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Sistema Ocemg em cinco décadas

Dos anos 2000 aos dias atuais, a Ocemg vem 
integrando e investindo em ações que mostram a 
força do cooperativismo mineiro. Em 2009, lança o 
Dia de Cooperar, que hoje faz parte do calendário do 
cooperativismo brasileiro, e em 2013 integra em suas 
ações de alta gestão o Programa de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas, iniciativa do Sescoop 
Nacional que, ao longo de sete anos, as cooperativas 
mineiras vem se destacando nacionalmente.

Ronaldo Scucato
Presidente do Sistema Ocemg

Adaptabilidade em 
tempos insólitos

uma versão online do projeto teatral Coop 
Encena, com a peça Guara-pa-rir. 

E, superando todas as nossas 
expectativas, realizamos dois dos nossos 
maiores eventos de forma digital. Abrindo 
a temporada do Dia C 2020 em Minas, 
em maio, investimos em uma ação inédita, 
e em parceria com a Unimed-BH e a rádio 
98 FM, quando alcançamos mais de 240 
mil pessoas pelo nosso YouTube. A iniciativa 
contou com uma live da dupla sertaneja 
César Menotti e Fabiano, direto do nosso 
Centro de Treinamento, confirmando mais 
de 22 mil acessos durante a apresentação 
que, posteriormente, contabilizou mais de 
260 mil visualizações. 

Confiantes nesses resultados, no 
dia 4 de julho, mais uma vez realizamos 
a parceria de sucesso com a Unimed-
BH, 98FM, Sistema OCB e as Centrais 
do Sicoob no Estado, para efetivarmos a 
Celebração do Dia C, no canal do Youtube 
e nas multiplataformas da 98, com mais 
de 10 horas de programação sobre 
cooperativismo; iniciamos com a Corrida 
da Cooperação - Em Casa, que somou 
dois mil inscritos e 2.441 visualizações pelo 
YouTube; tivemos entrevistas, divulgação 
de produtos e serviços das cooperativas e 
fechamos a programação com um show da 
banda mineira Skank, contabilizando mais 
de 240 mil visualizações até o momento. 

A transformação digital e o uso 
de dispositivos remotos passaram a ser 
nossa ‘nova rotina’. Foi preciso apostar 
em ferramentas que proporcionaram 
adaptabilidade para aliar tecnologia com 
conhecimento e excelência em gestão. 
Juntos e atentos às transformações digitais 
vislumbramos um futuro edificante para o 
cooperativismo local, regional, nacional e 
internacional. Vamos juntos. SomosCoop. 

A pandemia do novo coronavírus, 
decretada em março pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), alterou hábitos 
e comportamentos que passaram a fazer 
parte da rotina social. Hoje, o jargão 
‘novo normal’ envolve o uso de máscaras, 
constante higienização e isolamento social.

O Sistema Ocemg, assim como outras 
organizações, adotou pela primeira vez o 
home office e se reinventou, mas foi preciso 
adaptabilidade e agilidade para garantir 
eficiência e continuidade nas nossas 
ações - nossa capacidade de solucionar 
problemas de forma criativa foi rápida, 
pois não podíamos parar. 

Em parceria com a Fundação Dom 
Cabral (FDC) criamos os webinars OnCoop 
que deram continuidade à geração 
de informações e conteúdos para as 
cooperativas, transmitidos ao vivo em nosso 
canal do Youtube. Realizamos 54 webinars 
que já alcançaram 40.545 visualizações. 
No âmbito do monitoramento, colocamos 
em prática as visitas virtuais adaptáveis 
à disponibilidade de cada cooperativa e 
iniciamos a semana do Preenchimento 
do Programa de Desenvolvimento das 
Cooperativas (PDGC), com o objetivo de 
instruí-las no programa. 

Passamos a ofertar cursos de 
capacitação e aperfeiçoamento de 
forma virtual, bem como encontros 
para devolutivas com as cooperativas 
participantes do Programa de 
Acompanhamento Econômico e Financeiro 
(GDA). Também lançamos por meio de uma 
webinar especial a 15ª edição do Anuário 
de Informações Econômicas e Sociais do 
Cooperativismo Mineiro e disponibilizamos 
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FortalecimentoCartas 

A OCEMG

Com minhas cordiais saudações, em nome da 
Cocatrel e da Coccamig, às quais atualmente re-
presento, venho agradecer ao Sistema Ocemg a 
oportunidade de participar do importante evento 
internacional ligado ao agronegócio no mês de 
março, em Moscou, bem como a oportunidade 
proporcionada de conhecer importadores de café 
do leste europeu e iniciar com eles relevantes tra-
tativas comerciais. 

A participação no evento e na respectiva mis-
são técnica foi de grande valia para o reconhe-
cimento internacional do café brasileiro (tão bem 
representado pelas cooperativas mineiras) em mer-
cados ainda emergentes no que tange à importa-
ção de café do Brasil.

Compartilho minha experiência e satisfação na 
exploração de oportunidades no leste europeu, um 
eixo preterido por alguns exportadores, mas com 
grande potencial de mercado. Além dos inúmeros 
e importantes contatos feitos com empresas da re-
gião ligadas ao setor cafeeiro, é oportuno registar, 
a título de exemplo, que já foram, até o momento, 
graças à referida missão técnica internacional, efe-
tivadas pela Cocatrel excelentes negócios com três 
dessas empresas.

Três Pontas, 17 de junho de 2020.

Foram feitos negócios com duas das maiores em-
presas importadoras de café na Rússia, cujo primeiro 
contato com a Cocatrel foi justamente durante a feira de 
cafés de Moscou, mostrando o quão importante foi a alu-
dida participação em tal evento, tendo sido “fechados” 
vinte containers de cafés especiais com a Wintergreen e 
três com a Cocar, sendo certo que os cafés negociados 
foram em valores vultosos, acima da média de mercado.

Em relação à viagem a cidade de Kiev/Ucrânia e 
visita à Max Green Coffee (empresa com a qual a Coca-
trel, até então, nunca havia fechado qualquer negócio) 
e respectivo contato com vários de seus clientes e torre-
fação, rendeu, também, excelentes frutos, já tendo sido 
negociado dois containers de cafés especiais.

