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2020 foi um ano atípico. Todos fomos
surpreendidos pela declaração da pandemia de
coronavírus em todo o mundo. Atordoados e sem
saber ao certo o que de fato essa calamidade
pública traria de impacto à sociedade, aos
negócios e ao país, seguimos, nós cooperativistas,
firmes, unidos, empunhando a bandeira da
cooperação como maneira de superar as
dificuldades. De fato, assim aconteceu. Fomos
resilientes e nos adaptamos. O cooperativismo
foi destaque no ano em que a pandemia tomou
conta dos noticiários, da rotina e da vida de
milhares e milhares de pessoas. Como?
Levando alimentos e todo tipo de produtos
Brasil afora, de maneira organizada e eficiente,
por meio de nossas cooperativas de transporte,
mantendo a sociedade e os mercados
abastecidos. Para isso, destacamos que as
cooperativas agropecuárias e seus produtores não
deixaram de produzir, pelo contrário, ampliaram
sua capacidade de atendimento e fizeram de
2020 um ano recorde em termos de safra.
Também não podemos deixar de mencionar os
heroicos profissionais do segmento cooperativo
de saúde que, incansavelmente, atuaram de
maneira a tranquilizar a população e a continuar
seu trabalho de cuidado com a vida, com ênfase
em uma gestão profissionalizada e planejada
para atendimento dos muitos pacientes afetados
pela Covid-19.
Não por acaso o cooperativismo brasileiro
na área de saúde é referência mundial, abrigando
mais de 200 mil cooperados e em torno de 110
mil empregados. Da mesma forma, chamamos
atenção para o trabalho realizado pelas
cooperativas de crédito, que disponibilizaram
linhas especiais para seus cooperados e fizeram
toda a diferença para que os micro e pequenos
empresários pudessem suportar esse período
difícil do mercado. Juntas, nossas cooperativas
concederam crédito com muito mais agilidade,
superando o atendimento dos conglomerados
financeiros tradicionais. Palmas ao cooperativismo
na linha de frente, na batalha contra os efeitos da
pandemia em nosso país.
Triste, contudo, é constatar que apesar dos
esforços e da atuação cuidadosa, planejada,
organizada e colaborativa não apenas das
cooperativas, mas também da própria sociedade
civil, a situação ainda não melhorou em relação
ao controle da pandemia. Infelizmente, tornamonos o epicentro pandêmico mundial e vivemos a
pior fase em todo esse contexto do coronavírus.
Estamos batendo recordes de mortes diárias
e assistindo a uma crise infinita no governo, na

Ronaldo Scucato

Presidente do Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg)
e do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop-MG)

economia e no coração dos brasileiros. Onde
erramos? O que fizemos de diferente de outros
países que vivem hoje uma situação mais amena e
com mais pessoas já imunizadas? O que poderia
ter sido feito pela nossa sociedade em termos
de planejamento, acordos em prol de vacinas e
insumos para produção de imunizantes? Será
que os direcionamentos corretos para impactar a
população no sentido de colaborar unanimemente
em relação às medidas de proteção sanitárias
foram feitos, para que não chegássemos ao
exasperante número de 4 mil mortes por dia?
A pergunta que fica é onde está a liderança
de nosso país na condução dessa crise sem
precedentes? Será que ficaremos à deriva até que
sejamos resgatados por apoiadores externos ou
será que acordaremos em tempo de tomarmos
as rédeas da situação? Quando teremos um
Ministério da Saúde atuante e a maior autoridade
constituída deste país real e seriamente engajada
na solução desse grave processo que há muito
deixou de ser apenas sanitário, tornando-se
também econômico, social, político e tudo mais
que possa ser imaginado e acrescentado.
Inaceitáveis são as atitudes abjetas,
desprovidas de compaixão pela dor de nossos
semelhantes enlutados pelas perdas de seus entes
queridos. São vidas ceifadas, empreendimentos
fechados, clima de desolação geral aliados ao
anseio de uma vigorosa união nacional para
o enfrentamento da pandemia, através da
cooperação e solidariedade.
E que se cuidem os maus dirigentes. É
deveras aplicável no momento a antológica
frase do Cardeal De Gondi, proferida em Retz,
na França, há quase 300 anos: “quando os que
mandam perdem a vergonha, os que obedecem
perdem o respeito”.
Decência já!

Carta
Fortalecimento
Dr. Ronaldo Scucato, boa tarde!

Belo Horizonte, 19 de março de 2021

Quero parabenizar o Sistema Ocemg por cumprir, de maneira brilhante, seu papel de apoiar continuamente o
desenvolvimento do cooperativismo.
Como presidente do Sicoob Credimepi, agradeço muito e reconheço a importância desse trabalho, cujo resultado será revertido em benefícios para as cooperativas, colaboradores e associados.
Aproveito, especialmente, para agradecer a oportunidade concedida e por acreditar no potencial do
Sicoob Credimepi. Nossos colaboradores elogiaram a altíssima qualidade das informações e dos conhecimentos
compartilhados por meio da mentoria “Gestão do Amanhã”.
Estamos ansiosos para aplicar os novos conhecimentos adquiridos e abertos para vivenciar novas oportunidades.
Saudações cooperativistas!
Jacson Guerra Araújo
Presidente do Sicoob Credimepi

Novidade

Sistema lança série de comentários semanais com
Rita Mundim sobre mercado, economia e cooperativismo
Uma nova ação do Sistema Ocemg, com
foco na atualização constante das cooperativas
mineiras, teve início em março. O Bom Dia
Coop, série permanente de vídeos curtos com
análises semanais sobre mercado, economia e
cooperativismo, com a Influenciadora Coop e
economista Rita Mundim, estreou no canal do
Youtube da entidade e, até o momento, já conta
com mais de mil visualizações.
A iniciativa, que vai ao ar às segundas e sextasfeiras, ficará disponível no canal com a finalidade
de munir os cooperativistas de informações para

tomadas de decisão no cotidiano do negócio
cooperativo. Os vídeos são divididos da seguinte
maneira: no início da semana são apresentadas
as perspectivas para o período e, ao final, a
economista faz um resumo de como o mercado
se comportou, envolvendo ainda os destaques
relacionados ao setor cooperativista mineiro.
Formada em Economia pela UFMG,
Rita Mundim é especialista em Mercado de
Capitais e Ciências Contábeis, com mestrado
em Administração pela Fead. É comentarista
econômica da Rádio Itatiaia, emissora de maior

audiência de Minas Gerais e uma das cinco
maiores em audiência do Brasil, com uma média
de dois milhões de ouvintes por mês, de acordo
com o Ibope. Rita Mundim também foi eleita a
Influenciadora Coop mais votada da edição 2020
do Prêmio SomosCoop Melhores do Ano.
Para acompanhar o Bom Dia Coop, basta se
inscrever no canal do Youtube do Sistema Ocemg
e, se quiser receber as análises pelo Whatsapp,
envie uma mensagem para (31) 9 8229-7890.
Por lá, serão enviados conteúdos relevantes do
cooperativismo e os links para os vídeos da série.

