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Sistema Ocemg em cinco décadas

Capacitação e Informação

Os anos 2000 marcam o início da atuação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop-MG) e também os 30 
anos de atuação da Ocemg, que lança o site 
institucional da organização como importante 
ferramenta de comunicação e difusão de 
informações do cooperativismo. 

O exemplo do 
cooperativismo 

dificuldades atuais. Juntos, trabalhamos 
por um horizonte de mais avanços, 
melhorias e crescimento contínuo, rumo à 
superação de intempéries para alcançar 
eficiência mesmo diante das turbulências 
do mercado.  

Somos agentes de transformação e, 
pelo sexto ano consecutivo, o segmento 
registrou alta na movimentação anual, 
que chegou a R$60,8 bilhões, com 
participação de 9,6% no PIB mineiro, 
empregando diretamente mais de 45 
mil pessoas. Em 2019, registramos 1,9 
milhão de cooperados, com aumento de 
200 mil novos membros, evidenciando a 
confiança das pessoas neste importante 
modelo de cooperação e solidariedade. 

Estamos passando por momentos 
difíceis, mas o que nos dá esperança é 
saber que fazemos parte de um movimento 
que certamente faz a diferença para 
que o país se reequilibre novamente. 
Para o bem de todos, continuaremos, 
persistentemente, trabalhando para a 
superação desta dramática pandemia. 

Em meio ao cenário de pandemia que 
estamos vivendo, é importante apresentar 
boas informações que trazem alento. É 
sempre oportuno exaltar o cooperativismo 
e sua forma de atuação inclusiva, que 
equilibra ao mesmo tempo o social e o 
econômico, o individual e o coletivo, e, de 
maneira exemplar, compartilha e distribui 
resultados com todos os seus membros. O 
real exercício da democracia. É disso que 
necessitamos e é assim que seguiremos, 
empreendendo em busca de um futuro 
melhor para todos.

O cooperativismo mineiro gera 
trabalho, emprego e renda, e todos os 
membros envolvidos neste segmento, 
direta ou indiretamente, contribuem para 
a ascensão de um modelo de negócios 
que transforma a vida de milhares de 
pessoas, colaborando para o crescimento 
e desenvolvimento não somente nas 
comunidades onde estão inseridas, mas 
também no Estado e no país. 

Exemplo diante de um panorama nada 
animador no qual o Brasil mergulhou, com 
a economia enfraquecida, falta de ética 
nas relações políticas e gestão duvidosa, 
as cooperativas sobressaem, ditando 
um louvável ritmo de crescimento. Na 
contramão da crise que vivenciamos, o 
cooperativismo se apresenta com sucesso 
e como importante ferramenta de amparo 
não só no aspecto econômico, mas 
também cultural, político e social. 

O Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, 
lançado no dia 8, confirma a solidez do 
setor e prosperidade apesar de todas as 
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FortalecimentoCartas 

Prezado Sr. Ronaldo Scucato,

Venho por meio desta agradecer em nome 
da Coopfam pela exposição de nossos produtos 
durante a live realizada no dia 10 de maio, durante o 
lançamento do Dia C. Para nós foi muito importante 
e nos sentimos muito honrados de ser um dos 
associados presentes na ação, visto que, para nossa 
organização é de suma importância valorizar e 
fortalecer o sistema cooperativista. Com toda certeza 
foi uma ação de grande impacto para todos nós.

Nos colocamos à disposição no que for neces-
sário para dar continuidade a este brilhante trabalho.

Nossos sinceros agradecimentos.
Cordialmente, 

Família Coopfam. 

Poço Fundo, 11 de maio de 2020.

Prezado Dr. Ronaldo,

Em nome da equipe de funcionários, diretoria 
e conselhos do Sicoob Carlos Chagas, venho 
parabenizar a Ocemg pela live realizada no dia 
10 de maio, através da rádio 98 FM, de Belo 
Horizonte, e que com certeza teve imenso sucesso.

 
Agradecemos pela oportunidade oferecida ao 

Sicoob Carlos Chagas de falar dos projetos sociais 
realizados no Dia C. Estamos sempre engajados e 
a nossa bandeira social é o Dia C. 

Grato,  
Valdei Costa 

Presidente do Conselho de Administração.

Carlos Chagas, 11 de maio de 2020. 

Ao Senhor
Ronaldo Scucato,

Com nossos cumprimentos, vimos tratar do sensível assunto 
abordado no Ofício 108/2020 do Sistema Ocemg, sobre as 
discussões acerca da Renovação do Convênio ICMS Confaz nº 
100/97, celebrado em âmbito nacional. 

O referido convênio prevê a isenção tributária em opera-
ções internas e atenua a cobrança do imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) na comercialização interesta-
dual de insumos agropecuários, reduzindo a base de cálculo do 
ICMS em 30% para fertilizantes e rações, e em 60% para defen-
sivos agrícolas e sementes, conforme previsto no texto da norma. 

Como exposto no ofício de V.Sa. compreendemos a impor-
tância da manutenção do referido convênio para o setor agro-
pecuário, principalmente devido ao desenvolvimento das tecno-
logias de defensivos e insumos, que elevaram sobremaneira a 
produtividade os últimos anos, gerando riqueza e empregos de 
forma direta e indireta. 

Minas Gerais é um Estado predominantemente agrícola, 
que tem grande parte do seu PIB oriundo da comercialização de 
commodities e produtos oriundos do meio rural.

Temos nos articulado com a Secretaria de Estado de 
Fazendo de Minas Gerais - SEF e com entidades representativas 
da sociedade civil em prol da manutenção do Convênio Confaz, 

Assunto: Resposta ao Ofício 108/2020 - Ocemg - Convênio Confaz nº 100/97 - Programação Possibilidade.

Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Subsecretaria de Política e Economia Agrícola

Belo Horizonte, 4 de maio de 2020.Ofício SEAPA/SUPEA nº 211/2020

Senhor Presidente,

construído sólida argumentação técnica e jurídica para 
defender a importância do ajuste para o setor agropecuário 
no Brasil, principalmente levando em consideração que 
o setor é essencial para a manutenção do abastecimento 
alimentar e da segurança alimentar, em tempos de 
emergência em saúde pública e estado de calamidade 
pública. 

Nossa firme posição, alinhada ao posicionamento 
apresentado na carta protocolada, foi sustentada nas reu-
niões realizadas nos dias 2 e 3 de abril do Confaz, o que 
resultou em grande vitória para o setor: em articulação com 
os demais membros, decidiu-se pela prorrogação do refe-
rido Convênio, até o dia 31 de dezembro de 2020, haven-
do sinalização favorável à prorrogação também no ano de 
2021.

A decisão, aprovada na 176ª Reunião Ordinária do 
Confaz e formalizada por meio do Despacho nº17, de 3 
de abril de 2020, foi publicada na 66ª Edição, Seção 1, do 
Diário Oficial da União, em 6 de abril de 2020.

Pelo exposto agradecemos o contato, as informações e 
o apoio na consolidação desta posição, e renovamos nos-
sos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 
João Ricardo Albanez

Subsecretário de Política e Economia Agropecuária

Ana Maria Soares Valentini
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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A comunicação face a face vem sendo 
adaptada para a comunicação virtual em 
função do isolamento social ocasionado pela 
Covid-19. Para otimizar as ações e manter o 
calendário de atividades, o Sistema Ocemg, 
desde o mês de abril, está realizando visitas 
técnicas online com as cooperativas mineiras. 
Além disso, às mentorias InCoop e do Ramo 
Crédito também foram iniciadas em junho, de 
maneira virtual. 

Até o momento, 16 visitas já foram 
concluídas em cooperativas e 11 estão 
agendadas, com a possibilidade de novos 
agendamentos com mais cooperativas. 
As visitas virtuais seguem basicamente o 
padrão das presenciais. Na prática, os 
analistas da Gerência de Desenvolvimento e 
Monitoramento do Sistema Ocemg entram 
em contato telefônico com as cooperativas 
fazendo o convite, após o aceite, são enviados 
para os participantes os links das reuniões, 
que são feitas utilizando a plataforma de 
videoconferências StarLeaf. 

O projeto-piloto das visitas online está 
sendo realizado com os participantes do 
Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC). Com isso, o objetivo 
dos encontros fica em torno de orientações 
do preenchimento adequado da ferramenta 
ou, no caso daquelas que possuem um maior 
grau de maturidade, são discutidos planos de 
melhorias para gestão e governança. Segundo 
o analista da Gerência de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas do Sistema 
Ocemg Fabrício Figueiredo, os feedbacks das 

cooperativas tem sido positivos. Para ele, a 
percepção é de que esta é uma metodologia 
que veio para ficar e será agregada com as 
visitas presenciais que serão retomadas após 
a pandemia. Os demais programas serão 
contemplados de maneira virtual em um 
próximo momento.

Mentorias virtuais
No dia 1º de junho foi retomada, no 

formato virtual, a Mentoria Incoop, com as 
cooperativas que foram reconhecidas pelo 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. 
A proposta é levar para essas cooperativas 
orientações que contribuam no aprimoramento 
dos processos de gestão e governança, 
embasadas nas melhorias apontadas nos 
relatórios dos avaliadores do prêmio.

Ministradas por consultores do Sescoop/
MG, especialistas no Modelo de Gestão 
(MEG) e em cooperativismo, as mentorias 
são disponibilizadas para as cooperativas 
participantes por meio de um link de acesso 
a quatro encontros online, de três horas cada, 
durante o mês de junho.

De acordo com o analista da Gerência 
de Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg Walison 
da Matta, a Mentoria Incoop é uma 
espécie de “contrapartida da organização 
em reconhecimento à premiação que as 
cooperativas receberam em âmbito nacional”. 
Ele complementa que o conteúdo programático 
tem como base usar a ferramenta do PDGC de 
acordo com as necessidades da cooperativa, 
ou seja, as reuniões são individuais e levam 

Sistema Ocemg amplia ações de acompanhamento e 
formação à distância para as cooperativas mineiras

em consideração a realidade de cada 
organização.

Já a Mentoria Crédito, iniciada em março, 
Também será retomada na modalidade EAD 
com as cooperativas de crédito que finalizaram 
o preenchimento do PDGC até 3 de dezembro 
de 2019.

Durante os encontros serão feitas 
consultorias nas áreas financeira e de gestão, 
em consonância com os planejamentos 
estratégicos de cada cooperativa filiada 
ao Sicoob Central Crediminas e do Sicoob 
Central Cecremge, com datas específicas de 
realização.

O formato online contemplará, 
inicialmente, uma webinar de abertura com 
a presença de todas as cooperativas que 
receberão a mentoria. A videoconferência 
disponibilizada para esse grupo será ministrada 
pela economista Rita Mundim, que fará  
mentorias  individuais com cada cooperativa 
participante.

Para mais informações, entre em contato 
pelo e-mail cooperativa@minasgerais.coop.br

Educação à Distância
No início de junho, os cursos de 

capacitação também iniciaram na 
modalidade à distância (EAD). No site da 
organização é possível encontrar uma lista 
atualizada das capacitações disponíveis, 
com as datas de realização, procedimentos 
e plataforma em que o curso será realizado, 
bem como os dados relacionados aos 
instrutores e conteúdo programático.

Até o final do mês foram 
programados cursos com temas que 
abrangem tanto as Normas Trabalhistas, 
Análise de Demonstrações Contábeis, 
Fundamentos e Projeto de Conformidade 
(LGPD), Formação para Conselheiros 
de Administração e Fiscal e Mediação 
Organizacional. 

Os cursos são voltados para 
dirigentes, cooperados e colaboradores 
de cooperativas. E para quem busca 
informações sobre os procedimentos 
de constituição e gerenciamento de 
cooperativas, a organização também 
disponibilizou a versão online da 
Palestra de Orientações Básicas sobre o 
Cooperativismo, que é aberta ao público 
em geral. 

