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Expediente Editorial

O milagre da 
renovação

“Quem teve a ideia de cortar o tempo 
em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um 
indivíduo genial. Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 
Doze meses dão para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre 
da renovação e tudo começa outra vez, com 
outro número e outra vontade de acreditar que 
daqui para diante tudo vai ser diferente”, Carlos 
Drummond de Andrade.

Não há dúvida de que 2020 foi um ano 
difícil, o mundo teve que conviver com um 
inimigo invisível que nos fez repensar a nossa 
forma de trabalhar e de viver. Mas, por outro 
lado, presenciamos um fato inédito na história da 
humanidade: a criação de várias vacinas contra 
a Covid-19, num prazo inferior a 12 meses. Um 
belo exemplo de como a cooperação pode ser 
um caminho para a humanidade vencer seus 
desafios.  

Com isso, esperamos ansiosos que neste 
ano a grande maioria da população seja 
vacinada. Assim, as atividades presenciais 
poderão de fato voltar à normalidade, e as 
pessoas terão a chance de se abraçarem e 
conviverem mais de perto.

Contudo, apesar das expectativas em torno 
da vacinação e de retomada das atividades, 
seguiremos obedecendo os protocolos 
de segurança, como uso de máscaras e 
distanciamento social, entre outros cuidados 
sanitários que mesmo após a vacina certamente 
farão parte do cotidiano da população. 

Como legítimos cooperativistas, iniciamos 
o ano renovados em esperança, confiantes e 
prontos para trabalhar em prol deste segmento 
que continua crescendo e que, mediante as 
crises, mostra a sua força, pois as cooperativas 
são empreendimentos sólidos, bem geridos e 
administrados de maneira coletiva e criteriosa. 
Nossas cooperativas seguem e se renovam em 
busca da profissionalização, se destacando 
especialmente em função da proximidade com 
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as comunidades locais, gerando emprego, 
renda, sustentabilidade e mais confiança. 

A prioridade este ano, permanece sendo 
as pessoas, e através delas as cooperativas 
continuam atuando pelo crescimento e 
desenvolvimento econômico do Estado. Cada 
ramo tem suas peculiaridades, mas todos estão 
se organizando para continuar avançando. 
Certamente teremos grandes desafios e um 
deles é a adaptabilidade, ou seja, ajustar-se à 
nova ordem econômica e social, decorrente dos 
efeitos da pandemia. 

Seguiremos com todas as nossas 
atividades através do ambiente digital: cursos, 
palestras, webinares e representação política 
institucional. Planejando grandes eventos, como 
o Lançamento do Ciclo 2021 do PDGC e a 
campanha do Dia de Cooperar, tudo de forma 
online, até que haja segurança para o retorno 
presencial. 

Uma das lições que trouxemos, do ano 
que passou, é que é possível crescer e inovar 
mesmo à distância, utilizando as plataformas 
digitais, e atentos às tendências para incorporar 
no cotidiano. Desejo a todos um 2021 profícuo 
e que o milagre da renovação se faça presente 
na vida de todos. Seguimos juntos. SomosCoop!

Inicia a partir de primeiro de fevereiro 
o Ciclo 2021 do PDGC. Participe, 
caminhe para a excelência.
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FortalecimentoConsolidação

Iniciado prazo para o envio de dados para 
produção do Anuário do Cooperativismo Mineiro

As cooperativas mineiras têm até o 
dia 31 de março para enviarem dados 
para produção da 16ª Edição do Anuário 
de Informações Econômicas e Sociais do 
Cooperativismo Mineiro. O envio das 
informações é feito via acesso ao Sistema 
de Informação Gerencial (SIG). Ao 
acessar, é preciso clicar na aba Anuário, 
depois em Menu Cooperativa, e proceder 
o preenchimento. O link direto para o 
questionário está disponível, no Portal do 
Sistema Ocemg (www.sistemaocemg.coop.
br). Em caso de dúvidas, as cooperativas 
devem entrar em contato pelo e-mail 
cooperativas@sistemaocemg.coop.br.

Os dados consolidados no anuário 
têm papel fundamental no direcionamento 
das ações do cooperativismo mineiro, 
conforme explica Ronaldo Scucato, 
presidente do Sistema Ocemg. 

“É muito importante que as 
cooperativas envie os dados, pois é por 
meio dos subsídios fornecidos por elas 
que reunimos as informações e é feita a 
consolidação e apresentação dos dados 
que confirmam o quanto o cooperativismo 
é forte”, reforça Ronaldo Scucato, 
presidente do Sistema Ocemg. 

O Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, 

organizado desde 2006 pelo Sistema 
Ocemg, detalha o ranking das maiores 
cooperativas mineiras e os principais 
indicadores do setor, fazendo um registro 
anual do desempenho do cooperativismo 
do Estado. 

Desde 2018, a organização também 
disponibiliza todos os indicadores do setor 
também pelo aplicativo Cooperativismo em 
Minas, que é gratuito e pode ser baixado 
na App Store e no Google Store. Em 
2020, a ferramenta foi atualizada com as 
funcionalidades da calculadora do valor 
de referência do leite e com o catálogo de 
produtos e serviços de cooperativas.

Futuro

Cooperativistas mineiros participam 
de evento apoiado pelo Vaticano

Representantes do cooperativismo 
de Minas Gerais participaram do evento 
Economia de Francisco realizado em 
novembro do ano passado. Na oportunidade, 
o professor do curso de Cooperativismo 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
Alair Ferreira de Freitas, foi um dos jovens 
selecionados para participar do evento, 
além do assessor institucional do Sistema 
Ocemg, Geraldo Magela, por sua atuação 
acadêmica.

Organizado pela Diocese de Assis, na 
Itália, pelo município de Assis, pelo Instituto 
Seráfico, pela Economia de Comunhão e 
pelas famílias franciscanas, com apoio do 
Vaticano e do Departamento para o Serviço 

do Desenvolvimento Humano Integral, o 
evento foi realizado, de maneira virtual.

O nome Economia de Francisco se dá 
devido ao exemplo de São Francisco de Assis, 
pelo cuidado com os menores, com os animais e 
a ecologia, assim como pelo Papa Francisco, que 
denunciou o estado patológico de muitos países 
na economia e clama por um novo modelo 
econômico. O Sumo Pontífice acredita, ainda, 
na ideia de enfrentar os desafios atuais por meio 
da atuação dos jovens. O evento, portanto, foi 
uma chamada a jovens economistas, professores 
e empresários de todo o mundo.

Segundo Magela, ‘foi extremamente 
gratificante assistir, participar e interagir com vários 
painéis que abordaram temas fundamentais 

para refletir a necessidade de implementar 
uma nova ordem econômica mundial, que 
se alinha intimamente com os valores e 
princípios estabelecidos pela doutrina e filosofia 
cooperativista”.

Já o professor Alair foi um dos jovens 
brasileiros convidados pelo Papa Francisco a 
participar da iniciativa para discutir e propor essa 
nova ordem econômica mundial.

