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Resultados que  
trazem alento

Eventualidades de caráter sanitário e de 
saúde global como a Covid-19, levaram o 
mundo a uma crise pandêmica que impactou 
vários segmentos que impulsionam a economia, 
além de imporem medidas e adaptações 
necessárias à sobrevivência. Em 2020, com 
a rápida proliferação do vírus e, até a poucos 
meses, da não existência de uma vacina, a 
Covid-19 trouxe uma avalanche de dificuldades 
e o Brasil, em razão da ineficiência política e 
administrativa, imergiu em uma das maiores 
recessões econômicas acontecidas no país nos 
últimos tempos. 

Ao contrário do governo brasileiro, 
o cooperativismo, pela sua organização e 
eficiência de gestão, mesmo colocado à prova 
em um momento crítico, se apresentou como 
uma importante ferramenta de apoio, não só 
no aspecto econômico, mas também cultural, 
político e social, confirmando ser um modelo 
sólido, bem gerido e que continua crescendo na 
contramão da crise. 

Apesar das adversidades dos últimos anos, 
o cooperativismo mineiro tem demonstrado 
eficiência e capacidade intercooperativa entre 
as cadeias de serviços do segmento, e este feito 
é comprovado por meio da 16ª edição do 
Anuário de Informações Econômicas e Sociais 
do Cooperativismo Mineiro, que confirma seu 
ritmo de crescimento, solidez e prosperidade. 

As 773 cooperativas registradas no 
Estado ampliaram o número de empregos 
em 4,3%, passando para 47,5 mil em 
2020. Crescemos também em números de 
cooperados, totalizando, hoje, 2,1 milhões de 
membros, aumento de 8,9%. A participação do 
cooperativismo no Produto Interno Bruto (PIB) 
do Estado, foi de 11%, registrando a expressiva 
marca de R$73,4 bilhões em movimentação 
econômica, um incremento de 20,7% em 
relação ao ano anterior. Os principais ramos 
cooperativistas em Minas cresceram em todos 
os indicadores avaliados na publicação, o que 
indica mais um sinal da potência do setor. 

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)

Imagem do Mês

Em 1º de junho é celebrado o Dia 
Mundial do Leite. Minas Gerais é a principal 
bacia leiteira do país, com produção em torno 
de 9 bilhões de litros por ano e as cooperativas 
são responsáveis por cerca de 20% deste total. 

As cooperativas mineiras seguem 
avançando e contribuindo na manutenção 
de serviços e produtos essenciais para o 
país, além de gerar empregos e riqueza, 
fazendo a diferença para a transformação 
socioeconômica dos municípios, um alento em 
tempos tão difíceis. 

Estes resultados aumentam nosso 
entusiasmo e fortalecem a nossa missão de 
promover, desenvolver, representar e defender 
o cooperativismo mineiro, trabalhando de 
forma intercooperativa para torná-lo cada vez 
mais competitivo, respeitado e admirado pelo 
papel que desempenha na sociedade. 

Em meio ao segundo ano enfrentando 
um inimigo invisível, acompanhando notícias 
que nos estremecem, nos solidarizamos 
com as famílias que tiveram a vida de 
entes queridos ceifada pela Covid-19. 
Certos de que nosso trabalho transforma 
a vida das pessoas, reafirmamos nossa 
crença na ciência e na importância de 
políticas públicas que invistam em pesquisas 
que comprovadamente salvam vidas. 
Continuaremos persistentes e trabalhando 
para a transformação e efetividade 
econômica e social de Minas e do país. 

Saudações Cooperativistas. SomosCoop!
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Institucional

Parceria entre Ocemg e Universidade Fumec leva  
conceitos de cooperativismo para alunos de Direito

O Sistema Ocemg firmou uma parceria 
com a Universidade Fumec para ministrar 
palestras para a disciplina Tópicos, do 10º 
período do curso de Direito, com o tema 
“Cooperativismo e suas formas de atuação 
no mercado”. As apresentações ocorreram no 
dia 18 de maio, para a turma da manhã, e 28 
do mesmo mês, para os estudantes da noite, 
ambas em formato virtual.