Acompanhe a programação em  
www.sistemaocemg.coop.br. 

Aproximação
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Sistema Ocemg integra o Comitê Extraordinário 
da Covid-19 do Governo de Minas

O governador de Minas Gerais, 
Romeu Zema, alterou, no dia 13 de maio, 
o decreto no 47.896, que instituiu o 
Comitê Gestor das Ações de Recuperação 
Fiscal, Econômica e Financeira – Comitê 
Extraordinário FIN Covid-19, com vistas a 
acompanhar e propor medidas em razão 
dos efeitos da pandemia no Estado.

O Sistema Ocemg é uma das 
instituições que integram o comitê 

juntamente com a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes em Minas 
Gerais (Abrasel); a Associação Mineira 
de Supermercados (Amis); a Associação 
Comercial e Empresarial de Minas Gerais 
(AC Minas); e a Federação das Empresas 
de Transportes de Carga do Estado de 
Minas Gerais (Fetcemg).

“Integrar o comitê é um importante 
reconhecimento do cooperativismo como 

setor que contribui para o desenvolvimento 
de Minas. Por isso, em busca de alternativas 
que auxiliem os cidadãos e as cooperativas 
mineiras, nosso objetivo é levar proposições 
efetivas e bem balizadas por profissionais 
e por estudos de viabilidade, buscando 
a recuperação econômica do Estado 
após a pandemia”, ressaltou o presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
representante da entidade no Comitê.

Qualidade

Parceiras educacionais do Sistema Ocemg 
figuram no Ranking do Financial Times

Em suas ações de capacitação e 
formação profissional, o Sistema Ocemg prima 
por parcerias com entidades reconhecidas 
nacional e internacionalmente. Entre as 
entidades parceiras da entidade, a Católica 
Lisbon (Lisboa, Portugal) e a Fundação Dom 
Cabral (FDC), foram, mais uma vez, incluídas 
no ranking do jornal britânico Financial Times.

A pesquisa, realizada anualmente, foi 
divulgada em 11 de maio e apontou que a 
FDC subiu mais um ponto no ranking e ocupa, 
agora, a 9ª posição entre as melhores escolas 
de negócio do mundo. Mais uma vez, a FDC 
foi classificada como a melhor da América 
Latina.  Trata-se do 15º ano consecutivo em 

que a instituição de ensino figura entre as 
melhores do planeta.

A Católica Lisbon confirmou sua 
posição entre as 25 melhores escolas da 
Europa e subiu 15 posições no ranking 
mundial, atingindo a 39ª colocação, sua 
melhor classificação até o momento.

O Sistema Ocemg tem parceria de 
longa data com as instituições de ensino 
para aplicação de cursos e capacitações 
como, por exemplo, o Coop Management 
Program, pela Católica Lisbon, que 
aprofunda os conhecimentos de gestores 
de cooperativas em temas relacionados a 
gestão e governança.

Já a FDC atua junto ao Sistema 
Ocemg em diversas frentes, com destaque 
para o Programa de Gestão Avançada 
para Lideranças – Lidercoop e o Fórum de 
Lideranças, promovidos há seis anos com foco 
na capacitação dos líderes cooperativistas 
mineiros, bem como no recente projeto de 
Webinars OnCoop.

A Fundação Dom Cabral é ainda uma 
das parceiras da entidade no Prêmio Bom 
Exemplo, juntamente com Globo Minas, 
Fiemg, e Jornal O Tempo. A iniciativa 
reconhece pessoas e iniciativas que, direta ou 
indiretamente, contribuem para a construção 
de uma sociedade mais solidária e cidadã.

dois grandes eventos do cooperativismo 
mineiro no mesmo dia!

À tarde, Minas Gerais e todo 
o país estarão conectados na 
celebração do Dia C 2020 em uma 
live especial com a banda Skank. 

No dia 4 de julho, logo pela 
manhã, os mineiros e belo-horizontinos 
vão se exercitar na 9ª Corrida da 
Cooperação, que este ano será virtual. 

Para saber tudo sobre essa grande celebração cooperativista, acesse: www.sistemaocemg.coop.br
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Especial

Cooperativismo mineiro segue curva de 
crescimento pelo sexto ano consecutivo

Dados do Anuário, lançados pelo Sistema Ocemg em 8 de junho, mostram que 
o setor apresentou incremento em indicadores como movimentação financeira, 

números de cooperados e participação no PIB do Estado

Os resultados do trabalho com base 
na gestão e na governança realizado pelas 
cooperativas mineiras foram demonstrados 
na 15ª edição do Anuário de Informações 
Econômicas e Sociais do Cooperativismo 
Mineiro, lançado no dia 8 de junho pelo Sistema 
Ocemg. A publicação registrou, pelo sexto ano 
consecutivo, o crescimento do setor no Estado. 

Este ano, os dados foram apresentados 
durante uma webinar especial do projeto 
OnCoop, seguindo as orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) de evitar 
aglomerações como medida para contribuir para 
a não propagação do novo coronavírus. 

O debate contou com a abertura do 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, e com a participação da economista 
Rita Mundim e da professora da Fundação 
Dom Cabral, Kedma Mano Nascimento. A 
solução do lançamento online se tornou uma 
boa oportunidade de contemplar ainda mais 
cooperativistas e o público em geral. 

“Tivemos 568 cooperativas respondentes 
este ano. Nosso Estado corre na frente da 
comunicação e transparência de informar os 
resultados do exercício. É muito importante, na 
democracia cooperativista, revelar imediatamente 
como o cooperativismo procedeu no ano 
anterior”, ressaltou o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato. 

De acordo com o estudo, referente ao ano 
de 2019, as cooperativas movimentaram um total 
de R$ 60,8 bilhões – crescimento de 13,3% em 
relação 2018, quando foram registrados R$ 53,6 

bilhões. Também é destacada a participação do 
setor no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, que 
ficou em 9,6%. 