Entre os palestrantes do evento estavam o 
economista, banqueiro e Nobel da Paz em 2006, 
Muhammad Yunus; o Gerente da Mondragon 
Cooperative Corp, da Espanha, Juan Manuel 
Sinde; e o economista e ex-diretor do The Earth 
Institute Columbia University, dos Estados Unidos, 
Jeffrey Sachs, entre outros.
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Incentivar a participação das 
cooperativas mineiras no Programa 
de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC) é sempre meta 
do Sistema Ocemg, que compreende o 
Programa do Sescoop Nacional como 
ferramenta essencial para o aprimoramento 
e autogestão cooperativista. Como 
reflexo, ano a ano, as cooperativas vêm se 
destacando em boas práticas de gestão. Em 
2020, o saldo foi de 312 concluintes do 
programa, de acordo com dados apurados 
até o dia 18 de dezembro.

Conforme apontou o analista 
da Gerência de Desenvolvimento e 
Monitoramento de Cooperativas (Gedem) 
do Sistema, Denner Souza, a plataforma 
do PDGC permaneceu disponível até o 
dia 31 de dezembro para as cooperativas 
interessadas em participar.

Entre as concluintes, o destaque vai 
para os ramos Crédito, que somou 134 

cooperativas; Agropecuário, com 69 
cooperativas participantes e Saúde, com 
58. O Sistema Ocemg registrou ainda; a 
participação de cooperativas de Transporte, 
Trabalho, Produção de Bens e Serviços 
Consumo e Infraestrutura.

Em 2020, a entidade também 
promoveu diferentes ações com foco no 
PDGC como, por exemplo, as Mentorias 
Incoop, oferecidas às 28 cooperativas que 
foram reconhecidas no Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão de 2019. O projeto 
contemplou orientações para melhorias das 
práticas de Governança e Gestão por meio 
de quatro encontros virtuais. 

Foi realizada ainda a Semana do 
Preenchimento, segmentada em duas 
etapas. Na primeira, as cooperativas foram 
divididas em 10 grupos, de acordo com o 
ramo de atuação e sua central, sendo que 
as turmas passaram por capacitação com 
a consultora Luciana Lima. Depois, as 95 

PDGC fecha 2020 com mais de 300 cooperativas concluintes
cooperativas que integraram a iniciativa 
receberam visitas virtuais pelos técnicos do 
Sistema Ocemg.

Já as reuniões técnicas foram realizadas 
com grupos de cooperativas, separadas 
de acordo com seus ramos e centrais. 
Foram 11 turmas, com 52 cooperativas, 
que receberam orientações dos analistas 
sobre como realizar uma autoavaliação 
por meio do PDGC, bem como sobre o 
desenvolvimento e melhoria das práticas de 
Gestão e Governança.

Por fim, as visitas técnicas, ano 
passado adaptadas para o modelo virtual, 
seguiram como importante braço para 
acompanhamento da aplicação do PDGC. 
O resultado é que 101 cooperativas 
receberam visitas em 2020, com encontros 
focados na orientação em prol de uma 
adequada autoavaliação pela ferramenta 
PDGC e contribuição para a elaboração de 
planos de melhorias.

Gestão

Ampliação

A adequação do portfólio institucional 
do Sistema Ocemg para o formato digital 
foi um grande desafio em 2020 e incluiu 
cursos, atendimentos, visitas técnicas, 
eventos e diversas outras iniciativas. A 
grande preocupação da entidade foi seguir 
oferecendo suporte e serviços às cooperativas 
com a mesma qualidade das ações.

Com apoio das próprias cooperativas, 
foi possível não apenas cumprir o propósito 
como também ampliar a quantidade de 
atividades ofertadas, especialmente no 
que se refere às visitas técnicas. É o que 
atesta um levantamento da organização, 
que apontou um crescimento de 36% no 
número de visitas realizadas pela Gerência 
de Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas (Gedem), atendendo um total 
de 736 pessoas.

Ao todo, foram 333 visitas realizadas 
até novembro de 2020, sendo 242 referentes 
ao Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC), 78 do Programa 
de Desenvolvimento Econômico-Financeiro 
(GDA) e 13 visitas diagnósticas. Todas essas 
ações contemplaram 191 cooperativas 
mineiras.

Além disso, foram realizadas ações 
como as Mentorias Incoop, que contaram 
com a participação de 26 cooperativas e 262 
participantes, em 102 encontros. A Mentoria 
Crédito contemplou 74 cooperativas filiadas 
ao Sicoob Central Crediminas, totalizando 20 
turmas e 216 participantes, sendo que a live 
de abertura teve a presença da economista 
Rita Mundim e contou com mais de 200 
acessos simultâneos. Já a Mentoria Gestão do 
Amanhã, com José Salibi e Sandro Magaldi, 
envolveu 30 cooperativas no formato online e 
duas no modelo in loco, com as cooperativas 
Cooxupé e Cocatrel.

Em relação à capacitação e promoção 
social, segundo levantamento da Gerência 
de Educação e Desenvolvimento Sustentável 
(Gedes), houve um incremento de mais de 
37% no total de participações nas atividades 
propostas pela organização até novembro de 
2020, em relação ao ano anterior. Enquanto em 
2019 foram 31.190 participações, em 2020, 
até o final de novembro, foram contabilizadas 
43.025 presenças.

O Sistema Ocemg ainda dividiu as 
participações dos cooperativistas em ações 
presenciais – em janeiro e fevereiro – e no 

formato digital, sendo a primeira com 1.221 
e a segunda com quase 42 mil presenças. 
O cenário, impulsionado pela pandemia do 
novo Coronavírus, mesmo que preocupante, 
se tornou oportuno para a implementação de 
programas, cursos, palestras e treinamentos em 
ambiente online, formato que já estava no radar 
da organização como forma de intensificar suas 
atividades. A entidade investiu ainda, logo nos 
primeiros meses de isolamento social, em uma 
série de mais de 50 webinars, chamados de 
OnCoop, que contemplaram mais de 32 mil 
participações.

“Saber se reinventar e se destacar em 
momentos de crise é o que o cooperativismo faz 
de melhor. Em meio ao caos provocado pela 
pandemia, o Sistema Ocemg e as cooperativas 
mineiras mostraram sua adaptabilidade 
e conseguiram aumentar o número de 
participações em ações de capacitação e 
monitoramento propostas em formato digital. 
Isso ocorreu, claro, graças a parceiros e equipe 
interna. Mantivemos a qualidade do portfólio 
oferecido ao público cooperativista, o que reflete 
em confiança para a nossa entidade”, ressalta o 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato.

Sistema Ocemg apresenta crescimento em 
ações de capacitação e monitoramento
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Entrevista 

Neurocirurgião e neurorradiologista inter-
vencionista, médico da Fundação Hospitalar 
do Estado (Fhemig) e professor da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (UFJF), Carlos Edu-
ardo Amaral é Secretário de Estado de Saúde 
de Minas Gerais desde fevereiro de 2019 e 
também vice-presidente da região Sudeste do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass).