Acompanhamento

Modelo de Relatório de Gestão Contábil
está disponível para as cooperativas mineiras
O Sistema Ocemg passou a disponibilizar,
em março, para as cooperativas dos ramos
agropecuário e transporte, um modelo de
Relatório de Gestão Contábil. O exemplar foi
enviado por e-mail para todas as representantes
dos ramos e também pode ser acessado no portal
www.sistemaocemg.coop.br.
O modelo tem o objetivo de orientar e
facilitar o trabalho das cooperativas. Para isso,
conta com um exemplar de Balanço Patrimonial
e Demonstração de Sobras e Perdas do Exercício
(DSPE) e está alinhado com a estrutura existente
do Programa de Desenvolvimento EconômicoFinanceiro (Desempenho).
O relatório ainda traz duas sugestões de
ficha de indicadores econômicos e financeiros

com as fórmulas de cálculo, bem como a
interpretação dos indicadores, para que a
cooperativa apresente, de forma clara e objetiva,
seu desempenho anual durante as Assembleias
Gerais.
“Identificamos que muitas cooperativas
mineiras não possuem um modelo de Relatório
de Gestão que auxilie no processo de prestação
de contas. Esperamos reduzir este número
com a ação”, explica o analista da Gerência
de Desenvolvimento e Monitoramento de
Cooperativas, Jean Rios.
Em complemento, a também analista da
Gerência, Paula Oliveira, esclarece que o material
apresenta uma estrutura padrão de Relatório
de Gestão Contábil e que as demonstrações

contábeis têm como base uma estrutura
simplificada do Programa Desempenho, de
forma a atender as necessidades, principalmente,
das cooperativas de pequeno porte. Ela ressalta
que, apesar de alinhado com o Programa
Desempenho, o modelo não está restrito às
participantes da iniciativa. E acrescenta: “Este
relatório é imprescindível, porque auxilia na
prestação de contas aos cooperados, no balanço
do ano e no comparativo com o período anterior,
além de ajudar na formulação de estratégias e
planejamentos mensais e anuais. Afinal, não é
possível planejar sem informações”.
Em caso de dúvidas, entre em contato
pelo telefone 31. 3025.7065 ou pelo e-mail:
cooperativa@sistemaocemg.coop.br.
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Desenvolvimento Sustentável

Cooperativas apresentam projetos finais do programa
Agente de Transformação e Prosperidade Social

Iniciada pelo Sistema Ocemg em
agosto do ano passado, a primeira turma
do Programa Agente de Transformação
e Prosperidade Social (ATPS) encerrou
suas atividades no dia 09 de março, com
apresentação dos projetos de conclusão do
curso. O programa, realizado em parceria
com a Fundação Dom Cabral (FDC), teve
como objetivo levar a expertise de trabalhar
com os projetos de desenvolvimento
sustentável, considerando os aspectos
econômico, social, ambiental e da cultura
local. A proposta trabalhou, portanto,
estratégias organizacionais orientadas, que
instrumentalizaram as cooperativas com
metodologias específicas. Ao longo da
iniciativa, foram feitas reflexões e discussões
sobre o papel das cooperativas frente a
questões que vão além do negócio. Ao todo,
o Programa ATPS contou com 66 horas de
aula, 140 horas em mentoria de projetos,
22 participantes, de seis municípios, e 13
cooperativas.
Durante a abertura do evento, o
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo
Scucato, ressaltou que “a transformação
que o mundo necessita será possibilitada
pelos ATPS”. Ele afirmou que se trata de um
projeto muito importante para a entidade,
visto que preconiza a intercooperação e a
responsabilidade social, complementando:
“Estamos apresentando, não só para Minas,
mas para o Brasil, como atuar com eficácia
em um momento tão difícil”.
Convidada
a
acompanhar
a
apresentação dos projetos, a Secretária de
Estado de Desenvolvimento Social (SedeseMG), Elizabeth Jucá, elogiou a iniciativa.
“Treinar agentes transformadores é uma
questão inovadora, que nos orgulha. Entendo
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que precisamos dar as mãos, porque Minas
tem hoje cinco milhões de pessoas abaixo da
linha da pobreza, ¼ da nossa população.
Se não agirmos juntos, não conseguiremos
mudar esse cenário. Não estou falando
apenas de dignidade, autoestima e melhoria
de vida, mas, principalmente, da questão
econômica. Essas pessoas no mercado de
trabalho irão girar a economia mineira e,
então, conseguiremos desenvolver o Estado
de forma sustentável”, frisou.
Nádia Rampi, diretora Estatutária
na FDC, complementou que o programa
“não está apenas formando, mas
multiplicando milhares de novos Agentes
de Transformação Social”.
Projetos variados
Os cooperativistas concluintes do
programa ATPS apresentaram os projetos
criados a partir das experiências ao longo
do curso. As temáticas abordadas foram
variadas, considerando as características
e as necessidades de cada região onde as
ações serão colocadas em prática, além da
atuação em intercooperação.
O Sicoob Aracoop focou esforços no
projeto Revitalização da Cadeia Econômica
do Turismo em Três Marias, cidade situada
na área de atuação da cooperativa, que
tem matriz em Araguari e está presente em
outros 15 municípios mineiros. O propósito
é fortalecer o turismo local, com apoio da
comunidade e em prol do desenvolvimento
sustentável da região.
Já o grupo formado por cooperativas
e entidades que atuam em Belo Horizonte,
incluindo Sistema Ocemg, Coopmetro
e Sicoob Credimonte, apresentou a
iniciativa
Agente
Cooperativista
de
Transporte (Personal Shopper). A ação é
voltada para a comunidade do Alto Vera
Cruz, localizada na capital, e enfoca a
formação de profissionais de delivery,
trabalho potencializado nos últimos anos,
principalmente, devido à pandemia.
“Unimos a expertise da Coopmetro no
sistema de entregas, com a do Sistema
Ocemg em capacitação e treinamento dos
profissionais, juntamente com o Sicoob
Credimonte provendo a viabilização
financeira do projeto”, ressalta João
Henrique Couto, gerente de Comunicação
e Marketing do Sicoob Credimonte. Ele