Os palestrantes que representaram a 
organização foram a Gerente Institucional, 
Isabela Pérez, e o instrutor, graduado em 
Direito e especialista em Direito Cooperativo, 
Luiz Humberto Castro.

Na abertura, Daniel Firmato, professor 
da Universidade Fumec, elogiou a iniciativa 
e disse que ela proporciona aos alunos 
diversas possibilidades de atuação na área, 
principalmente no 10º período, quando já 
estão se preparando para entrar no mercado.

Os palestrantes destacaram as 
particularidades do cooperativismo, suas 

diferenças como modelo econômico, a 
legislação do segmento, entre outros assuntos. 
“Abordamos a abrangência e a disseminação 
das atividades de um advogado nas várias 
questões do Direito, como tributário, 
previdenciário, entre outros, além de apresentar 
a estrutura do cooperativismo internacional, 
nacional e no nosso Estado, por meio dos 
dados do setor, reforçando o crescente 
desenvolvimento que apresenta, principalmente 
em Minas”, ressaltou a Gerente Institucional.

Isabela Pérez, que atua na Unidade 
Estadual desde 2010, comentou que 
quando iniciou sua carreira na organização 
foi perguntada se conhecia sobre Direito 
Cooperativo e, na época, não tinha nenhum 
conhecimento, porque as instituições de ensino 
não trabalhavam o tema. Mas destacou que 
a situação vem mudando com o passar dos 
anos.

Em complemento, Luiz Humberto Castro 
frisou que o cooperativismo está em diferentes 

segmentos econômicos, contribuindo para o 
desenvolvimento do país e atuando de igual 
para igual com as empresas da iniciativa 
privada. Para ele, o maior concorrente do 
setor cooperativista é o desconhecimento de 
algumas pessoas. Porém, durante sua fala, ele 
deu exemplos de ações realizadas pelo Sistema 
Ocemg, como o Programa de Educação 
Cooperativa, disseminado no Estado com 
vistas em levar noções de cooperativismo, 
educação financeira e empreendedorismo 
para crianças e jovens mineiros. “Temos o 
desafio de difundir cada vez mais esse assunto 
nas instituições de ensino”, disse.

“Nosso objetivo é levar para os 
futuros juristas, advogados e promotores 
a importância, as características e as 
peculiaridades do cooperativismo”, 
complementou Isabela, explicando que o 
Sistema Ocemg tem a intenção de estender 
a iniciativa para outras faculdades, sendo este 
um projeto-piloto.

Celebração 

O evento de celebração do Dia de 
Cooperar (Dia C) 2021 será em 

Nas multiplataformas da 98 FM e no canal do Youtube do Sistema Ocemg 
Fique ligado no nosso site (www.sistemaocemg.coop.br) e nas nossas redes sociais 

que, em breve, divulgaremos a programação.

A partir das 9 horas 
da manhã

3 de julho 

2021 

Reserve a data!
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O ciclo 2021 do Programa de 
Desenvolvimento de Conselheiros de 
Cooperativas (Prodecoop) foi iniciado 
pelo Sistema Ocemg no mês de maio. A 
iniciativa contempla as cooperativas dos 
ramos Agropecuário, Crédito e Saúde, que 
participaram da aula de abertura com  o tema 
“O mundo em transformação”. 

Realizado em parceria com a Fundação 
Dom Cabral (FDC), o Prodecoop tem o 
intuito de proporcionar aos participantes 
maior embasamento em suas deliberações e 
decisões, tendo como referência as melhores 
práticas de Gestão e Governança em 
cooperativas.

O presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, na abertura dos encontros, 
ressaltou a importância do programa para 
o cooperativismo mineiro. “O negócio, 
para prosperar, não pode focar apenas no 
econômico, mas deve abranger todos os 
públicos da cooperativa, como cooperados, 
conselheiros, clientes e a sociedade em geral. 

Este é um diferencial do nosso setor, fazemos 
parte de um modelo de negócios que se 
preocupa com o contexto dos municípios e 
das regiões em que as cooperativas estão 
inseridas”, reforçou.

O gerente de Projetos da FDC, Carlos 
Eduardo Borges, frisou sobre o alinhamento 
entre as missões do segmento cooperativista 
e da instituição de ensino, que buscam o 
desenvolvimento sustentável da sociedade por 
meio das organizações e dos seus executivos, 
no caso, dos dirigentes cooperativistas.