Em entrevista para o Jornal Cooperação, 
Carlos Eduardo frisa a situação da pandemia 
de Covid-19 em Minas Gerais, as metas e de-
safios da vacinação e sua percepção sobre o 
cooperativismo para o setor da saúde.

Como avalia a situação da pandemia 
em Minas, desde março até agora?

A partir de projeções do que acontecia na 
Itália, na Espanha e no Equador, com grande 
volume de óbitos, tomamos medidas emergen-
ciais e iniciamos a preparação para enfrentar 
a pandemia. O Governo de Minas instituiu o 
Centro de Operações de Emergência em Saú-
de - COES e a Sala de Situação, que monitora 
todos os casos da Covid-19, sendo que as 28 
Regionais de Saúde do Estado passaram a ter 
uma Sala de Situação.

Começamos o monitoramento dos 
contatos dos casos suspeitos, elaboramos 
o Protocolo da Covid-19 e o Plano de 
Contingência de Coronavírus, e o Governo 
declarou situação de emergência em saúde 
pública em razão de surto de doença 
respiratória. 

O Estado começou a solicitar o isolamen-
to social e, em paralelo, compramos equipa-

mentos de proteção individual, respiradores e 
a ampliar o número de leitos – dobramos os 
leitos de UTI e abrimos vagas em municípios 
que antes não tinham. Vimos uma aderência 
muito grande dos mineiros às orientações do 
Governo, o que contribuiu para melhores re-
sultados. Outra ação assertiva foi o Plano Mi-
nas Consciente - primeiro programa nacional 
de compatibilização das atividades econômi-
cas e controle sanitário da saúde. Essas me-
didas fizeram com que Minas fosse o Estado 
com o menor número de óbitos por milhão de 
habitantes do Brasil.

Tivemos em julho e agora no começo de 
2021, um aumento de casos. Esta alta tem rela-
ção com o momento mundial e com a mobilida-
de das pessoas, além da redução do isolamento 
e dos cuidados de proteção individual. Todos os 
esforços estão sendo feitos para seguirmos sem 
deixar nenhum mineiro sem assistência. Mas é 
preciso que a população faça sua parte.

Quais as metas para imunização da 
população nos próximos meses?

O Governo de Minas está alinhado ao 
Programa Nacional de Imunização (PNI),  
coordenado pelo Ministério da Saúde, que tem 
contratos com vários laboratórios fornecedores 
de vacinas, em especial a Astrazenica/Oxford e 
também com o pool Covax facilit. Além disso, 
o Governo Federal tem a intenção de adquirir 
toda e qualquer vacina disponível ao mercado 
brasileiro e aprovada pela Anvisa. 

Sobre a vacinação, devemos começar na 
transição de janeiro para fevereiro, focada nos 
públicos prioritários e, a medida em que as va-

cinas estiverem disponíveis, o país ampliará a 
imunização para chegar a todos os brasileiros. 

Quais são os desafios para aplicar a 
vacina em um Estado como Minas Gerais?

Minas tem a dimensão de países e uma 
complexidade populacional extremamente 
grande, com 853 municípios. Mas, desde ju-
lho de 2020, iniciamos a elaboração do Plano 
de Contingência da Vacinação para Covid-19, 
que nos preparou do ponto de vista instru-
mental e operacional. O Governo de Minas 
comprou seringas e equipamentos de proteção 
individual e câmaras refrigeradas para serem 
distribuídas aos municípios. Conjuntamente, 
foi elaborado o Plano de Contingência Vacinal 
Macrorregional, que inclui toda a logística de 
distribuição das vacinas, saindo de Belo Ho-
rizonte para as nossas regionais e delas para 
os municípios e postos de saúde. Para otimizar 
essa operacionalização, estamos treinando as 
equipes estaduais e municipais há mais de dois 
meses, inclusive com vídeoconferências do ga-
binete da SES/MG, com prefeitos e secretários 
municipais de saúde, buscando o máximo de 
alinhamento para a perfeição da vacinação.

Quais as principais instruções da Se-
cretaria de Estado de Saúde para as pesso-
as em relação ao coronavírus?

A pandemia não acabou e é fundamen-
tal que as pessoas entendam a necessidade 
de manter os cuidados de proteção para evi-
tar a contaminação com o vírus. Esses cuida-
dos se baseiam no distanciamento, na higie-
ne, no uso de máscaras e, principalmente, na 
restrição de circulação. Se cada pessoa se 
cuidar e aderir a essas medidas, isso vai im-
pactar na redução da transmissão do vírus e, 
consequentemente, na normalização, dentro 
do possível, das atividades diárias.

As cooperativas de saúde são impor-
tantes aliadas no combate e tratamento da 
Covid-19 na capital e em o todo Estado. 
Como a Secretaria de Saúde enxerga o tra-
balho do cooperativismo para o setor?

O cooperativismo é um arranjo produti-
vo extremamente interessante, no sentido de 
unir profissionais de áreas afins em busca de 
objetivos comuns. Na saúde, soma forças e 
coordena as ações do segmento, permitindo 
que profissionais, por meio de uma ação co-
ordenada e integrada, levem uma excelência 
de atenção à saúde das pessoas.

Secretário de Estado de Saúde fala 
sobre ações para combater a pandemia

Carlos Eduardo Amaral 
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Especial

Cooperativistas fazem balanço de 2020 
e apontam perspectivas para 2021

O ano que passou foi de desafios e reinvenção para o cooperativismo, segmento 
que contribui fortemente para o desenvolvimento econômico do Estado

6

Marcado pelo cenário pandêmico da 
Covid-19, o ano de 2020 ensinou a todos 
sobre a importância de saberem se adaptar 
à nova realidade, assim como a relevância 
da excelência na gestão para um negócio 
se sobressair em momentos de crise. Mesmo 
no contexto turbulento do colapso sanitário 
e seus efeitos na economia, as cooperativas 
mineiras enfrentaram incertezas, continuaram 
crescendo e apresentando resultados 
significativos.

Para Ronaldo Scucato, presidente do 
Sistema Ocemg, o ano passado teve um 
papel importante no tocante à notoriedade, 
por parte do poder público e da sociedade 
brasileira, em relação à importância do 
cooperativismo para o país. “O segmento 
cooperativista foi destaque em várias áreas, 
inclusive segurando a balança comercial do 
país para que a queda na economia não 
fosse ainda maior. Este ano, as cooperativas 
seguirão despontando na  oferta de produtos 
e serviços de qualidade, atuando junto às 
comunidades, promovendo a inclusão e 
o desenvolvimento de forma participativa. 
Mesmo ainda com um contexto emblemático, 
continuaremos o nosso trabalho na certeza de 
que o Brasil voltará a crescer, especialmente 
apoiado pela atuação das cooperativas”. 

Em 2020, a humanidade viveu uma 
guerra contra um inimigo invisível, letal, veloz 
e imprevisível, declara a economista Rita 
Mundim. “A pandemia de Covid-19 derrubou 
a economia global, provocou mudanças nas 
relações em geral e o isolamento social foi 
catalizador do uso da tecnologia para a 
aproximação das pessoas, manutenção e 
crescimento dos negócios”.

