, que abordaram o tema “Do campo 
à mesa: o desafio das cooperativas agrope-
cuárias em épocas de crise”. 

Na oportunidade, Lopes falou sobre as 
oportunidades para o ramo Agro. “Além das 
incertezas, é preciso ver neste pano de fun-
do mecanismos de saída com foco no que o 
mundo espera de nós. As pessoas hoje que-
rem ter certeza de onde vem seu alimento. O 
Brasil é hoje um abastecedor do mundo e as 
cooperativas são cada vez mais profissionais 
e competentes, acelerando o caminho da 
inovação”, frisou.

Paulinelli concordou que a crise abrirá 
uma janela importante para o cooperativismo 

Agro no país. “Não devemos ter a ilusão de 
que não haverá dificuldades, mas essas agru-
ras deverão nos ensinar a inovar. Inovação é 
sinônimo de progresso e evolução”, apoiou.

Sobre a temática “Os impactos da crise 
no Brasil e a importância do cooperativismo 
neste cenário”, o professor da FDC, Carlos 
Braga, e o presidente do Bancoob e Sicoob 
Confederação, Marco Aurélio Almada, apre-
sentaram seus argumentos. 

Almada confirmou que o compromisso 
do Bancoob e do Sicoob Confederação, 
também neste período, é com as pessoas 
e, por consequência, com a economia, 
sem a qual não há qualidade de vida para 
a população. “Precisamos agora de muita 
coordenação e serenidade e de uma ação 
planejada que possa, ao mesmo tempo, 
ajudar o cooperado, preservar a liquidez 
da cooperativa e a saúde de todos nós que 
trabalhamos no Sicoob. Afinal, estamos 
perseguindo três objetivos, que são: a saúde 
da comunidade Sicoob - 42 mil pessoas 
atuam nas cooperativas; a saúde das nossas 
cooperativas - 396 com 3.600 agências, e a 
saúde de 4,6 milhões de cooperados, que, 
por sua vez, empregam quase oito milhões de 
pessoas que não são associadas”, explicou.

Braga explicou que é preciso ter caute-
la sobre as previsões, especialmente econô-
micas, em meio à tensão ocasionada pelo 
Covid-19. Para o professor, que já atuou no 
Banco Mundial, o nível de incerteza é alto 
tanto no Brasil como em todo o mundo e a 
tendência é realmente de recessão global em 
2020. “A questão fundamental é como vamos 
tratar, particularmente em uma economia 
como a brasileira, onde quase 40% do mer-
cado de trabalho é informal, a travessia deste 
momento de crise. Aí entra a importância das 
medidas de política fiscal que o governo vem 
anunciando e que já começa a implementar”, 
ressaltou Braga.

Já a temática “A trajetória da humanida-
de: por que chegamos aqui e para onde va-
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Projeto OnCoop promove o debate online de temas 
importantes para o cooperativismo durante pandemia

Sistema Ocemg inova com iniciativa diária de webinars para levar informação 
de qualidade para cooperativistas em meio digital 

mos”, teve como um dos debatedores Carlo 
Linkevieius Pereira, diretor executivo da Rede 
Brasil para o Pacto Global. Falando sobre o 
que levou à situação atual, Pereira relembrou 
que o que as pessoas consomem atualmente 
no mundo está vinculado a grandes cadeias 
de valor. “Isso mostra que o mundo está in-
terdependente. Vimos a velocidade com que 
estamos sendo acometidos pela Covid-19”. 
E complementou: “Pensando em algo posi-
tivo neste cenário, ressalto, primeiro, a volta 
da crença na ciência, e, em segundo lugar, a 
necessidade de um multilateralismo: precisa-
mos pensar de maneira conjunta com outros 
países. Não digo só o poder público, mas o 
setor privado e também a sociedade como 
um todo”.