O vice-presidente da Coaperiodoce, 
integrante do Prodecoop Agro, afirmou que 
“os primeiros módulos foram excelentes, 
pois os temas abordados fazem com que 
tenhamos um pensamento mais aberto para as 
mudanças que estão acontecendo no mundo 
e que impactam os laticínios. Isso nos estimula 
a pensar além, principalmente na indústria 
4.0, nas inovações tecnológicas e os rumos 
que o ramo Agropecuário tem tomado, cada 
vez mais tecnológico. Nós, enquanto gestores, 

Cooperativistas participam dos Prodecoops 
Agropecuário, Crédito e Saúde

precisamos estar atentos às modernizações 
para aplicarmos em nossos negócios e gerar 
competitividade no mercado”.

“Tenho a melhor expectativa para o 
restante do Programa, devido às matérias e 
temas que serão abordados no decorrer dos 
módulos”, explica o presidente do Sicoob  
Jus-MP, Amando Prates, participante do 
Prodecoop Crédito.

Já o diretor Administrativo da Unimed 
Ubá, Carlos Augusto Khouri, ressaltou que 
“este é o tipo de programa que há muito 
esperava encontrar no Sistema Ocemg e esta 
é uma feliz oportunidade de participar. Trata-
se de uma iniciativa que deve ser estendida ao 
maior número possível de dirigentes do ramo 
para que estejam preparados para os desafios 
futuros”. 

Ao longo do ano, serão realizados oito 
módulos do Prodecoop, com carga horária 
de 80 horas para os participantes do ramo 
Agropecuário e de 64 horas para os de 
Saúde e Crédito.

Capacitação

De portas abertas para apresentar a 
sua atuação no Estado e para conhecer as 
demandas dos interlocutores municipais, 
o Sistema Ocemg recebeu, no dia 26 de 
maio, a visita do prefeito e do vice-prefeito de 
Curvelo, Luiz Paulo e Gustavo Nascimento, 
respectivamente, acompanhados pelo 
presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas 
de Minas Gerais (SindiExtra), Luís Márcio.

Na oportunidade, eles conheceram 

sobre o trabalho desenvolvido pelo Sistema 
Ocemg, como cursos, capacitações, 
mentorias e programas, bem como a respeito 
da importância do cooperativismo para o 
desenvolvimento econômico e a geração de 
trabalho e renda em Minas Gerais.

Os visitantes foram recebidos pelo 
presidente e pelo vice-presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato e Samuel Flam; pelo 
superintendente do Sescoop/MG, Alexandre 

Sistema Ocemg recebe visita de prefeito de Curvelo

Gatti Lages, e pelas Gerentes de Relações 
Institucionais e de Educação e Desenvolvimento 
Sustentável, Isabela Pérez e Andréa Sayar.

Durante a visita, o prefeito solicitou 
apoio à organização para a formação de 
pessoas e grupos que desejam ingressar 
no cooperativismo e entender mais sobre o 
segmento. De acordo com ele, a prefeitura 
tem interesse em abrir editais que possam 
contemplar as cooperativas de trabalho, para 
serviços que usualmente não são encontrados 
na cidade como, por exemplo, a capina, e 
contemplar outros, como os de catadores de 
lixo.

Para Scucato, é importante que os 
gestores municipais busquem saber mais 
sobre o cooperativismo. “As cooperativas 
têm muito o que contribuir com as regiões 
nas quais elas estão inseridas e, quando 
os gestores municipais buscam conhecer 
de perto o trabalho realizado pelo 
cooperativismo, é gerada uma troca de 
experiências e todos ganham, em especial 
a sociedade”, frisou o presidente.

Aproximação

Presidente Ronaldo Scucato em reunião 
com lideranças do município
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Histórias que inspiram

Presente e futuro: ex-aluna de projeto cultural realizado por cooperativa 
é aprovada em vestibular do curso de Cooperativismo da UFV

Ao ingressar no Projeto Encantando, do 
Sicoob Coopemata, Laura Sanches queria 
apenas fazer aulas de canto. Isso foi em 
2014 e ela, aos 12 anos, foi uma das três 
primeiras alunas da iniciativa, cujas aulas 
eram ainda em um espaço adaptado cedido 
pela paróquia da cidade. 