Em tempos de crise, o cooperativismo é 
protagonista, destaca Rita, que complementa: 
“Além de crescer na maioria dos seus ramos, 
inova, renova e contribui positivamente para 
o nível de atividade econômica”. Os números 
de 2020 ainda estão sendo consolidados 

pelo Sistema Ocemg, mas a economista 
aponta que o crescimento do cooperativismo 
pode ser percebido, principalmente, nos 
ramos crédito, agro, saúde e transporte. 

As perspectivas são positivas para 
a especialista. “Em 2021, esperamos a 
manutenção do ritmo de crescimento do 
cooperativismo. Novamente, o maior risco e 
desafio é o político. As reformas Tributária, 
Administrativa e Política, e a responsabilidade 
fiscal, são os pilares necessários para que o 
país consiga manter um ambiente econômico 
saudável e propício para a atividade 
produtiva”. 

Ramos do cooperativismo
Cada um dos sete ramos do 

cooperativismo tem suas peculiaridades 
e todos estão se organizando para 
continuar avançando em 2021. De 
maneira geral, as cooperativas estão 
atentas às oportunidades advindas 
da profissionalização da gestão e 
adaptabilidade em relação às adversidades 
do mercado como, por exemplo, a 
Unimed-BH, que está na linha de frente 
no enfrentamento da Covid-19, em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. 

Em 2020, apesar do cenário 
econômico adverso, a cooperativa 
registrou, em janeiro, o recorde histórico 
de mais de 1,3 milhão de beneficiários. 
Segundo o presidente da Unimed-BH, 
Samuel Flam, desde março do ano 
passado, a organização adequou a sua 
estrutura para atender a alta demanda 
por leitos e atendimentos. Lançaram a 
consulta-online Coronavírus, que atingiu 
178 mil clientes, ampliaram o número de 
leitos de internação e UTIs nas unidades 
hospitalares, transformaram o Centro 
de Promoção da Saúde, localizado na 
Pedro I, em Unidade Hospitalar, e foram 
contratados mais profissionais das áreas 
assistenciais. 

Com a segunda fase da Covid-19, 
as ações foram ampliadas para garantir o 
atendimento a todos os clientes. Por meio 
do Instituto Unimed-BH, a população 
em vulnerabilidade social foi amparada, 
sendo doados cerca de 30 toneladas de 
alimentos e produtos de higiene pessoal, 
além de 45 mil máscaras de tecido e 
centenas de frascos de álcool gel. 

“Este ano será desafiador para a  
Unimed-BH. Além das incertezas na 
economia, teremos uma atuação acirrada 
da concorrência na região. Acabamos 
de lançar o Plano Bem Digital, com 
atendimento online 24 horas, sete dias 
por semana. Investimos na qualidade 
assistencial, melhorando a eficiência 
e entregando novas possibilidades de 
recursos aos pacientes. Aprendemos 
que podemos utilizar as inovações e a 
tecnologia para complementar o cuidado 
de forma ainda mais segura e eficiente”, 
pontua. 

No ramo crédito, as instituições 
financeiras foram essenciais no Estado 
e no país, assumindo responsabilidades 
que os bancos tradicionais recusaram, 
além de se demonstrarem fundamentais 
como alicerce para que os cooperados 
continuassem exercendo suas atividades. 

O Sicoob Credicom forneceu suporte 
financeiro, ampliou o acesso ao crédito, 
liberando quase R$300 milhões de novos 
empréstimos, com condições inéditas 
e prazo de até 180 dias para iniciar o 
pagamento. Foram negociados mais de 
1.600 contratos, somando mais de R$ 
500 milhões. 

“Postergamos pagamentos, contribuímos 
para que hospitais, clínicas e outras empresas 
pudessem enfrentar os atropelos causados 
pela pandemia. Cuidamos dos nossos 
funcionários e auxiliamos as comunidades a 
atravessarem a crise com menos riscos”, afirma 
Garibalde Mortoza Júnior, presidente do 
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Cooperativistas fazem balanço de 2020 
e apontam perspectivas para 2021

O ano que passou foi de desafios e reinvenção para o cooperativismo, segmento 
que contribui fortemente para o desenvolvimento econômico do Estado
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Sicoob Credicom. Para ele, “2021 será 
desafiador no âmbito econômico. A 
Credicom, maior cooperativa financeira 
da área de saúde do Brasil, continuará 
apoiando os cooperados com serviços e 
produtos personalizados e, dessa forma, 
contribuindo para o aquecimento da 
economia do país”.

Produção e escoamento não pararam 
O ramo agropecuário tem sido um 

grande pilar econômico. No Estado são 
registradas, junto ao Sistema Ocemg, 190 
cooperativas do ramo agropecuário. Com 
a Covid-19, o ramo sofreu impactos que 
oneraram custos. Na cafeicultura regional, 
foi um ano de safra muito alta, mas também 
com preocupações em relação ao período 
de colheita, armazenamento e logística. No 
começo da pandemia, ações preventivas e 
educativas foram colocadas em prática para 
fazer frente ao período difícil. 

Sobre o passado, presente e o que 
se espera do futuro, o diretor presidente 
da Coocafé, Fernando Cerqueira, faz 
apontamentos, em especial no que tange à 
algumas localidades, onde a quebra de safra 
poderá ser superior a 40%. Além da elevação 
de preço de fertilizantes e a escassez da mão 
de obra regional, que depende muito do 
serviço braçal.

“Superamos obstáculos e saímos 
fortalecidos. Aprendemos a trabalhar com 
novas ferramentas de comunicação. Demos 
mais um passo para ficarmos mais próximos 
do produtor. Mesmo com dificuldades, foi um 
ano positivo para a cafeicultura. Atingimos os 
nossos objetivos em 2020, com recordes de 
armazenamento de café e de faturamento. 
Este ano vem cheio de interrogações. 
Esperamos pela vacina contra a Covid-19, e, 
na cafeicultura, teremos, na produção na área 
de atuação da Coocafé, uma queda de cerca 
de 40%. Por outro lado, é um momento ótimo 
para o mercado de café, com a valorização 

dos preços pela alta do dólar. Estamos num 
período vigoroso para a cafeicultura regional, 
com muita renovação, substituição para 
tratos e manejos mais adequados. 2021 
tem tudo para ser bom para o nosso setor, 
nossas expectativas são positivas e favoráveis. 
A Coocafé está preparada, expandindo e 
ampliando suas estruturas para fazer frente ao 
aumento da produção regional e da demanda 
dos nossos produtores”. 

No ramo agropecuário, no que diz 
respeito à produção de leite, o setor não parou 
e as cooperativas continuaram trabalhando 
para garantir o abastecimento do produto na 
mesa da população, além de aprender com 
os obstáculos do cenário pandêmico.