Apenas esses três negócios totalizaram algo em tor-
no de R$ 4.960.000,00 (valor faturado em menos de 
três meses); sendo certo que tais exportações somente 
foram possíveis graças à presença e ao contato pesso-
al proporcionado pela mencionada missão técnica. Tal 
resultado foi expressivo, não só pelos números, como 
também pela rapidez no fechamento dos respectivos 
negócios, demonstrando o alto reconhecimento que os 
mercados periféricos dão à aproximação e ao maior re-
lacionamento pessoal dos produtores, representados por 
suas cooperativas.

Atenciosamente,

Marco Valério Araújo Brito. 
. 

Novidade

OCB lança plataforma de inovação 
para o ambiente cooperativista brasileiro

O Sistema OCB lançou, no dia 16 de 
junho, durante uma webinar em seu canal do 
Youtube, o site Inovacoop. O evento online 
teve como tema Cooperativas Inovadoras, 
Negócios Transformadores e contou com uma 
abertura feita pelo presidente da Organização 
Nacional, Márcio Lopes de Freitas, que frisou 
a importância de se pensar o futuro do 
cooperativismo e o cooperativismo do futuro.

“Inovação é um tema providencial que 
veio em massa durante o 14º Congresso 
Brasileiro do Cooperativismo, realizado em 
2019, e foi citado de forma unânime, nos 
fazendo repaginar o nosso planejamento, 
e pensar como propor um ambiente melhor 

para que as cooperativas também inovem. 
Esta é a hora de ousar, de ter coragem 
para fazer o novo, o diferente. E a equipe 
da OCB trabalhou muito para desenvolver 
o Inovacoop, um ambiente para que as 
cooperativas possam compartilhar seus 
processos de inovação, uma plataforma 
para desenvolver a cultura da inovação. Não 
é hora de acomodar, é hora de enxergar 
além, vamos mostrar para a humanidade 
que podemos fazer mais e melhor”, explanou 
Lopes.

Durante a apresentação, a 
coordenadora de inovação do Sistema 
OCB, Samara Araújo, explicou passo a 

passo as funcionalidades do novo site.  
Na plataforma as cooperativas encontrarão 
informações, análises, ferramentas e cursos 
que vão ajudar a levar inovação para o dia 
a dia do setor. 

De acordo com Samara, é importante 
que os cooperativistas estejam antenados 
com as tendências e cenários atuais, e o 
Inovacoop será um local ideal para isso. 
Para ter acesso ao conteúdo completo da 
plataforma, a cooperativa deve fazer um 
breve cadastro. 

Para conhecer e fazer o cadastro 
na Plataforma Inovacoop acesse o site:  
www.inova.coop.br. 
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Ao longo do mês de junho, o Sistema 
Ocemg realizou encontros virtuais com as 
cooperativas participantes do Programa 
de Acompanhamento Econômico e 
Financeiro (GDA). Participaram dirigentes 
e representantes dos ramos agro, nos 
segmentos de café e leite, e transporte.

Os encontros tiveram como objetivo 
apresentar os indicadores do setor no 
período de 2015 a 2019, contextualizando 
o atual cenário de pandemia e como ela 
vem afetando as cooperativas, bem como 
as perspectivas futuras no âmbito dos 
negócios.

Ronaldo Scucato, presidente do 
Sistema Ocemg, ressaltou a relevância do 
programa para o desenvolvimento e para 
a tomada de decisão dos gestores das 
cooperativas. Ele explicou que o GDA teve 
início com os ramos Agro e Transporte, 
mas a intenção da organização é ampliá-
lo para os demais.

O superintendente do Sistema 
Ocemg, Alexandre Gatti Lages, reforçou 
alguns dados do Anuário de Informações 
Econômicas e Sociais do Cooperativismo 
Mineiro, lançado no início do mês de 
junho, dando enfoque na movimentação 
econômica do setor em 2019, que resultou 
em mais de R$ 60 bilhões, e na participação 
no PIB do Estado, que representa 9,6%. 
Lages frisou que os cursos e treinamentos 
do portfólio da organização passaram a 
ser oferecidos de maneira virtual a partir de 
junho e anunciou a retomada do Lidercoop 
e Prodecoop Agro para agosto, também no 
formato online.

O palestrante convidado foi o 
coordenador de monitoramento do Sistema 
Ocepar, João Gogola, que detalhou os 
estudos feitos pela Unidade tendo em vista 
indicadores da curva de pandemia e seus 
impactos diretos e indiretos no setor.

“É uma grata satisfação falar 
para as cooperativas mineiras sobre 
as nossas experiências. Nosso objetivo 
é trazer a compreensão deste cenário 
de excepcionalidade que até então 
nenhum de nós imaginaríamos passar. 
Nós, como entidades de representação, 
devemos fazer ações estratégicas para 
auxiliar as cooperativas e estas ações são 
possíveis quando temos as informações 
consolidadas”, comentou Gogola.

Café e leite
De acordo com levantamento do 

Sistema Ocemg, em Minas Gerais, o setor 
Agropecuário representa um faturamento 
de R$23,2 bilhões, contando com a 
participação de 180 mil cooperados e 16,6 
mil empregados. Hoje, no Estado, atuam 
190 cooperativas do ramo, que geram R$14 
bilhões de ativos totais e apresentam um 
capital social de R$922,2 milhões. No GDA, 
participam, atualmente, 120 cooperativas.

O Estado é o maior produtor de café do 
Brasil, sendo que 69,2% do café produzido 
em Minas passa por uma cooperativa. 
Nos últimos cinco anos, o volume de café 
produzido pelas cooperativas aumentou 
47,3%. Hoje, a cada 10 xícaras de cafés 
consumidas no Brasil, quatro são de 
cooperativas.

Sistema Ocemg realiza eventos virtuais de 
apresentação dos resultados do GDA

Ainda segundo o levantamento do 
GDA, a participação das cooperativas 
mineiras na produção de leite do Brasil é 
de 5,1%, mantendo os índices dos cinco 
anos anteriores que foram analisados pela 
equipe. Em relação ao Estado, este índice 
chega a 19,4%. Hoje, Minas Gerais é 
responsável por 26% da produção leiteira 
do país.

Os dados analisados contemplam 51 
cooperativas de leite, no período entre 
2015 e 2019. O grupo somou R$ 5,3 
bilhões de faturamento, com sobras de R$ 
107,5 milhões.