Legado 
O presidente do Sistema Ocemg, Ronal-

do Scucato, e o professor da Fundação Dom 
Cabral e, Pedro Lins, participaram de um 
webinar sobre construção do legado e sus-
tentabilidade. Lins confirmou o Dia C como 
um dos grandes legados do cooperativismo 
para o mundo e enfatizou que, no cenário de 
pandemia, “nossa atitude é o que vai fazer a 
diferença”. 

Na abertura do Webinar, Scucato des-
tacou a solidariedade como um dos princi-
pais valores cooperativistas e também exaltou 
a importância do Dia C no contexto atual. 
“Nós cooperativistas estamos trabalhando 
com a visão da cooperação muito antes des-
sa pandemia. Em 2019, com o Dia C, mais 
de 1,5 milhão de pessoas foram beneficia-
das pelo cooperativismo mineiro, com 43 mil 
voluntários em quase 300 cidades, na maior 
diversificação de atendimentos. Legado, por-
tanto, não é herança, legado é imaterial. É 
algo que nos orgulha ao olharmos para trás 
como o Dia C”, afirmou o presidente.

Os webinares do OnCoop continuam 
ocorrendo no canal do Youtube do Sistema 
Ocemg, todos os dias, às 14h30. 
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Especial

Em um momento em que o mundo inteiro 
enfrenta um inimigo invisível e em comum, 
nunca se falou tanto sobre a importância da 
cooperação. As pessoas, e em especial as 
cooperativas, mesmo que distantes e no contexto 
de isolamento, continuam unidas para ajudar a 
sociedade a conter os efeitos da Covid-19.

Com esse espírito e muita intercooperação, 
em uma ação inédita, o Sistema Ocemg, em 
parceria com a Unimed-BH e a rádio 98FM, 
promoveu, no dia 10 de maio, Dia das Mães, 
uma programação muito especial para divulgar o 
cooperativismo e lançar o Dia de Cooperar – Dia 
C em Minas Gerais. 

A iniciativa alcançou mais de 240 mil 
pessoas pelas plataformas digitais da rádio 
e pelo YouTube. Segundo estatísticas da 
emissora, o número de pessoas impactadas 
pela programação pelas ondas rádio, contudo, 
chegou a mais de três milhões de pessoas em 
Belo Horizonte e Região Metropolitana. O 
conteúdo jornalístico e de entretenimento exibido, 
de 08h às 18h, disseminou o segmento e suas 
ações de desenvolvimento social.

Em entrevista, que abriu a programação, o 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
além de detalhar a história do cooperativismo no 
mundo, no Brasil e em Minas Gerais, apresentou 

exemplos e os números da movimentação 
econômica do setor, que chegou a R$63 milhões 
no Estado em 2019. Ele frisou a importância de 
cada ramo e destacou o quanto o cooperativismo 
de saúde, crédito, transporte e agropecuário vêm 
se reinventando para manter operantes os serviços 
para a sociedade durante a pandemia.

Já o presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, contextualizou o cooperativismo 
como um movimento ideológico que mantém, 
desde a sua formação, uma filosofia de vida. 
Freitas explicou que o movimento cooperativista 
nasceu em tempos de crise – durante a revolução 
Industrial - e se mantém firme até os dias de hoje, 
auxiliando a população. “O cooperativismo é 
uma via alternativa de negócios, competitiva no 
mercado, onde não vale o dinheiro pelo dinheiro 
e as pessoas são valorizadas enquanto indivíduos 
que têm valores essenciais. As cooperativas primam 
pelo equilíbrio entre o desenvolvimento econômico 
e a justiça social!”, ressaltou. 

A Unimed-BH apoiou a iniciativa e contou 
com a participação do presidente da instituição, 
Dr. Samuel Flam, na apresentação das ações da 
entidade no combate à pandemia. Mais de 14 
mil clientes já foram atendidos recentemente na 
modalidade online pela cooperativa segundo o 
presidente. Não por acaso a Unimed-BH, ao longo 

de sua atuação, por sete vezes consecutivas, 
foi avaliada pela Agência Nacional de Saúde 
como a melhor operadora de plano de 
saúde do país, o que confirma a agilidade, 
qualificação e humanização dos serviços 
prestados à população. 