explica que o personal shopper vai além da
entrega, ele é instruído a cuidar e zelar pela
mercadoria, entendendo todo o processo e
até fazendo a compra em nome do cliente.
Em Carlos Chagas, o projeto
Centro de Oportunidade de Negócios
(CON), proposto pela Coeducar e pelo
Sicoob Carlos Chagas, tem o intuito de
transformar o antigo Mercado Municipal
em um local de referência em negócios
planejados, por meio da capacitação
de empreendedores, gerando riqueza,
emprego e renda para a comunidade.
Como a atividade prioritária na cidade é a
agropecuária, o Centro buscará aprimorar
o agronegócio e a agricultura familiar.
Sicoob Divicred, Sicoob Crediverde
e Sicoob Centro-Oeste, cooperativas
presentes em Divinópolis e Itaúna,
elaboraram um projeto de Tratamento
de Resíduos Sólidos nas duas cidades.
As motivações para a ação, foram, por
exemplo, o baixo percentual de tratamento
de resíduos sólidos nos locais, a falta
de sensibilização da população para a
separação do lixo, o potencial financeiro
pouco explorado da atividade, assim como
a desorganização e as más condições de
trabalho dos catadores de lixo distribuídos
em cinco associações em Divinópolis,
onde a iniciativa será aplicada de início e,
posteriormente, levada para Itaúna.
Fomentar o Turismo em Lajinha é a
proposição de Sicoob Credicaf, Coocafé
e Coopcel. O município, no extremo leste
do Estado, possui grande representatividade
na cafeicultura, o que o torna local em
potencial para o agroturismo, com visitas
nas propriedades, além de contar com
pedras e montanhas em seu ecossistema,
possibilitando roteiros paradisíacos.
Por fim, o grupo de Pimenta e Piumhi,
composto pelo Sicoob Credialto e pelo
Sicoob Credipimenta, seguiu a linha de
Turismo Sustentável e Importância da
Reciclagem. Banhada pela represa de
Furnas, Pimenta tem alto potencial para
crescer em visitantes, mas as cooperativas
pretendem dar igual importância para a
conservação do meio ambiente durante
as visitas, promovendo trilhas limpas às
cachoeiras, visando à preservação das
paisagens e maior movimentação do
comércio local.

Histórias que inspiram

Superação e dedicação: a trajetória profissional
do coordenador Nacional do Ramo Transporte

Evaldo Moreira

Dedicação e superação fundamentam
a vida, conquistas e trajetória profissional
do cooperativista Evaldo Moreira de
Matos. Dos seus 48 anos, mais de 30
deles foram dedicados ao trabalho, sendo
duas décadas voltadas diretamente para
o crescimento e desenvolvimento do
cooperativismo.
Atual presidente da Federação
Nacional das Cooperativas de Transporte
de Cargas e Passageiros (FetranscoopBR) e coordenador Nacional do Ramo
Transporte, Matos lembra que sua
trajetória no mercado de trabalho iniciou
em 1987, quando tinha 14 anos, como
office boy de uma loja de roupas em Belo
Horizonte, sua cidade natal.
No ano seguinte, ele conta com
orgulho que montou um pequeno negócio
de venda de rações, também na capital
mineira, e nessa época teve sua primeira
lição de que a união faz, sim, a força.
“Como eu não tinha recursos suficientes,
mas havia muita vontade, decidi unir
forças com um primo para abrir e tocar
o negócio”, explica. Após um ano,
eles montaram uma segunda loja, em

Ribeirão das Neves, em sociedade com
outros familiares.
Cerca de 10 anos depois, já casado,
Evaldo conta que a parceria no negócio
de rações foi finalizada e, com a venda
da loja, ele decidiu investir no ramo de
táxis. Foi neste momento a guinada na sua
vida, indo para o setor de transportes e,
posteriormente, do cooperativismo.
“No mesmo momento em que
passava por uma transição na vida
profissional, veio o nascimento do
meu primeiro filho”, relembra sobre as
dificuldades que enfrentou. O ano era
1999 e ele comenta que a oportunidade
de adquirir os táxis foi impulsionada pelo
exemplo do pai, que já possuía um, e eles
compraram outros dois com o dinheiro da
venda do comércio de rações.
“Iniciei, assim, uma carreira no táxi.
Meu pai e tio tinham sido fundadores
de uma cooperativa de transporte, a
Coopercasca (atual Ligue Táxi BH), e, por
livre vontade, resolvi aderir imediatamente
a essa cooperativa”, explica.
Saudoso, ele lembra que, em paralelo
ao trabalho como taxista cooperado,