“Vencemos a queda abrupta das vendas 
e o comprometimento do fluxo de capital de 
giro; a elevação da inadimplência de clientes 
não cooperados; em algumas regiões, a 
insegurança dos produtores quanto a coleta 
regular do seu insumo e a especulação dos 
varejistas. As cooperativas precisaram se 
reinventar e adotar procedimentos específicos 
de trabalho. Os principais desafios foram 
promover o equilíbrio para garantir a 
sustentabilidade da pecuária de leite e 
evitar impactos negativos aos produtores 
associados. A Fecoagro Leite Minas, em 
diversas oportunidades, juntamente com o 
Sistema Ocemg e a OCB, seguiu atuando em 
prol das cooperativas em diversas instâncias”, 
ressalta Vasco Praça Filho, presidente da 
Cooperativa Central Mineira de Laticínios – 
Cemil e Fecoagro Leite Minas.

O dirigente projeta algumas dificuldades 
para o ano que se inicia. “Em 2021, há 
ainda grandes oscilações do Dólar, forte 
desvalorização do Real e preços altos de 
insumos como milho e farelo de soja, que 
diminuem as margens dos produtores. O preço 
do leite, a forte alta dos custos de produção, 
aliada aos grandes volumes de importação de 
leite em pó, continuam afetando a atividade 
leiteira”, conclui.

Transporte
O ramo transporte, representado 

por 154 cooperativas no Estado, não 
ficou de fora dos impactos causados pela 
Covid-19. No segmento de transporte 
de passageiros, os resultados foram 
desastrosos devido ao confinamento 
social, sendo enfrentados diferentes 
cenários, como: oscilações na demanda 
com queda de faturamento no transporte 
de passageiros; mudanças nas relações 
de trabalho; aumento de preços de 
insumos e dos veículos e incertezas na 
perspectiva de recuperação. 

Em outras searas, foi registrado 
crescimento, conforme relata o 
diretor da Coopmetro e presidente 
da Fetranscoop/MG, Evaldo Matos. 
“Tivemos um expressivo aumento no 
transporte alimentício e de cargas, uma 
grande oportunidade para o setor. A alta 
demanda do e-commerce faz com que 
o transporte rodoviário se torne ainda 
mais essencial. Com isso, o desafio para 
as cooperativas foi redobrar os cuidados 
com os cooperados/motoristas, demais 
equipes de apoio e o fornecimento do 
material necessário para que trabalhem 
com segurança”.

Para 2021, Matos afirma que “as 
cooperativas devem reforçar a inovação 
de processos, de governança e de gestão, 
utilizar ferramentas alternativas, ganhar 
maior eficiência, profissionalização e 
recompor o caixa. Novos modelos de 
parceria e compartilhamento surgirão, 
quebrando paradigmas. Estratégias de 
expansão de mercado e diversificação 
de portfólios são medidas necessárias, 
assim como o reforço das alianças e a 
intercooperação. É importante conhecer 
nossas forças, fraquezas, ameaças e 
oportunidades para atuar num cenário 
instável e desafiador, mas com certeza 
de enormes oportunidades”.
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EspecialHistórias que Inspiram

Projeto Sarom Tech instrumentaliza professores no ambiente 
digital e mostra que à educação vai além da sala de aula 

Conhecer ferramentas digitais vem 
fazendo a diferença para professores e 
educadores que reconhecem à educação 
como elemento fundamental para o 
desenvolvimento humano e social. 

E neste contexto educacional, mais uma 
vez o cooperativismo sai na frente despontando 
com um sólido exemplo iniciado no município 
de São Roque de Minas, que entre os anos 
de 1960 a 1990 vivenciou uma alta taxa de 
evasão de pessoas. E, a partir do desejo de 
fomentar o desenvolvimento local e regional e 
conter a emigração dos moradores, foi criado 
o Instituto Ellos de Educação, mantido pela 
Cooperativa Educacional de São Roque de 
Minas, com o fomento do Sicoob Saromcredi.

Inicialmente, o Instituto Ellos utilizou a 
metodologia do Cooperjovem do Sescoop 
Nacional. Mas, com o passar dos anos, surgiu 
a necessidade de ser trabalhada a Educação 
Cooperativista, Educação Empreendedora e 
Educação Financeira, tríade que sustenta o 
Movimento CoopEducação.

Já em 2013, com o anseio de replicar 
as experiências vivenciadas pelo Instituto 
Ellos, foi estabelecida parceria por meio do 
Sicoob Saromcredi, Prefeitura Municipal, 
OCB, Sistema Ocemg, Sebrae, e AEF – Brasil/
Banco Central do Brasil, sendo iniciado o 
Programa de Educação nas escolas públicas 
de São Roque de Minas que, desde a sua 
implantação até o ano de 2019, atingiu nove 
municípios, reuniu 62 escolas, alcançando 
1.402 educadores e 18 mil alunos. 

Novos desafios 
Marcado pela pandemia de Covid-19, 

o ano de 2020 trouxe vários desafios, entre 
eles manter ativo o setor educacional, que 
em decorrência do isolamento social precisou 
interromper as aulas presenciais. 

Mediante as escolas fechadas, as 
secretarias municipais de educação e 
superintendências regionais recorreram ao 
Sicoob Saromcredi, para que a cooperativa 
auxiliasse na instrumentalização dos professores 
com informações a respeito das ferramentas 
digitais para serem incorporadas no ensino à 
distância. 

Receptiva à demanda, a cooperativa 
prontamente iniciou uma trajetória de 
conversas com especialistas, consultas com 
empresas com expertise na temática digital e 
assim iniciou um processo de treinamento dos 
professores do Instituto Ellos. 

Com o repertório consolidado e 
conhecimento do cenário e do público, nasceu 
o Sarom Tech, capacitação para familiarizar 
professores e educadores com ferramentas 
simples e gratuitas para atuarem no ambiente 
digital, de forma eficiente. 

“O Sarom Tech busca instrumentalizar os 
professores no ambiente digital, não apenas 
para a fase do ensino remoto realizado durante 
a pandemia, mas também com vistas ao ensino 
híbrido. A metodologia tem o ser humano 
como centro e a tecnologia como meio. A 
educação vai muito além da sala de aula e ela 
alcança várias pessoas e quebra paradigmas”, 
comentou Leonardo Bernardes, assessor de 
Educação do Sicoob Saromcredi.

O projeto, que nasceu como uma 
alternativa educacional durante a pandemia, 
solidificou–se e nos primeiros quatro meses 
de existência capacitou 1.500 professores, 
em 14 municípios e hoje ele é realizado em 
22 cidades, com a meta de capacitar mais 
oito mil professores. O programa dispõe de 
quatro módulos, realizados em duas horas e 
meia, de capacitação. Desses quatro módulos, 
dois abordam ferramentas digitais que podem 
ser implementadas nas aulas remotas e 
presenciais, os outros dois módulos têm um 
viés comportamental. 

“Defendo que o processo de educação 
para ser assertivo deve passar emoção. É 
preciso encantar o público para que aconteça 
uma assimilação maior. Acreditamos que 
a educação não será mais a mesma e os 
professores precisam entender o novo papel 
deles enquanto educadores, instigadores e 
mediadores do processo de ensino”. 