O ramo crédito também integrou 
a programação. O setor vem auxiliando 
pequenas, médias empresas e seus cooperados 
a enfrentar a crise, colocando à disposição 
serviços e linhas de créditos especiais. Sobre 
este assunto, o diretor de supervisão do 
Sicoob Central Cecremge, professor Alfredo 
Melo, também participou da programação. 
De acordo com ele, em épocas de crise o 
cooperativismo, em especial o de crédito, 
sobressai. “Diferentemente dos grandes bancos, 
as cooperativas de crédito estão inseridas nas 
comunidades. Tudo que nele é gerado é 
distribuído dentro da própria localização, que é 
um fator de alavancagem do desenvolvimento 
econômico nas localidades mais carentes”, 
ressaltou. 

Solidariedade que transforma vidas
O destaque especial da programação 

foram as doações. Ao longo de todo o dia, os 
ouvintes e expectadores puderam contribuir, por 
meio de um QR Code, para cinco instituições 
de Belo Horizonte, que continuamente são 
auxiliadas pelo Sistema Ocemg: Central Única 
das Favelas (Cufa/MG); Associação Mineira de 
Reabilitação (AMR); Associação Unificada de 
Recuperação de Apoio (Casa Aura); Cidade 
Ozanam Obra Unida da Sociedade São 
Vicente de Paula – Creche Odete Valadares; 
Asilo Nossa Senhora da Piedade – Lar da Vovó. 
As doações ainda estão abertas e podem ser 
feitas pelo blog do Dia C.

Para falar sobre a força do cooperativismo 
nas comunidades e como ele transforma a 
vida das pessoas, o presidente do Sicoob 
Credimonte, Antenógenes Júnior, apresentou o 
Posto de Atendimento localizado no Alto Vera 
Cruz de Belo Horizonte, que tem contribuído 
para potencializar a economia local. Luciana 

Lançamento do Dia C em Minas aconteceu no 
Dia das Mães com live de César Menotti e Fabiano 

Durante todo o dia, o cooperativismo foi destaque na Rádio 98FM e suas plataformas digitais, com programação 
especial, entrevistas e cases práticos sobre como o segmento transforma a vida das pessoas 

Solidariedade
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Francisca do Nascimento, funcionária e moradora 
da comunidade, e Marciele Delduque, diretora 
da Cufa Minas, abordaram as transformações 
pessoais e sobre o compartilhamento de ideias 
entre as instituições em uma região que tem 
grandes potencialidades, tanto humanas quanto 
econômicas. 

Já o quadro da programação sobre 
Desenvolvimento Sustentável, reuniu a gerente 
de Educação e Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Ocemg, Andréa Sayar, e o presidente do 
Sicoob Aracoop, Ramiro Ávila, que abordaram 
o programa de Desenvolvimento Sustentável 
Local da entidade em Morada Nova de Minas. A 
iniciativa identifica, fomenta e potencializa ações 
locais, a partir da elaboração de modelos de 
negócios, trazendo autonomia e fortalecimento da 
região. Ramiro Ávila, falou sobre o investimento 
da cooperativa no projeto, com foco na produção 
de Tilápia, que tem dado certo e tem grandes 
potencialidades de desenvolvimento e expansão.

Com o mesmo viés social e humano, o 
superintendente do Sicoob Carlos Chagas, 
Mafram Dias, apresentou o projeto de Olho no 
Futuro, uma ação que ofereceu atendimento 
oftalmológico aos alunos de até 10 anos de 
idade, matriculados em escolas da rede pública 
estadual e municipal da região.