Acompanhamento

Transporte
O ramo transporte possui 156 

cooperativas cadastradas no Sistema Ocemg, 
sendo 10 participantes do programa GDA. 
O faturamento total das cooperativas do 
segmento é de R$ 1,2 bilhão, com 14,6 
milhões em sobras, sendo que o ramo engloba 
16,7 mil cooperados e emprega mais de mil 
pessoas no estado.

Entre as integrantes do programa foi 
apontado um faturamento de R$ 725,7 
milhões, o que representa mais de 56% do que 
todo o ramo fatura, e sobras de R$ 3 milhões.

Sobre o GDA
Implementado em Minas pelo Sistema 

Ocemg em 2017, o GDA viabiliza, 
gratuitamente, um monitoramento sistemático 
dos principais indicadores de desempenho 
econômico-financeiro do segmento, 
permitindo que as informações do balanço das 
cooperativas sejam transformadas em dados 
gerenciais. 

As cooperativas participantes do GDA 
que desejarem um maior detalhamento de 
dados devem entrar em contato pelo e-mail 
cooperativas@minasgerais.coop.br.
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Agropecuário  

Plano Safra 2020/2021 é lançado pelo Governo Federal 

O Governo Federal lançou, no dia 
17 de junho, em cerimônia realizada no 
Palácio do Planalto, em Brasília, o Plano 
Safra 2020/2021. O lançamento contou 
com a presença do Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, e da Ministra de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. 
A Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB) prestigiou o evento por meio de 
videoconferência.

Foram disponibilizados R$236,3 milhões 
para financiar o setor agropecuário, um 
incremento de 6,1% em relação ao Plano 
Safra 2019/2020, correspondendo a R$ 
13,5 bilhões a mais para apoiar a produção 
agropecuária nacional. Do total dos recursos, 
R$ 179,38 bilhões serão destinados ao 
custeio e comercialização (5,9% acima do 
valor da safra passada) e R$ 56,92 bilhões 
para investimentos em infraestrutura.

Segundo a Ministra, a destinação de 
recursos para o setor do Agro é histórica e 
muito contribuirá para o desempenho do 
segmento para a próxima safra. Desde o dia 
1ª de julho, os produtores rurais e cooperativas 
podem contar com os recursos, que estarão 
disponíveis até o dia de 30 de junho do 
próximo ano, garantindo a continuidade da 
produção no campo e o abastecimento de 
alimentos no país durante e após a pandemia 
do “novo” coronavírus, atendendo pequenos, 
médios e grandes produtores.

Os recursos serão distribuídos da 
seguinte forma: R$ 33 bilhões para produtores 
beneficiários do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
representando um incremento de 5,7% em 
relação ao último plano; R$ 33,12 bilhões 
para financiamento de custeio e investimento 
dos médios produtores rurais através do 
Pronamp (aumento de 25,1%); e o restante, 
R$ 170,17 bilhões, serão assegurados para 
os demais produtores e para as cooperativas.

Todas as taxas de juros foram reduzidas, 
atendendo a um dos principais pleitos dos 
produtores em relação ao Plano. No caso dos 
pequenos produtores beneficiários do Pronaf, 
as taxas variam de 2,75% e 4,0% a.a., o que 
representa uma queda de 13% em relação às 
taxas negociadas no último ano agrícola. Os 
médios produtores favorecidos pelo Pronamp 
contarão com financiamentos com taxas de 
5% a.a., redução de 16,7% em relação ao 
ano anterior. Por fim, os demais produtores 

poderão acessar os subsídios a uma taxa de 
6% a.a., que corresponde a um percentual 
25% menor em relação ao Plano Safra do ano 
anterior.

De acordo com análise feita pela Gerência 
de Monitoramento e Desenvolvimento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg, é importante 
destacar que serão disponibilizados incentivos 
voltados para a adoção de tecnologias 
relacionadas aos bioinsumos nas propriedades 
rurais e cooperativas. Os recursos estão 
previstos no Inovagro para os produtores rurais 
e as cooperativas podem acessar as linhas 
de crédito do Programa de Desenvolvimento 
Cooperativo para a Agregação de Valor à 
Agropecuária (Prodecoop). Para o Prodecoop, 
os recursos somam R$ 1,65 bilhão, recebendo 
28% a mais com relação ao ano passado, 
com taxa de juros de 7% a.a., limite de R$ 
150 milhões por cooperativa e prazo para 
pagamento em até 12 anos.

Além disso, as cooperativas 
agropecuárias poderão acessar o Programa 
de Capitalização das Cooperativas de 
Produção Agropecuária (Procap-Agro), que 
tem como objetivo promover a recuperação/ 
reestruturação patrimonial das cooperativas 
de produção agropecuária, agroindustrial, 
aquícola ou pesqueira e os beneficiários são 
os produtores rurais pessoa física ou jurídica e 
suas cooperativas de produção agropecuária. 
Este ano, o programa volta a ser contemplado 

com recursos de R$ 1,5 bilhão, taxa de juros 
de 7% a.a., limite de R$ 65 milhões por 
cooperativa e prazo para pagamento em até 
2 anos.

O Plano Safra 2020/21, por meio 
do Programa  de  Incentivo a Irrigação 
e a Produção em Ambiente Protegido 
(Moderinfra), permitirá que seja feito o 
financiamento para aquisição de equipamentos 
de monitoramento climatológico, como 
estações meteorológicas e softwares, e de 
monitoramento da umidade do solo. “Essa 
possibilidade permitirá que os produtores 
possam ter maior previsibilidade e controle das 
necessidades da lavoura, otimizando ainda 
mais os processos e garantindo melhores 
resultados”, avalia a analista de monitoramento 
do Sistema, Diana Oliveira. Segundo ela, por 
meio do Inovagro, os pecuaristas poderão 
financiar a aquisição de equipamentos e 
serviços de pecuária de precisão. Os setores 
da pecuária bovina e bubalina, de leite e 
de corte também estão contemplados nos 
financiamentos para automação, adequação 
e construção de instalações.