Os valores ganham ainda mais destaque 
quando comparados com o crescimento 
econômico de Minas Gerais e do Brasil. No 
mesmo período, a economia no Estado teve 
queda de 0,3%, enquanto o Brasil obteve um 
aumento de apenas 1,1%.

A publicação aponta que o cooperativismo 
segue também como um grande gerador de 
postos de trabalho, com um crescimento de 5% 
no quadro funcional e um total de 45 mil pessoas 
empregadas. O segmento registrou ainda um 
crescimento de 10% no número de cooperados, 
o que equivale a 200 mil novos membros, 
contabilizando 1,9 milhão de pessoas. Além 
disso, as 756 cooperativas mineiras geraram R$ 
1,7 bilhão em tributos, que representaram 4,1% 
do faturamento total de 2019.

Para a economista Rita Mundim, os dados 
do anuário reafirmam que o cooperativismo 
está provando que é a forma sustentável do 
capitalismo. Segundo ela, “os números do 
cooperativismo em 2021 vão nos surpreender 
pelo protagonismo, mais uma vez, das 
cooperativas”. 

A professora Kedma Nascimento falou 
sobre o protagonismo do cooperativismo e dos 
líderes cooperativistas neste novo mundo que 
se apresentava, mesmo antes da pandemia, 

e sobre a importância de as lideranças 
se manterem atualizadas para que as 
cooperativas sigam crescendo.

Organizado pelo Sistema Ocemg, 
o Anuário está na sua 15ª edição e é 
considerado referência para o segmento, 
trazendo o levantamento detalhado do setor 
no Estado, por meio da consolidação de 
dados enviados pelas próprias cooperativas, 
além do ranking com as principais 
cooperativas mineiras por ramo. O conteúdo 
completo do anuário pode ser acessado pelo 
site sistemaocemg.coop.br.

Contribuições durante a pandemia
O presidente do Sistema Ocemg 

apresentou, durante sua fala, um importante 
levantamento feito pela organização sobre a 
atuação das cooperativas mineiras durante 
este momento de enfrentamento da Covid-19. 
“Gostaria de dar ênfase a outro anuário, o 
de 2020, porque estamos atravessando esta 
dramaticidade pandêmica e as cooperativas 
têm feito muito para enfrentar essa situação. 
O resultado é que as cooperativas já doaram 
mais de R$ 12 milhões, sendo R$8,11 milhões 
em espécie e os outros quase R$ 4,17 milhões 
em materiais, como álcool em gel, luvas, 
máscaras, respiradores, entre outros”.

O dirigente complementou afirmando 
que esse engajamento é causa de muito 
orgulho para a entidade e frisou que as 
cooperativas têm se apresentado como 
verdadeiras lutadoras frente ao surto 
pandêmico nas comunidades em que estão 
inseridas. 

Cooperativismo forte
O anuário apontou que os três ramos 

do cooperativismo mineiro responsáveis pela 
maior parte da movimentação de renda em 
Minas Gerais foram Agropecuário, Crédito 
e Saúde. Juntos, eles movimentaram R$ 
59,1 bilhões, o que representa 97,2% dos 
R$ 60,8 bilhões. Já os segmentos que mais 
geraram postos de trabalho foram Crédito, 
com 939 novos empregados; Agro, com 
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Cooperativismo mineiro segue curva de 
crescimento pelo sexto ano consecutivo

Dados do Anuário, lançados pelo Sistema Ocemg em 8 de junho, mostram que 
o setor apresentou incremento em indicadores como movimentação financeira, 

números de cooperados e participação no PIB do Estado

832 e Saúde, com 454 novos empregados. 
O ramo Agro apresentou uma 

movimentação econômica de R$ 23,2 bilhões, 
um crescimento de 12% em relação a 2018. 
Minas Gerais é o maior produtor nacional 
de café e leite, respondendo por 50% e 25% 
da produção nacional respectivamente. As 
cooperativas mineiras são responsáveis por 69% 
de toda a produção de café e por 19,4% de 
todo o leite do Estado em 2019.

Além de terem importante participação 
no mercado interno, as cooperativas mineiras 
também exercem um relevante papel nas 
exportações, com mais de 393,6 mil toneladas 
de café; mais de 1,3 mil toneladas de carne 
suína; mais de 57 toneladas de mel; e mais de 
5,4 toneladas de própolis.

Resultados
O anuário é fruto do trabalho de cada 

cooperativa mineira que, no cotidiano, se 
empenha em levar as melhores soluções para 
seus cooperados. Como ressalta o presidente 
do Sicoob Agrocredi, Geraldo Souza Ribeiro 
Filho, os bons números da cooperativa são 
fruto do investimento em tecnologia, renovação 
de agências, abertura de um novo posto de 
atendimento e na ampliação do quadro de 
empregados. “Tudo isso fortaleceu nossa atuação 
em Guaxupé e região, gerando um crescimento 
de 8,54% no número de associados. No último 
ano, estivemos focados em ampliar nossa 
capacidade de atender bem os nossos mais 
de 53 mil cooperados, ofertando produtos e 
serviços financeiros com taxas justas e como o 
nosso atendimento mais próximo e consultivo “, 
ressaltou Ribeiro.

O presidente do Sicoob Credicom, Garibalde 
Mortoza Filho, explicou que a cooperativa, “no 
ano passado, superou as expectativas chegando a 
23 estados brasileiros com operações de crédito, 
que aliás cresceram mais de 33% de 2018 para 
2019”. E projeta seguir apoiando firmemente 
seus cooperados, que são em sua maioria da 
área da saúde, durante essa pandemia. 

“Tivemos, em 2019, um ano muito 
bom. Ajudamos nossos cooperados para que 

pudessem aproveitar a melhoria da economia 
do país e pudessem, através de financiamentos 
a um custo justo, terem seus negócios 
expandidos”, complementou o presidente do 
Sicoob Coopemata, César Matos. 