O presidente do Sicoob Coopemata, César 
Matos, também participou falando sobre o Projeto 
Encantando, cujo o propósito é contribuir com a 
formação de crianças e jovens, junto à família, 
no desenvolvimento das relações humanas, 
autoestima, equilíbrio emocional, aproveitamento 
escolar, disciplina e responsabilidade social, por 
meio da música e demais manifestações artísticas. 

Por fim, o diretor administrativo-financeiro 
da Unimed/BH, Eudes Arantes Magalhaes, 
comentou sobre as ações do Instituto Unimed-BH, 
associação sem fins lucrativos, criada em 2003, e 
que desenvolve iniciativas para ampliar o acesso 
à cultura, estimular o bem-estar e a qualidade de 
vida das pessoas, valorizar espaços públicos e o 
meio ambiente. 

De acordo com o presidente Ronaldo 
Scucato, solidariedade, cooperação e união 

são palavras que têm sido muito usadas neste 
momento, mas são termos que fazem parte do 
DNA do cooperativismo. “As cooperativas, mais 
do que nunca, vêm mostrando a que vieram e 
ressaltando que as pessoas e as comunidades são 
sempre colocadas em primeiro lugar”, analisou.

Live de Lançamento do Dia C 
Mesmo em tempos de isolamento, o Sistema 

Ocemg preparou um grande lançamento do 
maior movimento de voluntariado cooperativista 
do Brasil, o Dia de Cooperar. Seguindo as 
orientações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de evitar aglomerações, a 
entidade organizou um evento virtual, reunindo 
cooperados, voluntários e sociedade para 
celebrar a solidariedade cooperativista com uma 
live da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. 

Dudu Schechtel, apresentador do programa 
Graffite da 98 FM, conduziu ao vivo, do Centro 
de Treinamento do Cooperativismo Mineiro, o 
lançamento do Dia de Cooperar – Dia C, com 
a participação virtual do presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, que destacou os 

resultados e conquistas da iniciativa. “Essa é 
uma verdadeira corrente do bem, é o legado 
que nós construímos. O Dia C é feito com afeto, 
com amor e, por isso, nós temos um grande 
orgulho de termos distribuído esse projeto 
para todo o país”, frisou Scucato. A gerente 
nacional de promoção social, do Sistema OCB, 
Geâne Ferreira, explicou por uma mensagem 
de vídeo a proposta do Dia C em 2020, 
que terá como foco as ações em combate à 
Covid-19, auxiliando as comunidades onde as 
cooperativas estão inseridas.

Em seguida, teve início a live com César 
Menotti e Fabiano, transmitida no canal do 
Youtube do Sistema Ocemg, encerrando a 
programação do dia. Mais de 22 mil acessos 
foram confirmados durante a apresentação da 
dupla sertaneja que se encantou com a causa. 
Até o fechamento desta matéria, mais de 228 
mil visualizações à live foram identificadas pelo 
YouTube. A partir de agora, as cooperativas 
já podem se inscrever no Dia C. Todas as 
informações estão disponíveis no blog www.
minasgerais.coop.br/diac.  

Lançamento do Dia C em Minas aconteceu no 
Dia das Mães com live de César Menotti e Fabiano 

Durante todo o dia, o cooperativismo foi destaque na Rádio 98FM e suas plataformas digitais, com programação 
especial, entrevistas e cases práticos sobre como o segmento transforma a vida das pessoas 

Dia C em Minas em 2019
Cooperativas Participantes: 278
Número de Voluntários: 42.190
Número de Pessoas Beneficiadas: 1.404.743
Projetos inscritos e realizados: 180
Número de Municípios Participantes: 299

 Dia C no Brasil em 2019
Cooperativas Participantes: 1.977 mil cooperativas
Número de Voluntários: 131.155
Número de Pessoas Beneficiadas: 2,6 milhões de pessoas
Projetos inscritos e realizados: 2.111
Número de Municípios Participantes: 1.257 mil municípios

Panorama Dia C em Minas Gerais em 10 anos (2009 a 2019)
Voluntários: 419.603
Pessoas Beneficiadas: 6.836.883
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EspecialFomento

OCB apresenta projeto de integração 
e divulgação de produtos e serviços de cooperativas

O Sistema OCB iniciou, no dia 
22 de abril, o espaço CooperaBrasil - 
projeto de integração e divulgação de 
produtos e serviços das cooperativas 
brasileiras para fomentar o comércio e 
a intercooperação.