retomou os estudos: “Percebi que não
poderia ter apenas uma opção de
trabalho e renda naquele momento e,
então, iniciei o pré-vestibular”. No ano
de 2002, Evaldo ingressou no curso de
Administração de Sistema de Informação
no Centro Universitário UNA, em BH.
“Eu tinha um gosto muito grande por
administração, mas a tecnologia também
sempre me atraiu. E o curso unia as duas
coisas. Foi aí que iniciei minha jornada
acadêmica”, complementa.
Anos depois ele cursou ainda
uma Especialização em Gestão de
Cooperativas, pela Faculdade Pedro
Leopoldo, nunca deixando de participar
de cursos e capacitações, principalmente
voltados para a gestão e governança
dos negócios.
Em paralelo, Matos foi eleito, em
2004, presidente da, então, Coopercasca,
da qual já era cooperado há alguns anos,
começando ali sua jornada como dirigente
de cooperativas de transporte. “Depois de
três mandatos à frente da cooperativa, que
passou a se chamar Ligue Taxi BH, resolvi
me desligar da diretoria e iniciar um novo
desafio”, relembra.
O passo seguinte foi iniciar
a sociedade em uma empresa de
consultoria com foco em cooperativas e
associações em 2010. Naquele mesmo
ano ele ingressou na Coopmetro, de
transporte de cargas, primeiro como
consultor, sendo depois convidado
a participar da administração da
cooperativa. “Lá estou até hoje e tenho
muito orgulho de fazer parte desta
grande organização”, ressalta.
Toda essa experiência no mercado
e, principalmente, no cooperativismo,
começando como taxista e passando por
cargos importantes em cooperativas do
setor, o credenciaram a ocupar cargos
relevantes no cenário estadual e nacional.
Além de presidente da FetranscoopBR, da Fetranscoop-MG e coordenador
nacional do Ramo Transporte, Evaldo
atua,
hoje,
como
representante
Estadual por Minas Gerais no Conselho
Consultivo do Ramo Transporte da OCB
e é professor da pós-graduação em
Gestão de Cooperativas da PUC Minas e
do curso de Gestão de Cooperativas da
Faculdade Novos Horizontes.
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Especial

Sistema Ocemg investe e
de geração de ene

A iniciativa suprirá custos com energia da se
e também beneficiará a Santa Casa de Miseric
várias cooperativas do Estado e aco
O Sistema Ocemg acaba de se lançar
no grupo de empresas e organizações que
atuam em busca da geração de energia
limpa. Ciente dos benefícios financeiros
gerados pelas fontes renováveis e da
preocupação mundial com as mudanças
climáticas, assim como conhecedora do
papel do cooperativismo no atingimento
de pautas referentes aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU, a entidade criou o Programa de
Energia Fotovoltaica do Cooperativismo
Mineiro (MinasCoop Energia).
A iniciativa, que vem sendo estudada
há algum tempo e ganhou como aliado, no
final de 2020, o Governo de Minas, foca na
geração de energia autossuficiente, tendo
como diferencial o cuidado no âmbito
social, inerente aos valores e princípios
do cooperativismo. Assim, o programa
consiste no incentivo às cooperativas para
a construção de usinas fotovoltaicas para
suprir a demanda de energia de suas
unidades, com doação de parte dessa
energia a entidades filantrópicas de saúde
em todo o Estado.
Em Belo Horizonte, o Sistema Ocemg
contará com a parceria da Cooperativa
Central dos Produtores Rurais (CCPR) e do
Sicoob Credicom, que construirão usinas
para autogeração de energia e doarão
uma parte da produção para a Santa
Casa de Misericórdia da capital. Estudos
preliminares demonstraram que o gasto
mensal da instituição de saúde com as
contas de energia gira em torno de R$ 100
mil, o que significará, ao final de 12 meses,
uma economia de mais de R$ 1 milhão, que
poderão ser investidos em melhorias para o
atendimento do público.
É o que ressalta o superintendente do
Sistema Ocemg e coordenador do Comitê
Gestor do MinasCoop Energia, Alexandre
Gatti Lages. “Em um momento crucial
como o que vivemos, de crise sanitária, este
programa se faz ainda mais relevante para
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a Santa Casa e para outros hospitais que
venham a ser contemplados”, frisa.
Gatti explica que a primeira ideia
do projeto era focar na geração de
energia limpa para os prédios da Unidade
Estadual, mas a iniciativa foi tomando
corpo, agregando princípios cooperativistas
de intercooperação e interesse pela
comunidade, e acabou ganhando um
Comitê Gestor para ser viabilizada.
Integram o grupo intersetorial, além do
superintendente, o assessor institucional do
Sistema, Geraldo Magela; a analista da
Gerência de Educação e Desenvolvimento
Sustentável, Rouzeny Zacarias; o analista
da Gerência Administrativa, Lucas Lage; o
analista da Gerência Jurídica, Lucas Alves,
e o consultor Denio Cassini, engenheiro e
doutorando em Sistemas de Energia.
O MinasCoop Energia foi, então,
construído tendo como base três pilares:
econômico, visando a redução de custos
e a economia de recursos; ambiental,
focado na geração de energia limpa; e
social, voltado para suprir a necessidade
energética de entidades filantrópicas de
Minas Gerais. O propósito social, inclusive,
é o grande diferencial da iniciativa que,
segundo Gatti, nos moldes em que foi
estruturada e nas proporções que pode
atingir, não tem precedentes no país.
Desde a sua aprovação pelos conselhos da
Ocemg e do Sescoop-MG, em dezembro
do ano passado, o MinasCoop Energia já
conta com a participação ou solicitação de
adesão de várias cooperativas e está aberto
para todas as 756 cooperativas do Estado.
A previsão é que a usina do Sistema Ocemg
esteja em funcionamento ainda no primeiro
semestre deste ano.
O superintendente ressalta que o
potencial do programa é ainda maior
tendo em vista as parcerias institucionais
da Ocemg com o Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), da

Cemig, concessionária de energia elétrica
de Minas Gerais, e do Instituto Integrado de
Desenvolvimento Econômico (Indi).
Para o presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, a criação deste programa
é a realização de mais um sonho do
cooperativismo mineiro. “Sempre com pé no
chão, mas focando em objetivos ambiciosos,
o Sistema viabiliza o MinasCoop Energia.
Já temos a confiança e a participação de
quase 20 cooperativas, e contamos com
todas para que essa iniciativa também
se torne um grande exemplo de como o
cooperativismo promove transformações”,
comenta.
Economia real e conscientização
Do ponto de vista econômico, a
estimativa é de que, feito o investimento
inicial para construção da usina, o retorno
financeiro deva acontecer em, no máximo,
cinco anos. Para fazer essa conta, o Comitê
Gestor do programa considerou a economia
com as contas de energia e a geração de
créditos de carbono, que representam um
mercado de créditos originados a partir da
não emissão de gases que causam o efeito
estufa, podendo ser comercializados. Este
conceito foi criado em 1997, a partir do
Protocolo de Kyoto, e permite que qualquer
tipo de organização participe.
Na sede do Sistema Ocemg, por
exemplo, o custo mensal da energia é de
R$ 22 mil, mas em algumas cooperativas a
conta pode chegar a R$ 100 mil. Portanto,
o prazo de retorno do investimento vai variar
de acordo com o porte de cada uma. Além
disso, Gatti ressalta que, tão importante
quanto a autogeração da energia limpa é a
conscientização de gestores, colaboradores
e cooperados no dia a dia. “Em paralelo,
trabalharemos também o uso consciente
da energia nas cooperativas. De nada
adianta investir em uma usina fotovoltaica
e continuar o consumo descontrolado na
rotina do negócio”, explica.