Já de acordo com Aurélio Teixeira 
Vaz de Melo, presidente da Coopertral, de 
Visconde do Rio Branco, o ano passado foi 
de oportunidades para a cooperativa, que 
participou de feiras, eventos e fez investimentos. 
“Atingimos nossos objetivos e até superamos 
as metas propostas para o período”, frisou.

O presidente da Coopmetro, de Belo 
Horizonte, Marcos Leisson Alves, contou que 
a cooperativa experimentou uma evolução 
média anual de cerca de 31%. Entre os 
motivos dos bons frutos colhidos em 2019, 
especialmente, estão a entrada das entregas 
de clientes de e-commerce e o investimento 
na renovação da frota dos cooperados. “Isso 
surtiu efeito, possibilitando o reconhecimento 
nacional da cooperativa, na categoria Ouro 
do Programa PDGC, que chancelou todo esse 
esforço estratégico voltado para a melhoria da 
gestão do negócio”, afirmou. 

Aplicativo 
Todas as informações da publicação 

também podem ser acessadas no aplicativo 
“Cooperativismo em Minas”, disponível 
para download gratuito no Google Play e na 
Apple Store. A versão atual da ferramenta 
traz novidades: agora, os usuários podem 
encontrar os dados mais recentes de um dos 
segmentos que mais crescem no país, os 
principais rankings das cooperativas mineiras 
em 2019, a Calculadora do Leite e as 
novidades do Catálogo Digital de Produtos 
e Serviços, onde poderão ser visualizadas 
informações gerais, contatos e rota do 
Google Maps, que indica localização da 
pessoa até a cooperativa. 

Os dados estão separados por 
segmentação e trazem, por exemplo, 
cooperativas que fornecem frutas, café, 
queijo ou aquelas que oferecem serviços 
financeiros, de saúde ou de transporte. 
O foco da organização com o 
aperfeiçoamento da ferramenta é facilitar o 
acesso do público às informações sobre o 
cooperativismo mineiro.

Cooperativismo em Minas

Movimentação financeira -  R$ 60,8 bilhões

Participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) - 9,6%

Número de cooperativas – 756

Número de cooperados - 1,9 milhão

Empregos gerados – 45 mil

7
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Cooperativismo mineiro é pauta de live organizada 
pelo Jornal O Tempo e Rádio Super Notícia  

O presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, participou, no dia 5 de 
junho, da live organizada pelo Jornal O 
Tempo e a Rádio Super Notícia para discutir 
o cenário do cooperativismo em Minas. Os 
veículos ouviram, ao longo de uma semana, 
lideranças das entidades de classe mineiras, 
abordando as perspectivas atuais no cenário 
econômico e social de cada setor. A conversa 
foi mediada pela jornalista Helenice 
Laguardia e pelo editor de Economia Karlon 
Aredes.

Durante a transmissão foram abordados 
assuntos como a força do cooperativismo no 
mundo, no Brasil e em Minas; a contribuição 
do segmento para o fortalecimento dos 
pequenos produtores e demais profissionais, 
e a relevância das cooperativas neste período 
de pandemia. 

Ao ser levantada a questão sobre a 
continuidade na prestação de serviços de 
cooperativas durante o isolamento social 
causado pelo novo coronavírus, Scucato 
assegurou: “O cooperativismo têm sido 
um exemplo neste momento de crise. As 
cooperativas, geralmente, saem com sucesso 
desses vendavais críticos”. E frisou ainda: 
“Os ramos Crédito, Saúde, Agropecuário 
e Transporte, independente da pandemia, 
estão trabalhando a todo vapor, assegurando 
resultados positivos também este ano”. 

Força do Cooperativismo 
Scucato falou sobre a representatividade 

do setor, contando a história da primeira 
cooperativa criada no mundo, em Rochdale, 
na Inglaterra, e abordou que existe uma 
grande oportunidade de crescimento do setor 
no país. “Estamos, por meio do Sescoop, 
uma entidade cooperativista, trabalhando 

diuturnamente para consolidar o cooperativismo 
e fazer com que ele se expanda por todo o 
território brasileiro”, comentou.

Vantagens de ser um cooperado
Sobre os inúmeros benefícios de se associar 

a uma cooperativa, o presidente destacou alguns 
pontos principais. “A organização em torno de 
uma cooperativa é vantajosa para todos. Os 
que produzem, seja no agropecuário, seja na 
parte artesanal ou na produção de serviços, em 
qualquer área, porque  sozinho o produtor não 
chega ao mercado, não tem acesso ao crédito, 
sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Nós 
precisamos que haja uma maior consciência da 
necessidade de se organizar coletivamente”.

Ensino à distância
Falando sobre a capacitação ofertada 

pela organização por meio do Sescoop/MG, 
Scucato explicou que já existem cursos online 
disponibilizados pela entidade: “O EAD no 
Brasil não tem volta, não só pela questão 
de segurança, mas também em relação ao 
custo. Esperamos que o ensino à distância 
tenha a mesma qualidade que o presencial e 
trabalhamos com afinco para aperfeiçoarmos 
esse serviço”, ressaltou. 

Crédito em tempos de pandemia
“As cooperativas de crédito não estão 

tendo problemas para levar crédito até a 
ponta. Elas estão capitalizadas”, disse. E 
complementou afirmando que as cooperativas 
liberaram o dobro de crédito para as pequenas 
empresas e pessoas físicas em relação aos 
bancos tradicionais neste período, ressaltando 
que no cooperativismo “o gerente conhece o 
demandante, sabe quem está pedindo, ao 
contrário dos bancos tradicionais”. 

Café em alta
“Com a alta do dólar, o café está 

nadando de braçada, os cafeicultores 
estão sorridentes. Já os outros produtores 
estão com dificuldades para comprar os 
fertilizantes e insumos por causa do preço 
do dólar. Estamos lutando com a Frente 
Parlamentar para mitigar e facilitar o 
máximo possível para os produtores rurais e 
para o cooperativismo em geral”, explicou. 