Vale destacar que a subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural, no ano agrícola 
de 2020/2021, será de R$ 1,3 bilhão. 
A estimativa é de que com o valor seja 
possível contratar 298 mil apólices de 
seguros em todo o país, dando cobertura a 
21 milhões de hectares.
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Especial

Celebração do Dia C une cooperativas 
e sociedade em torno da solidariedade

A pandemia trouxe adaptações para a vida das pessoas e para os eventos; 
a solução para comemorar o Dia C foi totalmente digital

Dia C 2020
Minas Gerais 
257 cooperativas participantes 
233 projetos inscritos
Mais de R$ 12 milhões em doações 
das cooperativas para minimizar os 
efeitos da Covid-19

Brasil 
1.662 cooperativas participantes
1.895 projetos inscritos

Uma grande celebração do voluntariado 
cooperativista uniu o país de Norte a Sul no dia 
4 de julho. Cooperativas e Unidades Estaduais 
promoveram eventos online em comemoração 
ao Dia de Cooperar (Dia C) que, este ano, teve 
como objetivo a realização de projetos com 
intuito de mitigar os impactos da pandemia do 
novo coronavírus na vida da população. 

Em Minas Gerais, o Sistema Ocemg 
colocou no ar, por meio do YouTube e das 
multiplataformas da rádio 98FM, mais de 10 
horas de programação sobre cooperativismo 
e solidariedade. O evento foi realizado através 
de uma parceria com o Sistema OCB, Unimed-
BH, e as Centrais do Sicoob em Minas, sendo 
registradas mais de 240 mil visualizações no 
canal de vídeos. 

“As cooperativas estão no mercado 
fazendo negócios e, do sucesso obtido, 
uma parte é aplicada no social, este 
é o Dia de Cooperar. Essa iniciativa 
engloba um grande número de projetos 
de escolha das cooperativas, desde que 
o foco seja compatível com os objetivos 

do cooperativismo, que visa em 
primeiro lugar o ser humano”, 

frisou o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato 

durante a transmissão.

O presidente da Unimed-BH, Samuel 
Flam, comentou sobre a relevância do 
cooperativismo de Saúde no momento atual: 
“Na Unimed-BH o foco no ser humano é todo 
dia. Não é pouco dizer que o Dia C é todo dia 
por aqui. E nunca a presença e o cuidado com 
as pessoas estiveram tão presentes como nesta 
pandemia”.

Falando sobre como o cooperativismo 
impulsiona o desenvolvimento das cidades 
em que está presente, o superintendente 
Financeiro e de Negócios do Sicoob Central 
Cecremge, Geraldo Martins, comentou que 
em uma pesquisa do Sebrae referente aos mais 
de 100 dias de pandemia, foi levantado que, 
“para cada 10 solicitações de crédito na rede 
bancária tradicional, uma foi atendida. Por 
outro lado, no cooperativismo de crédito, para 
cada dez operações consultadas, três foram 
concedidas”.

“O cooperativismo tem princípios que 
exemplificam o Dia C como, por exemplo, 
o compromisso com a comunidade, ou 
seja, destinamos parte dos recursos para as 
cidades em que as cooperativas atuam”, 
complementou o diretor Executivo do Sicoob 
Central Crediminas, Elson Rocha.

Os expectadores também fizeram  
doações que serão revertidas em cestas básicas 
para entidades sociais de Belo Horizonte e 
Região. O montante arrecadado foi de mais de 
R$ 10 mil reais, destinados para 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; e 
Asilo Nossa Senhora da Piedade (Lar da Vovó).

O presidente da Casa Aura, Paulo 
Pacheco, agradeceu a contribuição: “Nossa 
parceria com o Sistema Ocemg mostra que 
podemos construir, juntos, uma sociedade mais 
humana e justa”.

Atitudes simples movem o mundo
Ao longo da programação, foram 

contadas histórias sobre o poder transformador 

do Dia C. A analista de Promoção Social do 
Sistema Ocemg, Rouzeny Zacarias, ressaltou 
que, até o momento, 233 projetos do Dia C 
vêm sendo realizados em 113 municípios no 
Estado. 

Mateus Colombaroli, presidente da 
Unimed São Sebastião do Paraíso, contou sobre 
a iniciativa da cooperativa. “A teleorientação 
funcionava com médicos cooperados tirando 
as dúvidas de qualquer pessoa da cidade sobre 
o novo coronavírus. Ajudamos os cooperados, 
gerando trabalho em um momento em que 
muitos consultórios foram fechados e alguns 
médicos não puderam estar na linha de frente, 
e ajudamos também a população”, disse.

“Nosso maior foco no cooperativismo é a 
valorização das pessoas. O Dia C é o momento 
de colocar em evidência para a população 
as nossas ações de responsabilidade social”, 
complementou o diretor do Instituto Unimed-
BH, Eudes Arantes Magalhães.

Já o Sicoob Copermec, de Cláudio, doou 
um respirador e cerca de R$ 500 mil para a 
Santa Casa da cidade a fim de aumentar a 
capacidade de atendimento da instituição de 
saúde. “Devolvemos para o município toda 
a credibilidade que nos deram ao longo dos 
anos”, frisou o presidente da cooperativa, 
Adarlan Rodrigues.

Números
Minas Gerais registrou a participação de 

257 cooperativas e, no Brasil, até o momento, 
1.895 foram iniciativas inscritas no Dia C, das 
quais 1.517 estão ligadas ao combate dos 
impactos gerados pela pandemia. 

O cooperativismo mineiro já doou mais 
de R$ 12 milhões este ano para iniciativas que 
ajudam a minimizar os efeitos da Covid-19 
na vida das pessoas mais afetadas. Em todo 
o país, 141.058 pessoas foram beneficiadas 
com as iniciativas do Dia C 2020, sendo que 
136.551 brasileiros foram alvo de iniciativas 
diretamente ligadas ao combate aos efeitos da 
Covid-19. A previsão é que mais de 3 milhões 
de pessoas em todo o Brasil sejam beneficiadas 
pelo Dia C 2020.
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Dia C em Minas Gerais em 10 
anos (2009 a 2019)

Voluntários: 419.603
Pessoas Beneficiadas: 6.836.883
 
Dia C no Brasil de 2013 
a 2019

Pessoas Beneficiadas: 11.935.337
Voluntários: 857.721

Celebração do Dia C une cooperativas 
e sociedade em torno da solidariedade

A pandemia trouxe adaptações para a vida das pessoas e para os eventos; 
a solução para comemorar o Dia C foi totalmente digital

Corrida da Cooperação 
Integrando o Dia C, a 9ª edição da 

Corrida da Cooperação – Em casa foi 
realizada na manhã de 4 de julho. Devido 
à pandemia do novo coronavírus, o evento 
esportivo do Sistema Ocemg foi promovido 
em formato online, com alongamento, 
largada e provas de 20, 30, 40, 50 minutos 
e uma hora. Os participantes interagiram por 
meio de mensagens, fotos e vídeos, replicados 
no telão durante o evento. Ao todo, foram 
contabilizados dois mil inscritos e 2.441 mil 
visualizações do vídeo da corrida. 