Inicialmente, o Sarom Tech foi realizado 
em Ibitura de Minas. Contudo, diante do 
sucesso e do reconhecimento dos participantes, 
a iniciativa foi propagada de forma que escolas 

de outros municípios demandaram a ação. 
De acordo com Bernardes, a 

cooperativa já entrou em contato com 
o Sicoob Central Cecremge, que já 
está articulando a capacitação de 
multiplicadores representantes de todas 
as singulares da Central para que a 
metodologia do Sarom Tech seja replicada 
para outras comunidades escolares. 

A partir dos desdobramentos do Sarom 
Tech, o presidente do Sicoob Saromcredi, 
João Carlos Leite lembrou o percurso do 
Movimento CoopEducação, “que nasceu 
com o intuito de levar para as escolas 
um modelo de educação cooperativa 
empreendedora e financeira, respeitando 
a cultura local. Hoje, o CoopEducação 
contempla 62 escolas e 18 mil alunos 
em vários municípios. A meta para 2020 
era expandir o movimento, mas com a 
pandemia foi preciso criar uma nova 
alternativa para atender as escolas. Daí 
nasceu o Sarom Tech, que vem avançando 
e capacitando mais professores. E assim, 
o Sicoob Saromcredi vem garantindo 
a qualidade da educação das nossas 
crianças, que com certeza são o futuro da 
cooperativa”.

Para Mariângela Lopes, educadora 
do 1º ano do ensino fundamental da 
rede municipal de ensino, na cidade de 
Jacutinga/MG, o Sarom Tech tem auxiliado 
os professores a olharem com outros olhos 
para as mídias sociais.

“A princípio, pensava o quanto seria 
difícil conciliar a tecnologia na área da 
alfabetização, devido ao momento que 
estamos vivendo. Mas, no decorrer do 
curso, fui observando que a tecnologia 
é, foi e será nossa aliada, pois ela faz 
parte do nosso dia a dia. O Sarom Tech 
me ajudou a superar medos e a atuar 
com mais segurança diante dos desafios 
apresentados no trabalho e na vida. 
Muitas vezes, me via perdida diante de 
tantos aplicativos e sites para pesquisas 
e o curso abriu novas portas e horizontes 
de aprendizado. Hoje, não vejo tantos 
obstáculos durante a elaboração das 
atividades. Posso interagir com os alunos e 
com os seus pais por meio dos aplicativos 
no celular e ver o quanto eles se saem bem 
em suas atividades. Para mim, este curso 
foi uma oportunidade de enriquecer os 
meus conhecimentos”, conclui.

Sarom Tech
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FortalecimentoRepresentação

Ocemg intensifica trabalho de 
representação institucional em 2020

O cooperativismo é um setor com uma 
proposta ímpar de atuação. É um modelo de 
negócios pautado no esforço coletivo e no 
compartilhamento. E, com o compromisso 
de participar ativamente da formulação 
e implementação de políticas públicas, o 
Sistema Ocemg não tem medido esforços 
para defender e acompanhar os interesses 
do cooperativismo nos âmbitos Municipal e 
Estadual e, em parceria com a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), também 
na esfera Federal. Apesar de 2020 ter sido um 
ano atípico, o Sistema Ocemg, tendo como 
ponto de partida a realidade e necessidades de 
cada ramo, marcou presença virtualmente em 
eventos, reuniões, audiências públicas, além de 
acompanhar as demandas das cooperativas na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
(Jucemg). 

Por meio do trabalho da Gerência 
Institucional, no ano passado, o Sistema 
Ocemg intensificou a atuação institucional 
junto ao Poder Executivo, em todos os níveis 
de governo, municipal, estadual e federal. O 

trabalho de representação é realizado por meio 
da participação em 34 Conselhos, Câmaras 
Temáticas e Técnicas, Fóruns, Comitês Gestores 
e Grupos de Trabalho (GTs) com o objetivo de 
colocar o cooperativismo na pauta das políticas 
públicas, fomentando a implementação de 
ações específicas e transversais que contemplem 
os sete ramos do segmento.

A organização participou intensamente 
das atividades parlamentares, tanto em nível 
municipal, na Câmara de Belo Horizonte, 
quanto estadual, na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). O trabalho consistiu 
no monitoramento diário da tramitação de 
projetos de leis de interesse direto e indireto do 
cooperativismo e na presença em Audiências 
Públicas e interlocução permanente com 
os deputados das Frentes Parlamentares do 
Cooperativismo (Frencoop) de BH e de Minas 
Gerais, uma vez que 145 projetos de leis 
estaduais e 20 na capital mineira tramitaram 
em 2020. 

Além disso, a Ocemg atuou como 
membro diretivo nos conselhos estatutários 

do Sistema OCB, no Sescoop Nacional, na 
Confederação Nacional das Cooperativas 
(CNCoop) e na Fecoop-Sulene. Integrou ainda, 
através de seus representantes institucionais, 
as reuniões dos seis Conselhos Consultivos 
nacionais e das cinco Câmaras Setoriais 
(Agropecuário; Consumo; Crédito; Saúde; 
Transporte e Trabalho, Produção de Bens e 
Serviços), viabilizando a interlocução efetiva do 
cooperativismo mineiro com as ações nacionais. 

A organização colaborou também no 
encaminhamento de assuntos específicos 
de interesse de cooperativas mineiras junto 
a órgãos do Poder Executivo Federal, entre 
eles o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). Destaque para 
a participação da Ocemg como membro 
dos Comitês Gestores dos Programas 
Federais Agronordeste e Agricultura de 
Baixo Carbono (Plano ABC), ambos ligados 
à Superintendência Regional do Mapa no 
Estado. O Agronordeste, em especial, com 
foco nas regiões de Minas, concentradas 
inicialmente no Norte do Estado. 

Programa Agro

Crédito rural é tema de webinar para 
cooperativas agropecuárias

O Sistema OCB promoveu, em 10 
de dezembro, o webinário Crédito Rural e 
Alternativas de Financiamento às Cooperativas 
Agropecuárias via Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
O evento foi realizado em parceria com o 
BNDES e Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), contando com a 
participação de representantes do cooperativismo 
agropecuário. O objetivo foi apresentar o 
Programa Agro - BNDES Crédito Rural, que 
visa complementar os recursos destinados pelo 
Governo Federal às cooperativas do setor.

Durante o webinário, o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, falou 
que a discussão oportunizada pelo evento reuniu 
os parceiros certos para construir, em conjunto, 
uma política de crédito rural sustentável e 
agradeceu aos representantes do BNDES e do 
Mapa pela parceria de longo prazo, essencial 
para o desenvolvimento do cooperativismo 
agropecuário.

O diretor do departamento de Crédito 
e Informação do Mapa, Wilson Araújo Vaz, 
apresentou a evolução do consumo do 
crédito rural nos últimos anos e, também, em 
2020, no contexto da pandemia e, ainda, o 
comprometimento do governo na equalização 
dos recursos para o Plano Safra 2020/2021. 
Para este ano, o Diretor antecipou que as 
ações do Governo Federal, voltadas ao 
setor produtivo, vão girar em torno de alguns 
pilares, dentre os quais:

- O crédito rural será direcionado 
a pequenos e médios produtores com 
investimentos de médio e longo prazo;

- Haverá maior participação de recursos 
livres no crédito agrícola;

- Condicionamento da concessão do 
crédito à adoção de tecnologias e práticas 
sustentáveis;

- Expansão do seguro rural e de 
mecanismos de proteção de preços.