Soluções do transporte
Além de exaltar a atuação das 

cooperativas de transporte de carga para 
a manutenção do abastecimento da 
população, o presidente contou sobre 
uma solução do cooperativismo para o 
transporte de passageiros, muito afetados 
nos dias atuais. “Estamos tentando, junto 
com a Federação das Cooperativas de 
Transporte, fazer com que os taxistas tenham 
maior atuação no delivery”, exemplificou. 
Ronaldo contou ainda sobre a ação da 
Corrida da Cooperação, que este ano 
será virtual e contará com a parceria das 
cooperativas de táxi para a entrega do kit 
aos participantes em Belo Horizonte, bem  
como no recolhimento das doações de dois 
quilos de alimentos não perecíveis doados 
pelos atletas inscritos, que serão destinadas 
às entidades sociais parceiras do Sistema 
Ocemg.   

Otimismo 
“No município onde tem cooperativa, 

o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) é muito superior do que o da média 
das cidades”, relembrou o presidente, 
ressaltando ainda que as cooperativas não 
estão demitindo em meio à crise. “Algumas, 
inclusive, estão admitindo. A Unimed/BH 
contratou 400 profissionais neste período 
de pandemia para atuar na linha de frente”, 
completou. 

Por fim, Scucato deixou como 
mensagem uma fala de Charles Gide, 
economista francês que traçou as bases do 
modelo cooperativista. “O cooperativismo é 
a suprema esperança daqueles que sabem 
que há uma questão social para resolver e 
uma revolução para evitar”. 

Para assistir na íntegra a entrevista 
acesse o Canal do Jornal O Tempo  
no Youtube. 
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Contabilidade

Receita Federal prorroga prazo de 
entrega da escrituração contábil digital

A pandemia da Covid-19 interferiu 
na dinâmica dos mais diversos trâmites 
burocráticos das organizações, fazendo 
com que órgãos públicos que recebem 
documentações e demais insumos 
para prestação de contas anualmente, 
postergassem os prazos das obrigações 
legais.

Uma dessas é a Escrituração Contábil 
Digital (ECD), obrigação acessória que 
substitui a entrega dos documentos 
contábeis físicos por arquivos eletrônicos. 
Por meio da Instrução Normativa (IN) 

1.950/2020, a Receita Federal prorrogou 
a apresentação da ECD referente ao ano-
calendário de 2019, autorizando o envio 
das informações até o último dia útil do mês 
de julho, inclusive nos casos de extinção, 
incorporação, fusão e cisão total ou parcial 
da pessoa jurídica.

A solicitação da prorrogação foi uma 
demanda do Sistema OCB, considerando 
as restrições impostas pelo combate à 
Covid-19. Além disso, com a mudança no 
prazo para a realização das assembleias 
gerais ordinárias (AGO), fez-se necessária 

também essa alteração na entrega da ECD, 
que antes deveria ser enviada até o último 
dia útil de maio, tendo em vista que enviar 
esses documentos fiscais antes da aprovação 
na AGO poderia gerar a necessidade 
de ajustes e isso deixaria as cooperativas 
expostas ao risco de serem multadas.

Para saber mais sobre as medidas que 
impactam as cooperativas correlacionadas 
ao momento atual, acesse: https://www.
somoscooperativismo.coop.br/covid-19.

 (Fonte: OCB)

Crédito

O Presidente da República sancionou, 
em 19 de maio, a Lei 13.999/20 que 
cria o Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). A iniciativa faz parte 
do pacote de medidas para minimizar 
os impactos da pandemia no país, 
impulsionando a retomada de crescimento 
e fortalecimento dos pequenos negócios 
no país.

Após intenso trabalho da OCB e 
da Frencoop, as cooperativas de crédito 
foram inseridas entre as instituições 
financeiras que podem oferecer as linhas 
de crédito no âmbito do Pronampe. Com 
a capilaridade do sistema cooperativo, o 
programa alcançará também as regiões 

mais afastadas no país, quem têm sofrido 
um impacto econômico maior que o 
sanitário, devido à pandemia.

A formalização das concessões de 
crédito no Pronampe poderá acontecer por 
até três meses, podendo ser prorrogada 
pelo mesmo período. Além disso, um dos 
pontos fundamentais estabelecidos pela 
lei é a fixação da taxa de juros anual 
máxima igual à Selic, acrescida de 1,25% 
sobre o valor concedido, o que para as 
pequenas empresas tomadoras de crédito 
é um fôlego a mais para a retomada do 
crescimento.

A linha de crédito concedida 
corresponderá à metade da receita bruta 
anual calculada com base no exercício de 

Programa de apoio às micro e pequenas
 empresas é sancionado

2019 e será operacionalizada pelo Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste e 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 a garantia é pessoal.  As instituições 
financeiras participantes responderão 
pelos 20% restantes.

Para saber mais sobre outras ações 
em prol das cooperativas durante 
a pandemia, acesse: https://www.
somoscooperativismo.coop.br/covid-19.

(Fonte: Sistema OCB)

Reunião

Representantes de 14 estados 
participaram no dia 4 de junho, da reunião 
do Conselho Consultivo do Ramo Transporte 
para debater piso mínimo de fretes, 
seminários do ramo, questões tributárias, 
dentre outros temas.

O debate teve como pauta ordinária a 
validação dos pleitos do Ramo Transporte 
para a Consulta Pública 001/2020 da ANTT, 

que irá alterar a Resolução nº 5.867, que 
estabelece as regras gerais, a metodologia 
e os coeficientes dos pisos mínimos de frete.

Como item ordinário da reunião, os 
conselheiros ainda validaram a realização 
de seminários regionais com as cooperativas 
de transporte, para discussão dos principais 
temas de interesse do setor.