Hoje, com 18 anos, Laura conta orgulhosa 
seu feito: a aprovação em primeiro lugar no curso 
de Cooperativismo da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). E foi a partir da interseção entre 
a história dela e da cooperativa de crédito que 
surgiu a escolha pela profissão que vai exercer 
em sua vida e com a qual ela já tem sonhos e 
projetos a serem realizados. 

Nascida e criada em Cataguases, Laura 
conta que não tinha conhecimento sobre 
cooperativismo em casa, nem vindo dos 
pais, um funcionário de uma fábrica local 
e uma professora, nem da irmã mais velha 
ou de parentes próximos. “Minha mãe viu 
a divulgação do Encantando na rádio e me 
matriculou”, lembra. 

A iniciativa, criada pelo Sicoob Coopemata 
e motivada pelo Dia de Cooperar (Dia C), tem 
o objetivo de ofertar, gratuitamente, aulas de 
canto, violão, flauta doce, teclado e oficinas de 
teatro para crianças e jovens do município, de 
08 a 16 anos.

Com o passar dos anos, o contato com 
o cotidiano da cooperativa, as viagens para 
apresentações em outras organizações, entre 
elas o Sistema Ocemg, e, principalmente, a 
proximidade com a ex-funcionária, graduada 
em Cooperativismo e atual analista da 
OCB, Gleice Morais, que atuava no Sicoob 
Coopemata, foram determinantes para a 
escolha do curso.  “Entrei pelo canto e acabei 
descobrindo o cooperativismo. Durante as 
aulas eram abordados assuntos sobre o setor, 
como o funcionamento das cooperativas 
e sua característica de se preocupar com 
as comunidades em que estão inseridas,  
ressalta Laura. 

“Cantei para pessoas muito importantes, 
inclusive, para o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato”, comenta com 
alegria e completa: “Sempre fomos tratados 
com muito carinho por todos que viam nossas 
apresentações e me chamou atenção aquele 
modelo de negócios que, ao mesmo tempo em 
que era muito eficiente, tinha colaboradores 
e dirigentes que paravam seu trabalho para 
prestigiar as crianças cantando. Me encantou 
este lado humano do cooperativismo”.

Em 2019, ela deixou o projeto por não 
estar mais na faixa etária dos participantes, 
prestou o Enem e na hora de escolher o curso 

a vivência falou mais alto. “Lembrei de 
tudo que aprendi no Encantando e como 
a cooperativa faz a diferença na vida de 
tantas pessoas. Isso me ajudou a decidir”, 
relembra. 

“Tinha de 11 para 12 anos quando 
ingressei, boa parte da minha formação 
foi no projeto. Lá não havia distinção de 
pessoas, de classes, todo mundo é tratado 
de maneira igualitária. E a cooperação, 
o coletivo, fazem parte da rotina das 
aulas. No caso do coral, que eu fazia 
parte, aprendemos a confiar nos outros 
e no trabalho em conjunto, não tem 
competição”, ressalta a jovem. 

Durante os cinco anos que participou 
da iniciativa e até quando mencionou 
sua inclinação pelo curso, ela conta 
que sempre teve grande suporte e 
incentivo do Sicoob Coopemata. 
“Ficamos extremamente felizes com o 
sucesso da Laura, que mostra como é 
importante que nossas ações trabalhem 
sempre os princípios cooperativistas e que 
a cooperativa tem responsabilidade em 
influenciar positivamente os jovens para 
o nosso modelo e para a cooperação”, 
elogia o presidente do Sicoob Coopemata, 
César Mattos. 

De acordo com o idealizador e 
coordenador do Encantando, Adriano 
Cunha, hoje são mais de 300 alunos, oito 
modalidades abrangidas, com aulas no 
Centro Cultural Sicoob Coopemata, que 
sedia outras ações sociais da cooperativa. 
Cunha, que é músico e pedagogo, explica 
que escreveu o projeto e apresentou para 
a organização sete anos atrás porque 
foi acolhido quando jovem e gostaria de 
proporcionar isso para outras crianças. 
Para ele, Laura será um grande exemplo 
para os demais alunos da iniciativa ao 
seguir carreira no cooperativismo.