“Trata-se de um espaço online 
para dar visibilidade e apoiar a 
comercialização dos produtos e serviços 
das nossas cooperativas”, explicou a 
gerente geral da OCB, Tânia Zanella. E 
acrescentou: “Vamos viabilizar um canal 
nacional onde nossas cooperativas 
possam se conectar - fomentando 
a intercooperação - e oferecer seus 
produtos e serviços, auxiliando o 
comércio neste período de crise”.

Elas estão sendo convidadas a 
preencher um formulário - simples e 
objetivo - para que seus produtos/
serviços sejam catalogados no site. “Este 
é um projeto que já vínhamos tocando 
há um tempo, com um pouco mais de 
detalhe, mas que, agora, vamos colocar 
no ar, ainda que num formato mais 

simples, por entendermos a importância 
deste apoio às nossas cooperativas, que 
atuam em todos os estados brasileiros”, 
pontuou a Tânia.

Em apresentação às Unidades 
Estaduais, o superintendente do Sistema 
OCB, Renato Nobile, reforçou a 
importância do trabalho para apoio às 
cooperativas neste momento delicado. 
“O Sistema OCB vem se dedicando 
fortemente aos temas inovação e 
intercooperação. Criamos, em 2019, 
um Núcleo especial para desenvolver 
ações nessas áreas. A crise está 
acelerando os nossos objetivos de 
contribuirmos para o crescimento das 
cooperativas brasileiras.” E acrescentou: 
“O cooperativismo tem um papel muito 
importante neste momento. Está em 
nosso DNA atuar de forma responsável, 
olhando para as nossas comunidades. 
E temos orgulho de pertencer a um 
movimento que, com toda certeza, faz 
a diferença”.

O superintendente citou, ainda, o 

forte empenho e dedicação de todos os 
colaboradores do Sistema OCB que têm 
atuado diária e constantemente em prol 
de decisões favoráveis às cooperativas. 
“Estamos tendo reuniões diariamente com 
representantes do Governo. Já estivemos 
com o presidente do Banco Central, com 
a ministra da Agricultura, com os ministros 
da Infraestrutura e Saúde. Temos atuado 
de forma contundente junto ao Congresso, 
aos ministérios, às agências reguladoras 
dos setores onde o cooperativismo atua. 
Tudo isso para garantir que os pleitos 
das nossas cooperativas sejam ouvidos e 
decisões sejam tomadas para garantirmos 
seguranças para enfrentamento deste 
cenário”.

O objetivo do CooperaBrasil é que 
todas as cooperativas tenham acesso 
ao formulário e possam cadastrar seus 
produtos e serviços para serem vistos 
pelo maior número de pessoas possível.  
Para cadastrar a cooperativa é preciso 
acessar o link: https://pt.surveymonkey.
com/r/cooperabrasil.

EspecialNovidade

No ano em que completa cinco 
décadas de atuação, o Sistema 
Ocemg lança seu novo portal. A nova 
plataforma conta com com layout 
responsivo, proporcionando uma 
navegação intuitiva e atendendo às 
necessidades de todas as cooperativas 
mineiras de forma leve e moderna. 