A encontro virtual contou ainda com 

Ramo Transporte debate pauta prioritária

o reporte de ações que o Sistema OCB 
vem executando para mitigar problemas ou 
buscar esclarecimentos em relação a temas 
específicos do transporte como o RNTRC 
Digital, que foi debatido em reunião com 
o diretor geral da ANTT, Marcelo Vinaud 
Prado.

(Fonte: OCB) 
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Curso Ópera conta com professores 
renomados no corpo docente

Retomado em 2017 por meio de um 
convênio de cooperação técnica entre o 
Sistema Ocemg, o Sebrae-MG e a Fundação 
Unimed, o Programa de Especialização 
em Desenvolvimento de Agentes em 
Cooperativas (Ópera) oferece ferramentas 
educacionais para que os participantes 
inovem na gestão cooperativista. Desde o 
seu retorno, 54 participantes já concluíram 
o curso.

Entre os seus diferenciais, a iniciativa 
conta em seu quadro docente com alguns dos 
principais representantes do cooperativismo 
nacional. O presidente do Bancoob, Marco 
Aurélio Almada, é um dos professores. 
Ele explica que sempre foi acionado para 
ministrar aulas em programas de pós-
graduação, principalmente devido ao fato de 
que, em um tempo pregresso, existiam ainda 
poucos especialistas em cooperativismo de 
crédito. 

 “A medida que o número de especialistas 
no assunto foi aumentando também reduzi 
minha participação em programas de pós-
graduação até, finalmente, remanescer 
apenas o Ópera. Permaneci por ser um 
programa totalmente diferente dos demais. 
Ele não visa apenas formar executivos. É 

mais ambicioso. Visa formar agentes de 
desenvolvimento em cooperativas. Isso não 
é uma nuance. Está relacionado à essência 
da doutrina cooperativista que ambiciona 
alavancar seus cooperados pela ação da 
cooperativa. Está intimamente relacionado 
com nosso propósito. E isso, para mim, 
faz toda a diferença. É uma questão de 
conectarmos nossa origem com o nosso 
futuro”, destaca.

Outro professor da especialização é 
o Diretor de Operações do Bancoob, Ênio 
Meinen. “Participar do Ópera é sempre uma 
grande responsabilidade, mas ao mesmo 
tempo uma honra cedida a poucos. É 
também uma oportunidade de conviver com 
lideranças e executivos altamente preparados, 
e com elevado nível de exigência, o que, por 
sua vez, requer do corpo docente preparação 
diferenciada”, ressalta.

Ainda segundo Meinen, os profissionais 
que cursam o Ópera “voltam às suas bases 
com grande domínio sobre os principais 
temas estratégicos do cooperativismo, o 
que lhes dá a condição especial de exercer 
influência para que o movimento tenha uma 
presença mais expressiva na sociedade, em 
condições de governança consistentes”.

Para o gerente de Articulação para 
o Desenvolvimento do Sebrae Minas, 
Alessandro Chaves, os alunos egressos do 
programa têm um papel crucial nas cidades 
de sua atuação. “Considerando que as 
cooperativas representam grande parte 
do setor produtivo local é importante que 
elas se posicionem não só como agentes 
de desenvolvimento dos seus cooperados, 
mas de toda a comunidade”, ressalta.

Em decorrência do isolamento social, 
as aulas presenciais da especialização 
estão suspensas até a normalização das 
atividades in loco no Centro de Treinamento 
do Sistema Ocemg. De acordo com o 
coordenador da especialização, Inocêncio 
de Oliveira, para 2020, as atividades 
do Ópera estão previstas para iniciar 
no final de agosto, caso não tivesse 
ocorrido a pandemia, as aulas seriam 
iniciadas em maio. Ele complementa que 
“o que se espera de um participante, 
em sua conclusão do Ópera, é que ele 
possa contribuir eficazmente, com o 
desenvolvimento de sua cooperativa, 
enquanto seu Agente de Desenvolvimento, 
independente do cargo que ocupe. Os 
resultados estão a olhos vistos”.

Turismo

Uma Portaria do Ministério do Turismo, 
publicada no dia 15 de maio, permite que 
agentes financeiros privados, como cooperativas 
de crédito, também operem o Fundo Geral do 
Turismo (Fungetur), antes restrito aos agentes 
públicos. A mudança permitirá um aumento de 
instituições ofertando o crédito específico para 
o setor do Turismo, que recebeu, no início do 
mês, um aporte de R$ 5 bilhões por meio da 
Medida Provisória 963.

A alteração atende pleito do Sistema 
OCB, em função da capilaridade e 
expertise do cooperativismo de crédito na 
operacionalização de fundos públicos. O 
Fungetur tem como objetivo fomentar e 
prover recursos para financiamentos privados 
em obras de implantação, ampliação, 
modernização e reforma de empreendimentos 
turísticos.

Quem pode acessar
Poderão ter acesso ao crédito 

empresas das seguintes áreas: 
acampamento turístico, agências de 
turismo, meios de hospedagem, parques 
temáticos, transportadora turística, 
casas de espetáculos e equipamentos 
de animação turística, centro de 
convenções, empreendimento de apoio 
ao turismo náutico ou à pesca desportiva, 
empreendimento de entretenimento e lazer 
e parques aquáticos, locadora de veículos, 
organizador(a) de eventos, prestador 
de serviços de infraestrutura de apoio 
a eventos, prestador especializado em 
segmentos turísticos, além de restaurantes, 
cafeterias e bares.

Ainda de acordo com a nova portaria, 
as empresas poderão solicitar até R$ 

30 milhões em empréstimos para usar 
no capital de giro nesse momento de 
pandemia. A taxa de juros aplicada deve ser 
de 5% a.a. + INPC com prazo de pagamento 
em 60 meses. A expectativa é que 80% dos R$ 5 
bilhões sejam destinados aos empreendimentos 
de micro, pequeno e médio porte. Os 20% 
restantes poderão ser acessados por empresas 
de grande porte.

(Fonte: Sistema OCB).