Ansiosa, ela aguarda as orientações 
da instituição de ensino sobre o início 
das aulas, mas já deu uma espiada 
nas matérias e gostou do que a espera. 
Indo mais além, Laura projeta trabalhar 
no Sicoob Coopemata, cooperativa 
que abriu seus olhos para o segmento 
cooperativista, mas já adianta que quer 
conhecer mais sobre os outros ramos e 
tem uma inclinação pelo Agropecuário. 
E finaliza: “Seria um sonho trabalhar no 
Sistema Ocemg ou na OCB”. 

Laura Sanches
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Sistema Ocemg lança Anuário e confirma crescimento do 
cooperativismo mineiro pelo sexto ano consecutivo

Mesmo diante da crise sanitária, setor fechou 2020 com números relevantes em movimentação financeira, 
participação no PIB do Estado, número de cooperados e empregos gerados

o centro de tudo e as cooperativas são uma 
somatória de pessoas, por isso considero 
o século XXI o século do cooperativismo. A 
economia está cada vez mais compartilhada 
e, mesmo com uma transição do presencial 
para o digital, o foco é sempre atender bem 
as pessoas”.

Para exemplificar, a economista frisou 
o dado de que quase 30% da população 
mineira está envolvida com o cooperativismo, 
destacando a força do segmento e o potencial 
das cooperativas para seguirem crescendo 
e desenvolvendo as comunidades em que 
estão inseridas. 

Já a palestra “Perspectivas para a 
Economia Brasileira e Mundial” ficou a cargo 
de Amorim, considerado pela revista Forbes 
uma das 100 pessoas mais influentes do país, 
com mais de 20 anos de atuação destacada 
no mercado financeiro mundial e um dos 
apresentadores do programa Manhattan 
Connection.

Amorim destacou que “as cooperativas 
prestam um papel importante para o país, 
principalmente, em momentos difíceis. Se 
olharmos a última década, o Brasil viveu 
crises profundas e, não por acaso, tivemos um 
crescimento exponencial do cooperativismo 
no país e em Minas”. O economista 
comentou que, no ano passado, a economia 
foi impulsionada por setores que atendem 
pessoas com rendas mais baixas, devido ao 
alto consumo de alimentos, o que explica os 
números relevantes da agropecuária. 

Para o futuro, a depender principalmente 
do ritmo da vacinação, Amorim acredita 
que a economia deve voltar a funcionar 
normalmente a partir do último trimestre 
deste ano, impulsionada pela renda do 
auxílio emergencial e pela possibilidade das 
pessoas, após o isolamento, passarem e ter 
um gasto maior com coisas que lhes trarão 
prazer. Além disso, “o mundo terá a maior 
taxa de crescimento da história”. Segundo 
o economista, a demanda por produtos 

Um ano de dificuldades e superação, 
2020 foi marcado também pela forte atuação 
das cooperativas com foco em continuar 
ofertando produtos e serviços de qualidade, 
gerando emprego, renda e fomentando a 
economia. É o que comprova a 16ª edição 
do Anuário de Informações Econômicas e 
Sociais do Cooperativismo Mineiro, lançado 
no dia 10 de junho pelo Sistema Ocemg em 
um evento que reuniu, virtualmente, cerca de 
500 dirigentes, colaboradores e cooperados de 
todo o Estado. 

De acordo com a publicação, o 
cooperativismo mineiro registrou alta em sua 
movimentação pelo sexto ano consecutivo. Em 
2020, as cooperativas com sede em Minas 
Gerais movimentaram um total de R$ 73,4 
bilhões – crescimento de 20,7% em relação 
2019, quando foram registrados R$ 60,8 
bilhões. Também é destacada a participação 
do setor no Produto Interno Bruto (PIB) estadual, 
que ficou em 11%. Em Minas Gerais, 29,5% da 
população está ligada direta ou indiretamente 
a uma cooperativa, ou seja, três em cada 10 
mineiros são cooperativistas. 