O Portal do Cooperativismo 
Mineiro está mais interativo e se 
adapta aos diferentes formatos de 
dispositivos móveis, garantindo que 
o usuário acesse seu conteúdo com 
facilidade. A disposição do conteúdo 
utiliza a técnica de escaneabilidade, 

Sistema Ocemg lança novo site com inovações  
e facilidades para o usuário

que é mais amigável, facilitando a 
leitura dinâmica e permitindo que o 
usuário encontre o que procura com 
mais agilidade, com poucos cliques. 

Outra novidade é a otimização 
da área de inscrição dos cursos, onde 
os interessados poderão realizar suas 
inscrições de forma direta e rápida. 

O novo portal www.sistemaocemg.
coop.br foi desenvolvido sob 
a supervisão da Gerência de 
Comunicação do Sistema Ocemg, 
com apoio da Gerência de TI da 
organização.

Para o presidente do Sistema Ocemg, 

Ronaldo Scucato, a organização vem, 
a cada ano, se firmando mais no meio 
digital. “A internet e as facilidades que 
ela nos proporciona são um caminho 
sem volta. O Sistema Ocemg marca 
presença, hoje, em redes sociais 
como Whatsapp, YouTube, Facebook, 
Lindedin e Twitter, e a mordernização 
do nosso site complementa e dialoga 
com esta expansão. O objeitvo é 
chegar ao público cooperativista e 
sociedade em diferentes plataformas, 
incentivando o diálogo, a informação 
e a cooperação, tão importantes para 
o desenvolvimento do setor”, explicou.
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Coopercurtas

Coopacer doa e empresta equipamentos à UFV para testes da Covid-19 

Sicoob Credivar doa cestas básicas e 
máscaras para entidades assistenciais

Engajada com a prevenção do 
novo coronavírus, a Coopacer, de São 
Gotardo, que possui um laboratório 
com equipamentos necessários para o 
diagnóstico por Polymerase Chain Reaction 
(PRC), técnica utilizada na biologia molecular 
para amplificar cópias de um segmento de 
DNA em várias ordens de grandeza, doou 
e emprestou no dia 21 de abril, máquinas 
para o laboratório de Genética Clínica da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) - 
Campus Rio Paranaíba. 

Em meio à pandemia do novo 
coronavírus, o Sicoob Credivar, de Varginha, 
doou 500 cestas básicas e 7 mil máscaras 
faciais para entidades assistenciais das cidades 
da região. Ao todo, foram destinados cerca de 
50 mil reais nessas doações.

As doações foram divididas para cada um 
dos 22 Postos de Atendimento de 19 cidades 
do sul de Minas: Baependi, Cambuquira, 
Carmo da Cachoeira, Carvalhópolis, 
Caxambu, Conceição do Rio Verde, Elói 
Mendes, Jesuânia, Lambari, Lavras, Machado, 
Monsenhor Paulo, Paraguaçu, Poço Fundo, 
São Bento Abade, São João da Mata, São 
Lourenço, Três Corações e Varginha. Entre 
as instituições auxiliadas estão hospitais, 
igrejas, asilos, casas lar, Organizações Não 

O teste, conhecido como molecular, 
é o mais eficaz para a detecção do vírus, 
segundo a coordenadora do laboratório 
da cooperativa, Bruna Luiza de Souza, que 
explica que a cooperativa procede a testes 
do tipo com plantas em seu cotidiano.

A Coopacer soube da necessidade 
de outros equipamentos e decidiu doá-
los. “Acreditamos que este laboratório será 
de grande importância para aumentar o 
número de testes realizados na nossa região 
do Alto Paranaíba e, consequentemente, 

ajudar no achatamento da curva de 
progressão da doença”, frisou Bruna. 
Foram emprestados um Termociclador em 
tempo real (PCR) e um Nanodrop; e doados 
uma Centrífuga de microplacas para PCR e 
um Triturador de gelo.

Além disso, por meio do repasse do 
Fates, a cooperativa doou R$50.000,00 
para a Associação Irmandade de São 
Gotardo, com o objetivo de contribuir 
para instalação de uma UTI e compra de 
respiradores. 