Cooperativas de crédito poderão operar Fungetur
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Coopercurtas

Unimed João Monlevade dá continuidade 
às ações do Dia C durante a pandemia

Cooxupé faz doação para hospitais locais 
e regionais de MG e SP

A Unimed João Monlevade continua 
realizando ações pertinentes ao Dia de 
Cooperar (Dia C) e, como definido para a 
campanha deste ano, voltadas para mitigar os 
impactos da pandemia causada pelo Covid-19.

Com o intuito de contribuir para o 
tratamento de pacientes do novo coronavírus, 
a cooperativa doou um ventilador mecânico 
e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
ao Hospital Margarida, de João Monlevade, 
que fica na sua área de abrangência. A ação 
foi realizada de forma intercooperativa com 

O Conselho de Administração da 
Cooxupé, atendendo uma solicitação dos 
cooperados, aprovou a doação de R$ 2 
milhões para hospitais locais e regionais na 
área de atuação de seus associados.

A verba, destinada no dia 8 de maio, vem 
como uma medida complementar para ajudar 
as instituições de saúde no enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

Segundo a cooperativa, a metade da 
doação, ou seja, R$ 1 milhão, contemplará 

Copremon, Coopertramon, Sicoob Credimepi 
e Sicoob Credicom.

Além disso, a cooperativa prossegue 
com iniciativas de responsabilidade 
social, como, por exemplo, a campanha 
“Eu Ajudo na Lata”, iniciada em 2015. 
Para este projeto a Unimed-JM conta 
com um grande número de parceiros que 
contribuem com a doação de lacres. Os 
itens de acessibilidade são direcionados 
para asilos, APAE’s e hospitais das cidades 
em que a cooperativa atua.

A décima edição da “Eu Ajudo na 
Lata”, começou em dezembro de 2019 e, 
até o momento já arrecadou 458 garrafas 
pet’s com 294,95 kg de lacres de alumínio, 
proporcionando a aquisição de três cadeiras 
de rodas.

Segundo a cooperativa, a arrecadação 
continuará até novembro deste ano e 
as doações dos itens de acessibilidade 
têm previsão para serem entregues em 
5 de dezembro, no Dia Internacional do 
Voluntariado.

Coopemetro e Ligue-Taxi realizam 
projeto intercooperativo

Serviços de entregas que antes da 
pandemia eram realizados exclusivamente 
pelos Correios, transportadoras mercantis 
e profissionais liberais, agora passam a ser 
atendidos por cooperativas de transporte, 
otimizando as entregas para os consumidores.

Neste cenário, agravado pelo isolamento 
social causado pelo novo coronavírus, a 
Coopmetro, de Belo Horizonte, diversificou seu 
portfólio de serviços com um projeto inovador 
de transporte e-commerce. A cooperativa tem 
como prática o atendimento de um grande 
cliente de comércio virtual e, mediante o 
cenário atual, ampliou as formas de entrega 
dos produtos também para cooperados taxistas 
da Ligue-Taxi BH, visando ocupar o tempo 

ocioso do taxista com o transporte de pequenas 
entregas advindas do comércio virtual.

O projeto-piloto mineiro reforça a 
possibilidade de uma ação de intercooperação 
entre cooperativas de transporte de cargas 
e de passageiros. A ideia é levar a iniciativa 
também para outras cidades como Brasília 
(DF), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

“Essa parceria entre Coopmetro e Ligue-
Taxi BH permite ao cooperado uma nova 
fonte de renda, diversificação do portfólio de 
serviços, ampliação da base de conhecimentos 
para outros mercados e, principalmente, 
perspectivas positivas para o negócio e seu 
sustento”, confirmou o diretor administrativo da 
Coopmetro, Evaldo Matos.

Sicoob União dos 
Vales coloca em 

prática projeto Todos 
contra Covid-19

O Sicoob União dos Vales criou, 
logo no início do isolamento causado 
pela pandemia, a campanha Todos contra 
Covid-19. A cooperativa doou, para os 
colaboradores de sua matriz em Raul Soares 
e Postos de Atendimento (PA) em 25 cidades, 
Equipamentos de Proteção Individual, 
máscaras e álcool em gel, bem como 
comprou 40 testes do novo coronavírus.

Até o momento, 1.300 máscaras foram 
compradas, sendo que outras 200 já foram 
encomendadas. Atitude que movimentou 
a economia local, visto que as peças foram 
adquiridas de confecções da cidade. A ação 
faz parte da campanha do Dia C 2020.

Para o diretor de Negócios da 
cooperativa, Evanílson Danelon Grillo, 
“o momento que vivemos é caótico e a 
população já espera que as instituições façam 
algo. Esse sentimento é muito claro para a 
cooperativa. Entendemos que é nosso dever 
proteger as pessoas que estão do nosso lado: 
os colaboradores e os cooperados”. Ele frisou 
ainda que a cooperativa é fundamentada para 
que as pessoas consigam dar continuidade 
aos seus negócios.

A Todos Contra Covid-19 vigora 
enquanto houver recomendações das 
organizações de saúde, porém, algumas 
ações de higiene serão permanentes, visando 
o cuidado com o público.

hospitais locais de cidades onde atua e registra 
volume de recebimento de café, beneficiando 
mais de 70 municípios das regiões do Sul de 
Minas, Cerrado Mineiro e na região do Rio 
Pardo no Estado de São Paulo. Já a outra 
metade seguirá para hospitais regionais, 
levando em consideração a atuação nas áreas 
de presença de cooperados da Cooxupé.

“É um momento em que todos devemos 
estar juntos e fortalecidos e, por isso, a Cooxupé 
decidiu disponibilizar esta contribuição em 
benefício das comunidades que se relacionam 
com a cooperativa.  Acreditamos nesta relação 
de confiança e esta doação será importante 
para esses hospitais, permitindo melhores 
condições no atendimento de seus pacientes”, 
ressalta Carlos Augusto Rodrigues de Melo, 
presidente da Cooxupé.
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