em programa inovador
ergia fotovoltaica

ede e do Centro de Treinamento da entidade
córdia de BH; projeto já conta com adesão de
ontecerá também em outras cidades
No caso da CCPR, a usina será
implantada, em breve, na fazenda da
cooperativa, na região de Sete Lagoas.
Marcelo Candiotto, presidente da CCPR,
explicou que “a motivação para a adesão ao
projeto se deu por ele aliar intercooperação,
responsabilidade social e sustentabilidade
ambiental. Enxergamos na iniciativa
uma oportunidade de unir cooperativas
e contribuir com o desenvolvimento das
comunidades”. O dirigente estima que
outras cooperativas passem a participar do
programa, dando ainda mais magnitude
e aumentando os resultados a serem
alcançados.
De acordo com o Comitê Gestor,
será criado e disponibilizado um manual
com os passos a serem seguidos pelas
cooperativas para a implantação do
programa. Vale ressaltar que a escolha pela
entidade beneficente a ser contemplada fica
a cargo da cooperativa, que compreende
a realidade de cada local. O MinasCoop
Energia é dividido em etapas regionais,
tendo início pela etapa BH e já contando
com adesões ou negociações de outras
cooperativas para a implantação do projeto
nos municípios de Carmo da Cachoeira,
Carmo de Minas, Araguari, Santo Antônio
do Monte, Guanhães, Raul Soares, Muriaé,
Pará de Minas, Nova Serrana e Patos de
Minas.
A parceria com o Governo de Minas
não acarreta em contrapartida financeira,
mas no auxílio para a viabilização da parte
burocrática, de legislação e de questões
técnicas de licenciamento para a construção
das usinas.
Agenda 2030
“Queremos tornar o MinasCoop
Energia uma referência e, devido ao foco
no âmbito social, trata-se de uma iniciativa
única no país”, afirma o coordenador do
programa. Para Gatti, o posicionamento
estratégico do Sistema Ocemg está

traduzido no projeto, ao abranger os ODS e
o atingimento da Agenda 2030.
Integrante do Comitê Gestor, a analista
do Sistema Rouzeny Zacarias explica que o
programa atende a 10 dos 17 Objetivos,
com destaque para o número 7 – Energia
Limpa e Acessível, mas abarca também
aqueles voltados para Parcerias e Meios de
Implantação (17), Saúde e Bem-Estar (3),
Trabalho Descente e Crescimento Econômico
(8), Cidades e Comunidades Sustentáveis
(11), entre outros.
“O trabalho não se encerra na geração
de energia limpa, mas se desdobra, em um
segundo momento, para vários pontos de
atenção das comunidades”, explica Rouzeny,

que complementa: “Como signatário do
Pacto Global, o Sistema Ocemg coopera
em diferentes esferas para o atingimento dos
Objetivos e este programa é mais uma ação,
de grande relevância, com foco em contribuir
com a Agenda 2030”.
O superintendente da organização
finaliza dizendo que o projeto terá início com
a energia fotovoltaica, mas a intenção é,
futuramente, expandir ainda mais o programa,
incentivando as cooperativas mineiras na
geração de diferentes formas de energia limpa.
Para conhecer, tirar dúvidas e saber como
sua cooperativa pode aderir ao MinasCoop
Energia, entre em contato pelo email:
ocemg@sistemaocemg.coop.br.

Quatro motivos para investir na
geração de energias limpas

ótimo retorno do investimento;

redução do custo do negócio;

acompanhamento das tendências
de mercado;
alinhamento com a agenda mundial
de sustentabilidade.
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Entrevista

Secretária de Desenvolvimento Social de Minas fala sobre cenário atual
e parceria com o cooperativismo para projetos em diferentes áreas
todo o Brasil, colocando luz nas pessoas
invisíveis e, hoje, o que precisamos fazer é
identificar quais as maiores vulnerabilidades dos indivíduos e traçar estratégias para
tirar estes cidadãos desta condição.

Elizabeth Jucá

A pauta principal da entrevista desta
edição do Jornal Cooperação, com a
Secretária de Estado de Desenvolvimento
Social (Sedese-MG), Elizabeth Jucá, é sobre
como o cooperativismo e o governo do Estado
podem atuar juntos em prol da promoção de
uma economia sustentável em Minas Gerais.
Economista, formada pela Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), professora
universitária e com vasta experiência em
administração pública nos âmbitos municipal
e estadual, Elizabeth falou sobre os projetos
desenvolvidos pelo governo para mitigar os
desdobramentos do cenário pandêmico na
vida dos mineiros, ponderou sobre os pontos
de atenção gerados pela pandemia junto à
sociedade e se mostrou otimista e confiante
na parceria da Sedese-MG com o Sistema
Ocemg, bem como o cooperativismo para
viabilizar projetos que irão contemplar
diferentes áreas sociais. Confira!
Como avalia o cenário pandêmico
do ponto de vista do desenvolvimento
social em Minas Gerais? Quais são os
pontos mais críticos até o momento?
A pandemia acentuou muito as vulnerabilidades tanto em Minas como em
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Quais são as principais ações que
o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, está promovendo para mitigar
os impactos da pandemia na população mineira?
O Bolsa Merenda, programa que beneficiou 370.093 alunos da rede estadual
de ensino em situação de extrema pobreza
e pobreza, por um período de seis meses.
Foram mais de R$ 93 milhões repassados às famílias e estudantes devidamente matriculados, que recebiam R$ 50 por
mês. O Renda Minas, criado para prover
ganho emergencial para famílias em situação de extrema pobreza cadastradas no
CadÚnico. A ação atendeu 972.473 famílias, totalizando mais de R$ 321 milhões
em transferências. A última parcela foi
paga em dezembro de 2020. A Sedese-MG
também doou 146.060 cestas básicas aos
municípios mineiros que se interessaram
em receber e destinar para a população
no enfrentamento à pandemia.
Foi feita ainda a doação de
equipamentos de proteção individual (EPIs)
para o enfrentamento da Covid-19 em 268
entidades de acolhimento para pessoas
idosas no Estado, sendo a distribuição
descentralizada
em
13
municípios,
beneficiando aproximadamente 12 mil
pessoas. Em 2020 foi realizado também
o aporte de Recursos Extraordinários aos
Fundos Municipais de Assistência Social
(correspondente a cinco parcelas do
Piso Mineiro) para o custeio dos serviços
e benefícios socioassistenciais para
enfrentamento à pandemia, totalizando
R$ 20.596.397,00 repassados a 742
municípios que preencheram o Plano,
aceitando receber os recursos. Por fim, a
Sedese-MG está apoiando e auxiliando os
municípios que têm interesse a aderirem à
Portaria 618 do Ministério da Cidadania,
que permitirá que eles recebam cestas
básicas.
Como o Sistema Ocemg e as
cooperativas mineiras podem contribuir