O chefe de Departamento de Canais 

de Distribuição e Crédito Rural da Área de 
Operações e Canais Digitais do BNDES, 
Caio Araújo, ressaltou que o cooperativismo 
agropecuário é um grande parceiro do banco, 
que atua em todos os elos das cadeias que 
envolvem o cooperativismo.

Criado para apoiar produtores rurais e 
suas cooperativas nas atividades agropecuárias 
e agroindustriais por meio da concessão de 
financiamentos para investimento, os recursos 
oferecidos em parceria com mais de 30 
instituições financeiras, entre agências de 
fomento, bancos de montadoras, cooperativas 
de crédito, bancos cooperativos, bancos 
privados e bancos públicos, o Programa 
BNDES Crédito Rural reforça a posição do 
BNDES como um importante parceiro provedor 
de recursos para o agropecuário e do Governo 
Federal visando o adequado atendimento ao 
segmento.

(Fonte: OCB)
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EspecialAdequação

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é 
destaque em publicação cooperativista

A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), nº 13.709, de 2018, 
mas que entrou em vigor em setembro de 
2020, foi tema de reportagem da revista 
Saber Cooperar, do Sistema OCB. O texto 
ressalta que informação é poder e que 
existem, hoje, empresas especializadas em 
coletar e comercializar dados ou bases de 
clientes, sem pedir autorização deles, mas, 
com a lei, esta prática está com os dias 
contados.

A coleta e venda de informações 
é relevante para as empresas, partidos 

políticos ou até as redes sociais saberem 
gostos e hábitos das pessoas para, 
assim, ficar mais fácil convencê-las a 
adquirirem algo ou tomarem determinado 
posicionamento. Isso era feito com 
legislações esparsas e pouco claras, 
porém, com a LGPD a intenção é criar um 
ambiente mais seguro para as informações 
pessoais.

Neste cenário, “as empresas, 
cooperativas e organizações que coletavam 
dados pessoais para melhorar seus 
processos, ampliar redes de relacionamento 

ou fidelizar clientes terão de rever todas essas 
práticas sob o risco de pagarem multas que 
podem chegar a R$ 50 milhões por infração”, 
explica o texto.

A assessora jurídica da OCB, Ana 
Paula Rodrigues, foi ouvida pela matéria 
e esclareceu: “A LGPD propõe medidas 
de segurança jurídica que transcendem as 
relações firmadas no ambiente virtual. Por isso, 
é de suma importância que as cooperativas 
estejam atentas aos procedimentos que 
devem ser adotados, especialmente por se 
tratar de um modelo de sociedade formado, 
em muitos casos, por pessoas físicas, a quem 
a legislação buscou dar proteção”.

A aplicação de sanções para quem 
desrespeitar as regras da LGPD está prevista 
para 1º de agosto de 2021, mas a vigência 
da lei está em vigor desde setembro do ano 
passado e afeta diretamente o negócio das 
cooperativas, demais empresas públicas ou 
privadas e outras organizações, visto que as 
disposições da lei podem ser fiscalizadas. 
Além disso, a adaptação de acordo com a 
normatização demanda tempo.

Para ler a matéria com detalhes 
sobre a LGPD, acesse o portal da OCB:  
www.somoscooperativismo.coop.br. 

EspecialLevantamento

Sistema OCB lança Anuário do
 Cooperativismo Brasileiro

Criatividade e inovação são palavras-
chave nas estratégias adotadas pelas 
cooperativas. E os números apresentados no 
Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2020, 
lançado no dia 16 de dezembro pelo Sistema 
OCB, comprovam isso. 

“A divulgação deste estudo tem o objetivo 
de dar visibilidade à força e relevância 
socioeconômica do cooperativismo, 
disponibilizando para as cooperativas, 
imprensa, academia e organismos públicos 
dados e informações sobre o nosso 
movimento, permitindo projetar estratégias 
para o fortalecimento do setor. E o sucesso 
de mais essa conquista tem que ser 
compartilhado com as nossas unidades 
estaduais e cooperativas que não mediram 
esforços para atender às nossas solicitações 
de informações”, reconhece o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas. 

A publicação reforça que além de 
gerar trabalho, emprego e renda, o modelo 
de negócios cooperativista transforma a 
realidade de milhares de brasileiros, todos 

os dias. Nos últimos oito anos, o número 
de pessoas que se uniram ao segmento 
cresceu 62% e a quantidade de empregos 
gerados aumentou 43%. Em 2019, foram 
contabilizadas 5.314 cooperativas com 
registro ativo na OCB, promovendo mudança 
e evolução para a sociedade. 

O número de cooperados saltou de 14,6 
milhões para 15,5 milhões e, desse total, 
62% são homens e 38% mulheres. Outro 
indicador que enche o cooperativismo de 
orgulho é a empregabilidade, o número de 
empregos formais gerados pelas cooperativas 
cresceu de 425,3 mil em 2018, para 427.576  
em 2019.

A publicação está disponível, na 
íntegra, no portal do Sistema OCB  
(www.somoscooperativismo.coop.br).
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Coopercurtas

Unimed-BH assina parceria inédita com Minas Tênis Clube

Unimed Federação promove evento sobre 
cenário da saúde suplementar no país

No dia 10 de dezembro, a Unimed-BH firmou 
uma parceria com o Minas Tênis Clube, importante 
agremiação desportiva e social da capital mineira. 
A união entre as entidades se dá com vistas na 
promoção da cultura da cidade, visto que o 
complexo cultural do Clube passará a se chamar 
Centro Cultural Unimed-BH Minas e ganhará novos 
espaços.

A parceria inclui a construção de uma 
biblioteca, com cerca de seis mil exemplares e 
inauguração prevista para esse ano. Além disso, 
serão destinados pela Unimed-BH recursos 
diretos para a montagem de duas salas de 
cinema, com aproximadamente 60 lugares 

A Unimed Federação Minas realizou, nos 
dias 10 e 11 de dezembro, de forma online, mais 
uma edição do Unimed 3 D. Na ocasião, cerca 
de 220 pessoas, entre dirigentes e gestores do 
Sistema Unimed mineiro, participaram do evento 
que teve o objetivo de fomentar a reflexão sobre 
o cenário atual da saúde suplementar no país, 
suas perspectivas em gestão e inovação, além 
de traçar um panorama da atuação do Sistema 
Unimed mineiro e seus principais desafios.

O Unimed 3D contou com a participação 
de palestrantes renomados como o filósofo 
Clóvis de Barros, o especialista em Gestão 

cada, com estimativa de abertura em 2022.
O acordo prevê ainda a realização de quatro 

exposições na Galeria de Arte, sendo que a primeira 
delas, a exposição “Amilcar de Castro - Matéria e 
Luz”, que celebra os 100 anos do artista plástico e 
escultor mineiro, já está aberta ao público. 