A corrida contou com a participação 
de representantes de cooperativas de crédito 
que adquiriram inscrições, como Sicoob 
Credicom, Sicoob Credjus, Sicoob Coopjus, 
Sicoob Credioeste, e as integrantes do Circuito 
Sicoob de Corrida de Rua: Sicoob Coopermec, 
Sicoob Arcomcred e Sicoob Divicred.

Este ano a entrega dos kits, com 
camisa e medalha, foi realizada por meio 
de uma parceria com a Federação das 
Cooperativas de Transporte do Estado de 
Minas Gerais (Fetranscoop/MG), buscando 
evitar o trânsito de pessoas na cidade e 
contribuir com os taxistas cooperados, que 
tiveram seu faturamento afetado devido ao 
isolamento social. 

O valor integral das inscrições será 
revertido em doações de alimentos para 
instituições sociais atendidas pelo Sistema 
Ocemg no Dia C. 

Live com Skank
Fechando a programação do Dia C 

com chave de ouro, a banda mineira Skank 
fez uma live tocando músicas dos seus 30 
anos de carreira e difundindo o propósito 
social do cooperativismo. Mais de 30 mil 
pessoas assistiram à apresentação musical 
simultaneamente, gerando mais de 240 mil 
visualizações. 

“É uma honra participar deste evento, 
que tem objetivo de ajudar o próximo em 
um momento tão difícil como o que estamos 
vivendo. Nada mais oportuno que uma ação 

com esta. E o Skank se junta a vocês para 
podermos contribuir com quem mais precisa. 
Vamos cooperar”, saudou o vocalista da 
banda Samuel Rosa.

Em duas horas de show, o grupo, 
formado por Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo 
Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e 
Haroldo Ferretti (bateria) tocou sucessos desde 
o início da carreira, nos anos 1990.

Pré-live
Durante pré-live, comandada 

pelos apresentadores da 98FM Eduardo 
Schechtel (Dudu) e Chirstiano Junqueira 
(CJ), foi apresentada uma ação realizada 
simultaneamente pelas cooperativas de 
Patos de Minas – Sicoob Credicopa, Sicoob 
Credipatos, Coopatos, Sicred e Unicred. 

O presidente do Sicoob Credicopa, 
Ronaldo Siqueira, explicou a campanha 
Voluntário Sangue Bom, que incentiva a 
mobilização de doadores. Ele frisou que as 
medidas de segurança são tomadas na coleta 
do sangue no Hemominas e afirmou que a 
campanha alcançou 250 novos doadores, 
ajudando cerca de 1.000 pessoas.

Um bate-papo entre a gerente de 
Educação e Desenvolvimento Sustentável do 
Sistema Ocemg, Andréa Sayar; o presidente 
da Casa Aura, Paulo Pacheco; e a Diretora de 
Relacionamento Institucional da Associação 
Mineira de Reabilitação (AMR), Rosângela 
Bretas, mostrou o resultado das contribuições 
angariadas pelo Sistema Ocemg no Dia C.

 “Mais uma vez o cooperativismo 
se posiciona frente a uma tragédia que 
está ocorrendo no planeta. Quando as 
cooperativas realizam essas ações, elas 
estão colocando em prática o que já está 
no seu DNA: o valor da solidariedade e da 
responsabilidade social”, exaltou Andréa.

Produtos de cooperativas 
O Dia C contou ainda com um 

programa especial do Buteco 98, em que 
os apresentadores receberam convidados 
para entrevistas e degustaram cafés, queijos, 

sucos, embutidos, produtos lácteos, doces, 
mel, licores e geleias produzidos no Estado 
por milhares de famílias que fazem parte do 
cooperativismo mineiro. 

Marco Valério Araújo Brito, presidente 
da Cooperativa Central de Cafeicultores 
e Agropecuaristas de Minas Gerais 
(Coccamig), reforçou em entrevista que os 
produtos de cooperativas estão na mesa 
de mineiros e brasileiros todos os dias, 
falou sobre a qualidade do café do Estado, 
passando informações e curiosidades sobre 
o assunto. Segundo ele, “Minas é o maior 
produtor do país e produz café de qualidade, 
diversidade e com preço acessível”. 

Já a coordenadora da cooperativa 
Dedo de Gente, Cláudia Santos, falou 
sobre a história da entidade, as referências 
e mineiridades que influenciam a produção 
artesanal dos cooperados e a função social 
do negócio cooperativo. 

Durante o programa, foram 
apresentados e ficaram expostos também os 
produtos da Cooxupé, Minasul, Coopfam, 
Aurora, Cemil, Conap, Coopatos, 
Coopervass e Coopadap. 
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Presidente da ACI reforça importância do setor em 
mensagem sobre o Dia Internacional do Cooperativismo

Celebrado no primeiro sábado 
de julho, o Dia Internacional do 
Cooperativismo reforça, ano após ano, a 
importância do movimento cooperativista 
para todo o mundo. Em 2020, o 
protagonismo das cooperativas ficou 
evidente perante o cenário de pandemia 
do novo coronavírus, em que elas tomaram 
frente de ações de apoio às pessoas 
mais afetadas pelos desdobramentos da 
doença e do isolamento social. 

O papel preponderante do 
cooperativismo é evidente desde a 
fundação da primeira cooperativa, em 
Rochdale, Inglaterra, em 1844. Assim 
como as principais ideias da humanidade, 
o segmento cooperativista surgiu em 
um momento de crise: o aumento do 
desemprego e os baixos salários pagos 
após o início da Revolução Industrial. 

Na época, 28 tecelões, sendo 
27 homens e uma mulher, se uniram e 
montaram o próprio armazém, onde 
poderiam comprar alimentos em maior 
quantidade e, assim, conseguir preços 
melhores. 