com os projetos da Secretaria com
vistas na promoção do desenvolvimento sustentável do Estado?
O Sistema Ocemg nos auxilia
em
projetos
de
capacitação
e
empregabilidade de cidadãos mineiros.
O cooperativismo promove geração de
renda, através da economia solidária ou
de empregabilidade direta e gera não
só emprego aos mineiros e mineiras que
necessitam, mas contribui diretamente
para recuperação econômica do Estado.
Qual a sua visão sobre o
cooperativismo
como
modelo
que atua não apenas na esfera
econômica, mas também no âmbito
social, repercutindo o princípio do
interesse pela comunidade para o
alcance de melhores resultados?
Particularmente acredito muito no
cooperativismo como modelo propulsor
do desenvolvimento sustentável. Como
exemplo, posso citar o saudoso Hugo
Borges, ex-presidente da Unimed Juiz
de Fora, que infelizmente perdeu a luta
para a Covid-19, e era um dos grandes
defensores do cooperativismo. Ele me
ensinou muito sobre o assunto e hoje
tenho certeza que este modelo é, sem
dúvida, uma das formas de desenvolver
Minas.
O Governo e o cooperativismo
têm atuado de maneira sempre muito
alinhada em prol do Estado. Existem
perspectivas de novas parcerias/
projetos ligados à sua pasta?
Sim. O maior deles é o nosso
projeto estratégico de governo “Percursos
Gerais: uma trajetória para autonomia”,
que atua de forma que as pessoas
socialmente
vulneráveis
consigam
alcançar a própria autonomia, através
de parcerias com empresas com o
terceiro setor e do desenvolvimento de
ações de geração de renda, esporte
e lazer, assistência social, segurança
alimentar e nutricional, habitação social,
direitos humanos e também política de
prevenção e cuidado sobre drogas.
Temos um outro projeto em construção
também, que em breve iremos conversar
com a Ocemg a respeito, e um terceiro,
sobre Vacina Solidária.

Preparação

Workshops do Dia C contribuem para cooperativas
elaborarem projetos de responsabilidade social
Foram realizados, nos meses de março e
abril, os workshops do Dia de Cooperar (Dia C)
2021, iniciativa do Sistema Ocemg cujo foco é
dar subsídio para a formulação dos projetos de
responsabilidade social das cooperativas que farão
parte do movimento ao longo deste ano.
No total, foram realizados quatro encontros,
direcionados aos dirigentes, cooperados e
colaboradores das cooperativas do Estado.
O objetivo das oficinas é capacitar e orientar
as organizações sobre ações de voluntariado
cooperativista e atividades relacionadas ao
movimento, por meio da disseminação de conceitos
e metodologia para a construção de projetos que
visem à adoção de práticas sociais consistentes e
que transformem a comunidade.
Na abertura do primeiro encontro, o
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato,
relembrou a trajetória de sucesso do Dia C, nascido
em Minas em 2009 e nacionalizado em 2014, e
que, somando os números desde o primeiro ano
de campanha, já beneficiou mais de 14 milhões
de pessoas e mobilizou 500 mil voluntários. “Com
o Dia de Cooperar estamos estimulando uma das
atividades mais humanitárias, principalmente, neste
cenário pandêmico, que é ser voluntário em prol de
uma causa que auxilia a sociedade como um todo.
Devemos salientar sempre o que o Dia C faz pela
sociedade”, frisou.
A analista de Educação e Desenvolvimento

Sustentável do Sistema Ocemg, Rouzeny Zacarias,
comentou que o movimento “se tornou um modelo
de voluntariado cooperativista para o mundo”, e
reforçou: “O Dia C é todo dia e o cooperativismo
tem comprovado isso, atuando em causas com
foco nas pessoas e comunidades, como temos
visto durante a pandemia, mas também com ações
transformadoras de longo prazo, priorizando o
desenvolvimento sustentável”.
Rouzeny explicou ainda que o Dia de
Cooperar tem o grande objetivo de cumprir a
Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Assim,
os workshops, além de resgatar o conceito
do movimento e os princípios e valores do
cooperativismo, tiveram o foco em instrumentalizar
os participantes na construção de projetos focados
no cumprimento da Agenda. “Para que possamos
atingir estes objetivos, as iniciativas precisam gerar
resultados tanto para a cooperativa quanto para a
comunidade em que elas estão inseridas, ou seja,
elas precisam ser sustentáveis, e é pensando nessa
dinâmica que devem ser construídas”.
Oficinas
Os workshops foram conduzidos por
Rafael Tello, que atua como assessor e mentor
na Watu Sustentabilidade, é professor na
Fundação Dom Cabral (FDC) e na HSM, além
de ser o coordenador da rede Desafio 2030. Ele