CooperRita faz doação de cinco toneladas de 
produtos para Hospitais do Sul de Minas

Diante dos impactos causados 
pelo Covid-19 no Brasil e no mundo, 
a Cooperativa Regional Agropecuária 
de Santa Rita do Sapucaí (CooperRita) 
doou milhares de produtos lácteos e café 
produzidos pela própria cooperativa para 
hospitais de Pouso Alegre, Santa Rita do 
Sapucaí e Itajubá, no Sul de Minas.

O Hospital das Clínicas Samuel Libâ-
nio (HCSL) em Pouso Alegre; Hospital das 
Clínicas e Santa Casa de Misericórdia, de 
Itajubá; e Hospital Moreira da Costa, em 
Santa Rita do Sapucaí, foram beneficia-
dos na primeira etapa de doações.

A ação realizada durante um mês 
inicialmente, com doações semanais de 
leite pasteurizado, bebida láctea, café e 
manteiga, contribuiu na nutrição de pa-
cientes e colaboradores.

Para o diretor técnico do HCSL, 
Alexandre Hueb, essa corrente do bem é 
muito bem-vinda. “Não tenho palavras 
para agradecer empresários e pessoas 
do bem, que solidárias ao momento 
de crise vivido, neste período de 
pandemia da Covid-19, tem se mostrado 
fraternas, à CooperRita o meu muito  
obrigado”, disse.

Instituto Unimed-BH 
auxilia pessoas em 
situação de risco e 

vulnerabilidade social

Com os projetos sociais temporariamente 
paralisados, por conta do isolamento social, 
o Instituto Unimed-BH criou uma campanha 
de doação para a compra de cestas 
básicas com objetivo de atender os alunos 
e participantes dos seus projetos. No total,  
foram entregues mais de 750 cestas básicas 
para as famílias dos jovens.

No Aglomerado Morro das Pedras,  
foram entregues cestas básicas para mais 
de 180 famílias. A doação também atingiu 
os 12 empreendimentos de catadores 
de materiais recicláveis que fazem parte 
da Redesol-MG, apoiada pelo Instituto 
Unimed-BH há mais de 10 anos através 
do Projeto Cooperativa Sustentável. A 
ação também beneficou famílias de alunos 
dos projetos sociais do Aglomerado Santa 
Lúcia, através da parceria com o projeto 
sociocultural Casa do Beco.

A campanha de doação foi realizada junto 
aos colaboradores e cooperados da Unimed-
BH e o dinheiro arrecadado foi destinado 
para a compra de alimentos não-perecíveis, de 
higiene pessoal e produtos de limpeza.  Junto às 
cestas foi enviado um encarte orientando sobre 
os cuidados que se deve ter durante o período 
da pandemia. O Instituto Unimed-BH tem 
colocado faixas educativas nas comunidades 
onde atua para informar a população. “Essa 
iniciativa reforça os valores do Instituto Unimed-
BH e também a atitude solidária dos nossos 
cooperados e colaboradores”, afirma a diretora 
Institucional do Instituto Unimed-BH, Maria das 
Mercês Quintão Fróes.

Governamentais (ONGs) e movimentos sociais.
Em 17 de abril, foram doadas 100 cestas 

básicas e mil máscaras para a Paróquia de 
Varginha, e o pároco da igreja do Divino Espírito 
Santo, Padre Rafael, explicou que os donativos 
serão divididos entre todas as paróquias, 
chegando às famílias mais necessitadas.  

O presidente Sicoob Credivar, José 
Pedro Garcia Reis, reforça que é papel da 
cooperativa, enquanto instituição preocupada 
com a comunidade, realizar ações que visam 
amparar os mais necessitados. A cooperativa 
também está investindo na concessão de 
linhas de crédito especiais, renegociações 
de taxas e vencimentos, além de ações de 
prevenção contra a disseminação do vírus nos  
Postos de Atendimento.
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