Divididas em sete ramos, as 
cooperativas estão no cotidiano das 
pessoas ofertando produtos e serviços de 
qualidade e motivando o desenvolvimento 
das cidades em que estão inseridas.  
Mais de 175 anos depois, o movimento 
cooperativista congrega 1,2 bilhão de 
pessoas em todo o planeta, em 3 milhões 

de cooperativas de 150 países, gerando 
280 mil empregos.

No Brasil, existem, hoje, 6.828 
cooperativas, abarcando um contingente de 
14,6 milhões de cooperados e empregando 
425,3 mil brasileiros. Em Minas Gerais os 
números também são robustos: de acordo 
com o Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, atuam 
no Estado 756 cooperativas, que possuem 
1,9 cooperados e geram 45 mil empregos. 

Celebração em 2020
Para celebrar a data este ano, a Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI) divulgou, 
no dia 23 de junho, um vídeo com uma 
mensagem do presidente da entidade, Ariel 
Guarco. Na missiva, Guarco ressalta o 
período atual, em que toda a humanidade 
está envolvida em uma pandemia que 
trouxe um alto custo de vidas e um desastre 
econômico global histórico.

“Estamos passando por uma crise social, 
econômica e de saúde em condições de 
extrema fragilidade devido às desigualdades 
sociais prevalecentes e ao profundo 
desequilíbrio ambiental que a ação humana 
vem causando em nossa mãe Terra há várias 
décadas.

Temos alertado, de acordo com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que um modo linear de 
produção e consumo, sem freios, nos leva a 
pontos sem retorno em apenas uma década.

Desde 1990, as emissões globais de 
dióxido de carbono aumentaram 50%. 
Hoje, 800 milhões de pessoas estão 
vulneráveis a secas severas, poluentes 
tóxicos do ar, aumento do nível do mar e 
desastres naturais poderosos e frequentes.

Por esse motivo, quero aproveitar 
este Dia Internacional das Cooperativas 
para enfatizar a Ação pelo Clima, um 
objetivo que nos chama a mobilizar junto 
com nossas comunidades a construção 
de uma economia mais saudável, justa e 
solidária.

Neste planeta, nosso lar comum, 
existem centenas de milhares de 
experiências que mostram que existem 
outras maneiras de se desenvolver, que 
o desenvolvimento sustentável não é uma 
utopia.

A economia cooperativa, em escala 
global, integra mais de um bilhão de 
membros e gera emprego para 10% 
da população empregada no mundo. 
O faturamento das 300 maiores 
cooperativas é equivalente ao Produto 
Interno Bruto da sexta economia mundial.

Hoje, mesmo nas circunstâncias 
mais difíceis, o movimento cooperativo 
está fazendo tudo ao seu alcance para 
proteger as comunidades e ajudá-las a 
superar essa emergência de saúde, social 
e econômica.

A defesa do nosso planeta anda de 
mãos dadas com o esforço coletivo que 
fazemos para que ninguém seja deixado 
para trás. As cooperativas são chamadas 
a protagonistas desses desafios, que se 
tornam urgentes como resultado dessa 
pandemia que o mundo inteiro está 
sofrendo.

Apesar da dor e da incerteza que 
estamos enfrentando, da tragédia pessoal 
e coletiva que alguns de nós têm que se 
aproximar mais do que outros, mas isso 
afeta a todos, quero celebrar a tarefa que 
as cooperativas estão realizando em todo 
o mundo.

Todo esforço conta. Peço que você 
não pare, continue trabalhando com sua 
comunidade e que levantemos nossas 
vozes neste dia para dizer ao mundo 
que podemos reverter os efeitos adversos 
das mudanças climáticas se construirmos 
outra economia juntos, com base em 
princípios e valores cooperativos”.  

Ariel Guarco falou sobre protagonismo das 
cooperativas em tempos de crise

Celebração
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EspecialIncentivo 

Governador assina decreto para Programa Estadual de 
Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria

O governador Romeu Zema assinou, no 
dia 2 de julho, por meio de videoconferência, 
o Decreto 47.999, que regulamentou o 
Programa de Cooperativismo da Agricultura 
e Agroindústria de Minas Gerais (Cooperaf-
MG).

Entre os principais objetivos do 
programa, que será coordenado pela 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), destaca-se o apoio 
à organização dos trabalhadores rurais em 
economia familiar e das cooperativas da 
agricultura familiar e da agroindústria, o que 
inclui ações de formação, fomento, crédito, 
assistência técnica e extensão rural.

A reunião foi conduzida pela Secretária 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana 
Valentini, e participaram do encontro virtual 
Fernando Passalio, Secretário de Estado 
Adjunto de Desenvolvimento Econômico; 
Douglas Augusto Oliveira Cabido, 
subsecretário de Desenvolvimento Regional; 

presidentes, diretores e superintendente das 
instituições parceiras da Seapa-MG, bem 
como o presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, e os representantes da 
Emater, Gustavo Laterza de Deus, da Epamig, 
Nilda de Fátima Ferreira Soares, da Fetaemg, 
Vilson Luiz da Silva, do IMA, Thales Almeida 
Pereira Fernandes, do Sebrae, João Cruz, e 
da Faemg, Altino Rodrigues Neto.

De acordo com Zema, esta é mais 
uma pauta importante do agronegócio que 
avança na sua gestão, já que o assunto é 
discutido desde 2017. Para o governador, 
isso demonstra que sua administração 
está empenhada na simplificação da vida 
de quem produz, gera emprego e paga 
impostos.

“Estamos dando mais um passo com 
a assinatura deste decreto. É preciso olhar 
para quem realmente necessita: o pequeno 
produtor, que é aquele que não tem escala 
para comprar e para vender. Dessa forma, 
fortalecemos ainda mais a agricultura no 
estado”, afirmou. 

Incentivo 
Para a secretária de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ana Valentini, o decreto incentivará a 
formação das cooperativas de agricultura 
familiar e agroindústria em Minas. “No ano 
passado, durante a crise no preço do café, 
os produtores que estavam organizados 

por meio de cooperativas conseguiram 
atravessar o período com mais tranquilidade. 
Isso demonstra a força do setor”, ressaltou.