Os recursos para a execução dos projetos 
serão viabilizados pelo Instituto Unimed-BH, por 
meio de recursos da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura. Todos os espaços continuam sendo 
acessíveis ao público em geral, sócios e não sócios 
do Minas.

“O Centro Cultural Unimed-BH Minas reforça 
o propósito da Cooperativa que, por meio do 

Instituto Unimed-BH, há quase 20 anos apoia a 
cultura e a arte na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Agora, unimos a tradição e a confiança 
das duas instituições para presentear a população 
com esses novos espaços”, afirma o diretor-
presidente da Unimed-BH, Samuel Flam.

O presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo 
Vieira Santiago, também celebra o encontro entre 
as marcas. “Essa parceria apresenta a união de 
dois importantes nomes da capital mineira, em 
consonância com a qualidade do serviço prestado, 
o apuro com a excelência e o cuidado com a saúde 
física e o bem-estar dos belo-horizontinos”, destaca 
o dirigente minastenista.

Cooperouro conquista 
1ª lugar

 em premiação 
estadual

A Cooperouro se destacou, mais uma 
vez, no Troféu Gente Nossa, da Associação 
Mineira de Supermercados (Amis), conquistando 
o 1º lugar na categoria Supermercadista 
independente do interior de Minas - 1 e 2 lojas. 
O anúncio dos vencedores foi feito no dia 14 de 
dezembro, em um evento online.

A votação para o troféu envolveu os 
principais fornecedores do ramo supermercadista 
de Minas Gerais com o intuito de reconhecer as 
empresas empenhadas em oferecer produtos 
e serviços de excelência aos seus clientes. Essa 
é a sexta vez que a Cooperouro fica entre os 
destaques, sendo a primeira colocada pelo 
segundo ano consecutivo.

A crise sanitária da Covid-19, vivida 
desde março, deu importância ainda maior 
à premiação de 2020. Por ser uma atividade 
essencial à população, o setor não fechou as 
portas e precisou se adaptar para continuar 
atendendo bem à comunidade. Ao mesmo 
tempo, teve que proteger seus profissionais dos 
riscos de contágio pela doença.

Em mensagem da diretoria da Cooperouro 
divulgada nas redes sociais, a cooperativa 
afirmou que o momento é propício para 
agradecimentos. “Aos nossos fornecedores, 
que votaram e elegeram a Cooperouro mais 
uma vez como destaque, nosso muito obrigado 
pelo prêmio. Aos nossos colaboradores, muito 
obrigado pelo empenho ao longo deste ano 
atípico. E aos nossos clientes e cooperados, 
nosso muito obrigado por confiar cada dia mais 
na cooperativa”.

Coocacer anuncia vencedores do 
Concurso Cafés de Qualidade

A Coocacer Araguari inovou na 5ª 
edição do Concurso Cafés de Qualidade. 
A cooperativa realizou o certame durante 
o Programa Manhã Total, da Rede Record, 
onde os produtos foram degustados pela 
jornalista e apresentadora, Mônica Cunha.

A degustação foi feita no programa 
exibido em 25 de novembro, quando Mônica, 
que é uma apreciadora de cafés, escolheu 
o café codificado com o número 8. Além 
disso, foi realizada uma abordagem sobre 
cafés especiais com a superintendente da 
cooperativa, Eliane Cristina, e a barista 
oficial da Região do Cerrado Mineiro, Paula 
Dulgheroff.

No dia 5 de dezembro foi revelado, em 
uma live, o café vencedor, da cooperada 

Bia Mameri, da Fazenda Sete Irmãos, cujo 
prêmio recebido foi de R$ 2.100,00 por 
saca. Foram, ao todo, 12 finalistas do 
concurso.

A organização do certame recebeu e 
classificou 2.304 amostras, destas, 1.477 
lotes foram aprovados, com seleção de 42 
cooperados para a primeira fase. Uma nova 
classificação gerou uma lista de 12 finalistas. 
O intuito principal do concurso é a valorização 
e o apoio para que os cooperados continuem 
buscando a qualidade em seu produto.

A vencedora afirmou que “é o 
reconhecimento de um trabalho de 
muitos anos, pesquisas, estudos, troca de 
conhecimento e experiências com consultores 
e outros cafeicultores”. 

Estratégica Sandro Magaldi, a economista Rita 
Mundim e o jornalista Augusto Nunes.

“Ficamos muito satisfeitos com a 
participação das Unimeds no evento, mesmo 
de forma online, pois é uma oportunidade 
para alinharmos termos estratégicos e abrirmos 
nossa mente para novas oportunidades, 
principalmente, neste período de pandemia 
em que o cooperativismo médico vem 
desempenhando um papel tão importante”, 
afirmou o presidente executivo da Unimed 
Federação Minas, Luiz Otávio Fernandes de 
Andrade.



Fale Conosco

Remetente - Rua Ceará, 771, Funcionários - CEP: 30150-311 - BH/MG           Fechamento Autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

PRESIDENTE
Ronaldo Scucato ........................  (31) 3025-7119

VICE-PRESIDENTE
Luiz Gonzaga Viana Lage ...........  (31) 3025-7119                                                                                   

SUPERINTENDENTE
Alexandre Gatti Lages .................  (31) 3025-7119

SECRETARIA DA 
PRESIDÊNCIA E DIRETORIA
E-mail: ocemg@sistemaocemg.coop.br
Fernanda Nunes .........................  (31) 3025-7119 

GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
E-mail: isabela.perez@sistemaocemg.coop.br
Isabela Pérez ..............................  (31) 3025-7103

Equipe Técnica
Geraldo Magela ........................  (31) 3025-7142

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
E-mail: administrativa@sistemaocemg.coop.br
Robert Santos  ............................  (31) 3025-7057

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E-mail: capacitacao@sistemaocemg.coop.br
Andréa Sayar  ............................  (31) 3025-7108

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
E-mail: controladoria@sistemaocemg.coop.br
Francisco Gonçalves  ..................  (31) 3025-7078

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO
E-mail: ti@sistemaocemg.coop.br
Moacir Junior  ............................  (31) 3025-7067

GERÊNCIA JURÍDICA
E-mail: juridico@sistemaocemg.coop.br

Luiz Gustavo Saraiva  .................  (31) 3025-7092 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E  
MONITORAMENTO DE COOPERATIVAS
E-mail: cooperativa@sistemaocemg.coop.br
Vitória Drumond  ........................  (31) 3025-7072

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO  
INSTITUCIONAL
E-mail: comunicacao@sistemaocemg.coop.br
Juliana Gomes  ..........................  (31) 3025-7122

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E-mail: gestaodepessoas@sistemaocemg.coop.br
Andréa Mol ........................... (31) 3025-7064

ASSESSORIA PATRIMONIAL
E-mail: messias.rocha@sistemaocemg.coop.br
Messias Rocha ............................ (31) 3025-7090