reforçou junto às participantes que o Dia C é um
movimento contínuo. “O Dia de Cooperar é uma
iniciativa que não para. Eu fico feliz em contribuir
para ampliá-lo e deixá-lo cada vez mais forte. Por
isso, a intenção é que as cooperativas saiam das
oficinas com o projeto materializado, já pronto
para ser traduzido em ações”, disse.
Stefano Robert, analista de marketing
da Coopervass, comentou que as oficinas
foram muito interessantes para que a equipe
da cooperativa pudesse incrementar o projeto
do Dia C. Ele explicou ainda que o foco da
organização para este e os próximos anos é
investir em ações sociais e de sustentabilidade
tanto em São Gonçalo do Sapucaí, onde fica sua
matriz, quanto nos oito municípios em que atua.
“Foi muito importante participar dos workshops
porque vimos que estamos seguindo um caminho
certo, conseguimos visualizar o que as demais
cooperativas estão preparando para a campanha
e entendemos que poderíamos ampliar nosso
projeto para que fosse contínuo”, disse.
Os workshops são realizados desde 2019
pelo Sistema Ocemg, passando por diferentes
regiões do Estado. As novidades para este
ano, além da realização em formato digital,
foram a abertura de uma turma específica para
cooperativas que ainda não participaram do Dia
C e mentorias individuais com organizações que
manifestaram interesse.

Lançamento

Vem aí o evento de Lançamento do Dia C 2021 em Minas!
Um momento para conhecer mais sobre
o maior movimento cooperativista de
voluntariado brasileiro.

O
Em 1º MAI

No canal do Youtube do Sistema Ocemg
e nas multiplataformas da Rádio 98 FM

A partir das 9h
Entrevistas, apresentações de projetos e muita informação.
Em breve, a programação estará disponível no portal do
cooperativismo mineiro: www.sistemaocemg.coop.br
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Institucional
Especial

Sistema Ocemg marca presença em reunião
com o governador de Minas

Romeu Zema e equipe em conversa com
representantes de entidades de classe mineiras

O Sistema Ocemg participou, no
dia 23 de março, de reunião convocada
pelo governador de Minas, Romeu Zema.
O encontro reuniu representantes do
setor produtivo do Estado, entre eles,
o presidente da organização, Ronaldo
Scucato, para que o governo pudesse
ouvir demandas e manter o diálogo
com as entidades, assim como destacar
as medidas adotadas no controle da
pandemia, especialmente durante a onda
roxa do programa Minas Consciente.
Na oportunidade, o secretário de
Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, falou
sobre o cenário no Estado, ressaltando a
criação de novos leitos e o recebimento
de respiradores para o tratamento dos
pacientes, mas alertou que a situação é de

esgotamento do sistema de saúde e que a
expectativa é que haja uma evolução na
vacinação.
Medidas que restringem a circulação
das pessoas, com o toque de recolher, e
autorização apenas de atividades essenciais
estão em vigor devido ao agravamento da
pandemia em Minas. As entidades presentes
manifestaram apoio ao decreto do governo
estadual sobre o assunto.
O Estado entende que as medidas
acarretam grandes prejuízos para a
economia e, portanto, o governador
afirmou esperar que o decreto surta efeito
dentro do prazo estipulado e, assim, seja
estudada a flexibilização das regras.
Na ocasião, ainda foram tratadas
iniciativas de apoio às empresas e

cooperativas, como, por exemplo, o
encaminhamento, pelo governo, de um
Projeto de Lei de refinanciamento de
dívidas tributárias para ser avaliado pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), assim como mobilizações junto à
Copasa e à Cemig, estatais que fornecem
água e energia à grande parte da população
mineira, para prorrogação e renegociação
de dívidas, evitando cortes.
Em defesa do cooperativismo
Os representantes das entidades
de classe tiveram oportunidade de se
manifestar durante a reunião e o presidente
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, em
sua fala, posicionou o cooperativismo
mineiro diante do cenário pandêmico como
um setor que seguiu contribuindo com a
sociedade, exemplificando as atuações
sérias e planejadas, principalmente, dos
ramos saúde, transporte, agropecuário e
crédito.
Scucato aproveitou o momento para
convidar o governador Romeu Zema para
participar do evento de Lançamento do Dia
de Cooperar (Dia C) 2021, previsto para
maio, e frisou a importância do movimento de
voluntariado cooperativista, que teve, no ano
passado, mais de 90% dos projetos voltados
para mitigar os efeitos da pandemia na vida
dos mineiros.

Reconhecimento
Especial

Cooperativas mineiras integram lista das
100 maiores do agronegócio brasileiro
A Forbes publica, anualmente, uma
lista com as 100 maiores empresas do
agronegócio brasileiro e as cooperativas
mineiras costumam figurar no levantamento.
No ranking referente a 2020, se destacaram
a Cooxupé (32º), além da Aurora (20º) e
da Coopercitrus (27º) que também atuam
no Estado.
A Cooxupé é hoje a maior exportadora
de café do mundo, com mais de 5,5 milhões
de sacas vendidas a 51 países no último ano.
Ao todo, a lista traz 21 cooperativas de todo
o país, que contribuem para a modernização
do trabalho do campo, levam dignidade
aos produtores rurais brasileiros e fornecem
alimento de qualidade para toda a população.
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Para elaborar a lista das 100 maiores
empresas do agronegócio brasileiro, a Forbes teve como base os demonstrativos financeiros das organizações, além de dados da
Standard & Poor’s, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e da empresa de informações financeiras
Economática, tendo sido consideradas organizações com faturamento de, pelo menos,
R$ 1 bilhão. Foi estimado ainda o grau de
atuação de cada empresa, cooperativa ou
grupo no país.
A publicação destacou que o ano
passado foi turbulento devido à pandemia,
mas que o setor agropecuário foi um dos
poucos que escapou da crise, mantendo

o bom ritmo de produção registrado nos
últimos anos, safra recorde e exportações
aquecidas em decorrência da alta do
dólar. Para se ter uma ideia, a safra de
grãos 2019/2020 somou 257,8 milhões
de toneladas, crescimento de 4,5% em
relação ao período anterior, segundo
levantamento da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab).
Uma das principais revistas do
mundo, com foco em finanças, indústrias,
investimentos e marketing, a americana
Forbes é conhecida pela publicação de
rankings com análises de diferentes setores.
A lista completa está disponível no site da
revista (forbes.com.br).