O presidente do Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais 
(Ocemg), Ronaldo Scucato, lembrou que as 
gigantes do cooperativismo são compostas 
por pequenos produtores. “Na Cooxupé, 
por exemplo, que é a maior cooperativa de 
café do mundo, 85% dos cooperados são 
pequenos. Sozinhos, eles não conseguiriam 
colocar um grão de café na Europa, Ásia e 
Oceania”, disse.

Fortalecimento
O diretor técnico do Sebrae Minas, 

João Cruz Reis Filho, lembrou que onde 
o cooperativismo vai bem, a economia 
está aquecida. “Minas Gerais é um 
exemplo de governança no setor. Fortalecer 
o cooperativismo é potencializar o 
desenvolvimento econômico”, lembrou.

O deputado federal e presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Minas Gerais, Vilson Luiz da 
Silva, destacou o trabalho desenvolvido pelo 
Governo de Minas. “A equipe entendeu nossas 
necessidades na construção do decreto. Hoje é 
um dia para comemorar”, afirmou.

Fontes (Seapa/MG e Agência Minas)

Crédito da Imagem: (Pedro Contijo)

Assinatura online
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EspecialReconhecimento

Prêmio SomosCoop Melhores do 
Ano está com inscrições abertas

Gestão

O Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) se mostra 
cada vez mais relevante para a adoção de 
boas práticas de gestão, principalmente em 
tempos de pandemia. Por meio do Programa, 
as cooperativas preenchem os questionários de 
diagnóstico sobre governança e gestão visando 
a melhoria contínua, a cada ciclo anual, para 
o aprimoramento, planejamento, execução, 
controle e aprendizado.

Segundo o analista da Gerência de 
Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas, Asenclever Júnior, a continuidade 
do preenchimento da ferramenta é imprescindível 
para que a cooperativa se desenvolva e atinja 
os resultados esperados. Sobre o cenário atual 
imposto pela Covid-19, Junior explica que 
“quanto antes as cooperativas preencherem 
o PDCG e realizarem o diagnóstico, mais 
tempo elas terão para analisar seus processos 
e trabalhar um plano de melhorias ainda neste 
ano”.

Com vistas em manter o acompanhamento 
das cooperativas que participam do PDGC, 
o Sistema Ocemg tem colocado em prática 

o formato de visitas virtuais desde o mês de 
abril. De acordo com o analista, “o intuito 
das visitas é instruir a cooperativa para uma 
melhor condução do programa, pensando em 
estratégias e objetivos que irão trazer resultados 
concretos para o negócio”.

Essa modalidade de visita virtual é 
adaptável à disponibilidade da cooperativa 
podendo ser realizada em dois dias, ao longo 
de quatro horas; ou de quatro dias, divididos 
em encontros de duas horas. Esse formato 
deve se estender até o final de ano, tendo em 
vista a realidade de isolamento social, sempre 
mantendo a mesma qualidade de atendimento 
das visitas presenciais.

Semana do preenchimento
Com vistas em dar todo o suporte 

necessário para o preenchimento do PDGC 
pelas cooperativas mineiras, o Sistema Ocemg 
criou a Semana do Preenchimento. A iniciativa 
teve início em julho e se estenderá pelo mês de 
agosto, já contando com 10 turmas confirmadas.

Os encontros virtuais contam com a 
moderação da especialista técnica Luciana 

Matos, que apresenta um  diagnóstico dos 
macroprocessos relacionados ao ciclo 2019, e 
reflete sobre a  importância do preenchimento dos 
questionários do ciclo atual.

As cooperativas que já participam do 
PDGC e quiserem participar da Semana do 
Preenchimento podem entrar em contato pelo 
e-mail cooperativa@minasgerais.coop.br. Após 
a participação no curso, a cooperativa tem um 
prazo de 15 dias para preencher o questionário 
e pode ainda, posteriormente, contar com 
uma visita virtual com os técnicos da Gerência 
de Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg.

Sobre o PDGC
O PDGC foi lançado em 2013 pelo 

Sescoop Nacional, em parceria com a Fundação 
Nacional de Qualidade (FNQ), e foi adotado 
naquele mesmo ano pelo Sistema Ocemg 
e as cooperativas mineiras.  Desde então, é 
possível notar uma constante evolução dessas 
organizações no sentido de conhecer melhor 
seus gargalos, desenvolvendo estratégias para 
trabalhá-los.

PDGC: uma importante ferramenta de desenvolvimento 
do setor em tempos de pandemia

Estão abertas as inscrições para a 12ª 
edição do Prêmio SomosCoop Melhores 
do Ano. As cooperativas que desejarem 
participar têm até 30 de setembro 
para inscrever seus projetos no site: 
www.melhores.premiosomoscoop.coop.br/. 
Modernizado, o certame, este ano, apresenta 
algumas novidades para as participantes.

Com objetivo de destacar as boas 
práticas de cooperativas que tenham 
proporcionado benefícios aos seus 
cooperados e à comunidade, a premiação, 
realizada pelo Sistema OCB, é também 
uma oportunidade de mostrar o quanto as 
cooperativas são essenciais para o país, 
social e economicamente.

O presidente da Unidade Nacional, 
Márcio Lopes de Freitas, explicou sobre 
uma das novidades. Segundo o dirigente, 
tradicionalmente, as ações inscritas no 
prêmio são sempre relativas ao biênio 
anterior, “contudo, por conta da pandemia, 
as cooperativas poderão inscrever projetos 
realizados em 2020 desde que tenham 
resultados já neste ano. Assim, vamos 
poder identificar e premiar iniciativas com 
foco no combate à disseminação do novo 
Coronavírus ou que visem à diminuição 
dos impactos socioeconômicos gerados 
pela pandemia”.

Além disso, as categorias terão 
modificações: aquela que era intitulada 
Desenvolvimento Sustentável foi 
incorporada pela Cidadã, reforçando, 
ainda mais, o compromisso das 
cooperativas com os ODS da ONU, 
em sua agenda 2030. As demais 
categorias são: Comunicação e Difusão 
do Cooperativismo; Cooperjovem; 
Fidelização; Inovação; e Intercooperação, 
sendo que pode ser inscrito somente um 
case por categoria.

A OCB anunciou também a 
criação da categoria Influenciadores 
Coop, direcionada a pessoas físicas 
consideradas referência na disseminação 
do cooperativismo brasileiro. Nesta 
categoria, as indicações serão feitas pelas 
unidades estaduais do Sistema OCB e os 
vencedores serão escolhidos por votação 
popular no site do Prêmio SomosCoop 
Melhores do Ano. 



11

Coopercurtas

Cooperativas de Patos de Minas realizam campanha de doação de sangue

Unimed Poços doa produtos de higiene e 
limpeza em ação do Dia C 

Este ano, a Coopatos repaginou uma 
ação do Dia de Cooperar (Dia C) muito 
importante. Agora, em intercooperação com 
o Sicoob Credicopa, Sicoob Credipatos, 
Unicred e Sicred Patos de Minas, o projeto 
Voluntário Sangue Bom.

A iniciativa faz parte da Gincana 
Solidária que a Coopatos já realiza dentro 
do Dia C há nove anos. A campanha de 
doação de sangue é um dos braços do 
projeto e, este ano, teve início no dia 1º de 
junho.

A Unimed Poços doou, em 16 de junho, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza para 
quatro instituições que acolhem a população 
de rua. A entrega contou com a presença do 
presidente da cooperativa, o médico Odilon 
Trefíglio Neto, e de representantes das instituições 
beneficiadas: Pronto Socorro Social Jaques, e as 
Casas de Passagem Casa Viva, Trilhar e Travessia.

O montante das doações contemplou 100 
unidades de água sanitária, 200 unidades de 
detergente líquido, 100 unidades de sabão em 
barra, 200 caixas de sabão em pó, 400 unidades 
de sabonetes, 200 unidades de álcool em gel e 
400 rolos de papel higiênico, que atenderão cerca 
de 180 pessoas. Para angariar as doações, a ação 
contou com a cooperação dos colaboradores da 
Unimed, familiares e fornecedores locais.

O presidente da cooperativa destacou que a 
Unimed Poços participa desde a primeira edição 
do Dia de Cooperar (Dia C), iniciada em 2009, 
e que, “este ano, devido à pandemia, todos os 
esforços da campanha estão sendo direcionados 

O coordenador do Dia C na 
cooperativa e assessor de Desenvolvimento 
em Gestão Empresarial da Coopatos, 
Célio Humberto Rodrigues, frisou que este 
ano existe ainda “o apelo do momento da 
pandemia, em que as pessoas estão mais 
solidárias, mas carecedoras de contribuir”.

Segundo ele, com a adesão das 
cooperativas da cidade a campanha ganha 
mais amplitude e acontece uma redução 
dos custos do projeto para cada integrante 
da ação.

As cooperativas estão incentivando, 
nos veículos de comunicação da cidade 
e nas redes sociais, que cooperados, 
colaboradores e população doem 
sangue para o Hemominas de Patos de 
Minas, que abrange uma região com 
cerca de 1 milhão de pessoas. Até o 
fechamento desta edição, a campanha 
havia atingindo 84% da meta, sendo que 
foram cadastrados mais de 250 doadores 
no Sistema do Hemominas, ajudando 
cerca de 1.000 pessoas. 

Expocaccer diversifica ações 
para o Dia de Cooperar

Atuante todos os anos na campanha 
do Dia de Cooperar, a Expocaccer vem 
realizando uma série de ações para auxiliar 
direta e indiretamente as pessoas afetadas pela 
Covid-19.

Entre as iniciativas, foram destinados 
mais de R$ 50mil ao Hospital Santa Casa 
de Patrocínio para compra de equipamentos 
e aparelhos respiratórios e realização da 
Campanha Quarentena Solidária, doando 
3,5 toneladas de alimentos para famílias e 
instituições carentes do município.

A cooperativa ainda disponibilizou vídeo e 
cartilha com orientações de prevenção ao novo 
coronavírus e informações sobre os cuidados 
necessários durante a colheita de café. Além 
disso, apoiou a campanha de distribuição de 
máscaras da ACIP/CDL de Patrocínio com a 
doação de 1.000 máscaras.

No dia 8 de junho, a Expocaccer doou 
cestas básicas, produtos de limpeza, higiene 
pessoal e agasalhos para instituições sociais e 
pessoas em vulnerabilidade social do município 
e zona rural. 

Sicoob Credichapada 
realiza palestras e live 
para celebrar o Dia C

Longe fisicamente, mas bem próximos 
pela solidariedade. Foi neste ritmo que 
o Sicoob Credichapada, de Chapada 
Gaúcha, realizou duas ações pontuais 
e significativas para celebrar o Dia de 
Cooperar – Dia C. 

Nos dias 29 e 30 de junho e 1° 
de julho foram realizadas palestras de 
educação financeira com o tema “Gestão 
de Finanças Pessoais em Tempos de Crise 
para Cooperados”. As palestras realizadas 
virtualmente atenderam a demanda das 
empresas, associados em geral e também 
os pais e alunos das escolas públicas de 
Chapada Gaúcha. 

E para celebrar o voluntariado e 
a solidariedade, no dia 4 de julho, a 
cooperativa realizou uma live com o 
Trio Sertanejo, em parceria com o Rotary 
Club, com o objetivo de arrecadar fundos 
para a Apae de Chapada Gaúcha, 
transmitida no Canal do Youtube do 
Sicoob Credichapada. Durante a live 
a cooperativa angariou doações feitas 
pelo QRCode  do SicoobPay (pagamento 
instantâneo do Sicoob).

A live alcançou 741 visualizações e 
o resultado das doações surpreenderam 
os organizadores. Foram arrecadados 
R$23.500,00 - transferidos diretamente 
para a conta da Apae, além de duas 
caixas de álcool em gel, mais R$1.200,00 
em contas de exames laboratoriais 
para os beneficiários da Apae; móveis 
planejados para as salas de atendimento 
da instituição e ainda vales compras nas 
redes de supermercados da cidade. 

para iniciativas que ajudem no enfrentamento do 
coronavírus. Dentro dessa proposta, optamos por 
direcionar a nossa ação às casas de passagem, 
após ouvir a Secretaria Municipal de Promoção 
Social sobre as reais necessidades destas 
instituições.”

Para Evandro Santos da Costa, coordenador 
da Casa de Passagem Travessia, a iniciativa da 
Unimed Poços veio em ótima hora. “Hoje, com 
65 pessoas na Casa, entre homens e mulheres, 
em isolamento, vimos o consumo destes produtos 
aumentar muito”, agradeceu.
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