Coopercurtas

Sicoob Credimepi atinge R$1 bilhão em ativos
O Sicoob Credimepi atingiu, em
janeiro deste ano, a marca histórica de R$1
bilhão em ativos. O feito reflete a solidez da
cooperativa, mesmo em tempos adversos,
bem como a confiança depositada pelos
mais de 27 mil cooperados.
“A marca de R$1 bilhão em ativos é
motivo de grande alegria e orgulho para todos
nós. É um sinal de que estamos caminhando a
passos largos na direção do nosso propósito de
conectar pessoas, promover a justiça financeira
e a prosperidade. Esta conquista é resultado do

Pesquisa aponta
elevado patamar
de satisfação de
clientes e cooperados
Unimed-BH
Uma pesquisa realizada pelo Instituto
Datafolha apontou que 98% dos clientes da
Unimed-BH declararam ter confiança e 88% estão
satisfeitos com a cooperativa, percentual que se
mantém nos últimos anos. Os dados integram a
Pesquisa de Satisfação da organização, feita com
1.077 clientes em dezembro de 2020.
O levantamento mostrou que entre os
principais motivos das avaliações positivas estão
a qualidade dos médicos e a agilidade na
marcação das consultas. Foi apontado também
que 91% dos clientes percebem o investimento
da Unimed-BH em tecnologia, o que reforça a
importância das ações na área de inovação.
“Desde 2002, a Unimed-BH realiza uma
pesquisa para avaliar o grau de satisfação dos
clientes e médicos cooperados. Ano após ano
temos conquistado importantes evoluções nos
resultados, reflexo do nosso compromisso com o
cuidado e com a entrega da melhor assistência
à saúde”, afirma o presidente da Unimed-BH,
Samuel Flam.
O
Datafolha
também
entrevistou
cooperados e o resultado foi 91% de satisfação,
o melhor dos últimos 12 anos. Isso significa que
nove em cada 10 associados estão satisfeitos
com a cooperativa. Na pesquisa de 2020, além
dos itens que já vêm sendo avaliados nos últimos
anos, a Unimed-BH incluiu novas perguntas
para aferir o grau de satisfação dos cooperados
como, por exemplo, as ações realizadas pela
cooperativa durante a pandemia. Foram
ouvidos 385 cooperados e todas as entrevistas
foram realizadas de forma remota, seguindo
os protocolos de segurança estabelecidos em
período pandêmico.

trabalho e da dedicação de toda a equipe e,
principalmente, da fidelização e participação
dos cooperados”, relata Jacson Guerra Araújo,
presidente do Sicoob Credimepi.
A cooperativa celebrou também os
resultados atingidos no exercício de 2020. A
carteira de crédito da instituição financeira
mais que dobrou, crescendo 103% no ano, o
que contribuiu para atingir sobras recordes na
história: R$20 milhões, um incremento de 23%
em relação ao ano anterior. Outro indicador
alcançado em 2020 foi o menor spread já

registrado pela cooperativa, o que significa
taxas de juros menores que a média do
mercado, mais baixas, inclusive, que a média
do próprio Sicoob, gerando condições ainda
melhores aos cooperados.

Sicoob Credichapada completa
10 anos de história

O Sicoob Credichapada, de Chapada
Gaúcha, completou, em 27 de março, 10
anos de atuação. Para celebrar, foi lançada
a campanha “Gente é o que faz a nossa
história valer a pena”, com 12 vídeos falando
da trajetória e dos desafios para a constituição
da cooperativa, contando, inclusive, com a
participação do presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato.
Desde sua concepção, o Sicoob
Credichapada foi pensado para servir as
pessoas da cidade e região. Isso porque a ideia
de criar a cooperativa partiu de empresários
locais que buscaram alternativas de prestação
de serviços financeiros para a comunidade, já
que o banco mais próximo estava a mais de
100 km de distância, por estradas de terra.
Atualmente, a cooperativa possui agências
em Chapada Gaúcha, Urucuia e São Francisco,

além de correspondentes bancários no município
de Pintópolis e nos distritos de Serra das Araras
e São Joaquim, pertencentes à Januária. Ao
todo, o Sicoob Credichapada atende a 10 mil
cooperados.
“Completar 10 anos é um marco para
qualquer empresa, especialmente em um
cenário de tantas incertezas e mudanças
trazidas por esta pandemia. Acreditamos que os
princípios e valores cooperativistas se apresentam
atualíssimos, muitas vezes sob um neologismo co-work, co-criação, economia colaborativa e
tantos outros, mas que refletem uma verdade
imutável: a de que ninguém sozinho é melhor
do que todos nós juntos”, ressalta o presidente
do Sicoob Credichapada, Marcos Maier,
que reafirma a gratidão aos cooperados que
confiam na cooperativa, apontando que os
próximos anos serão de ainda mais conquistas.

Coocafé investe em série de vídeos sobre
inovações tecnológicas dos cooperados
A Coocafé, de Lajinha, criou uma
ação diferente para apresentar as soluções
adotadas por seus cooperados no
sentido de incrementar e desenvolver as
propriedades rurais. A cooperativa lançou
a série “Inovando no Campo’’, com vídeos
no seu canal do Youtube e nas redes sociais,
mostrando como a tecnologia impulsiona
e facilita a vida do produtor rural.
No primeiro episódio, lançado em 3
de março, o cooperado Róger Fonseca
apresentou como o transporte de café
com utilização de ‘bags’ melhorou o
processo de beneficiamento do produto.

“Gastávamos muita mão de obra para
costura, carregamento, empilhamento.
Agora é somente o operador de máquina.
Todos ganham nesse processo “, explica.
A ideia da série surgiu de uma reunião
do Conselho Consultivo da Coocafé,
criado há 10 anos para contribuir com
o desenvolvimento da cooperativa.
A iniciativa está sendo conduzida em
parceria com a Gerência Técnica da
Coocafé e conta com episódios semanais
nos canais da entidade, que incentivam
os cooperados a enviarem sugestões de
vídeos para serem publicados.
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