Os valores ganham ainda mais destaque 
quando comparados com o PIB de Minas 
Gerais e do Brasil. No mesmo período, a 
economia no Estado teve queda de 3,9%, 
enquanto o Brasil obteve um decréscimo do PIB 
de 4,1%, de acordo com dados da Fundação 
João Pinheiro (FJP) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), respectivamente. 

Em sua fala, o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, agradeceu as 
cooperativas pelo envio dos dados que 
“servirão como uma bússola que irá nortear 
como atuar com eficiência no cooperativismo 
mineiro”. Scucato frisou ainda que o “Anuário 
tem como finalidade passar informações sobre 
a situação econômica e social das cooperativas 
mineiras, que têm um ingrediente importante 
em sua composição: elas estão no mercado 
fazendo negócios e têm o componente que 
as diferencia das empresas mercantilistas, 

que é a preocupação com o social, também 
contemplado pelo estudo”. 

Integrando o evento, o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, 
ressaltou que a publicação “demonstra a 
capacidade de resiliência que as cooperativas 
tiveram para superar os desafios da pandemia 
sanitária, que se desdobrou em uma crise 
política e econômica”. Segundo o dirigente, 
os dados são importantes para que as 
cooperativas possam usá-los nas estratégias 
de negócio e para que OCB e Unidades 
Estaduais tenham informações para negociar 
e fazer a defesa dos interesses institucionais do 
cooperativismo junto aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário. 

Complementando a fala de Freitas, a 
Gerente Técnica e Econômica do Sistema 
OCB, Clara Maffia, apresentou as ações da 
entidade com foco em mercado e inovação. 
Segundo ela, a equipe que forma o Núcleo de 
Informações e Mercados na Unidade Nacional 
se dedica a pensar ações, produtos e serviços 
para as cooperativas de todo o país, como 
a plataforma de conteúdos ConexãoCoop; 
o Catálogo Brasileiro de Cooperativas 
Exportadoras, traduzido para 10 idiomas; 
parcerias institucionais, entre outras iniciativas 
com foco em dar base para que o setor siga o 
caminho do crescimento. 

Cenário atual
Convidados a contextualizar os dados 

do cooperativismo perante a situação 
socioeconômica do país e do Estado, os 
economistas Rita Mundim e Ricardo Amorim 
participaram do evento de lançamento. 

Rita, que é Influenciadora Coop, 
economista e comentarista da Rádio Itatiaia 
e do Bom dia Coop, ministrou a palestra 
“Cenários e Tendências do Cooperativismo 
Mineiro”. Na oportunidade, ela fez uma 
análise dos números do setor, relacionados 
com o cenário brasileiro, mineiro e mundial. 
Rita explicou que, atualmente, “as pessoas são 

Especial 
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NÚMEROS DO 
COOPERATIVISMO MINEIRO

773 cooperativas;

2,1 MILHÕES de cooperados;

55.441MIL empregados;

29,5% da população do Estado ligada direta  
ou indiretamente a uma cooperativa;

11% de participação do cooperativismo no  
PIB de Minas Gerais.

R$ 73,4 BILHÕES
em movimentação econômica 
do setor;

Sistema Ocemg lança Anuário e confirma crescimento do 
cooperativismo mineiro pelo sexto ano consecutivo

Mesmo diante da crise sanitária, setor fechou 2020 com números relevantes em movimentação financeira, 
participação no PIB do Estado, número de cooperados e empregos gerados

brasileiros poderá ser alta, como commodities 
minerais e agrícolas. Os riscos, de acordo 
com ele, para que o crescimento não ocorra, 
são a inflação e a alta nas taxas de juros e 
do dólar. 

Emprego e renda
Organizado pelo Sistema Ocemg, 

o Anuário de Informações Econômicas e 
Sociais do Cooperativismo Mineiro traça 
uma radiografia do setor e traz também o 
ranking das maiores cooperativas do Estado.

O estudo aponta que o cooperativismo 
segue como um grande gerador de postos 
de trabalho, com um crescimento de 4,3% 
no quadro funcional, ultrapassando a 
marca de 55 mil pessoas empregadas. 
No ano passado, o segmento registrou 
também um crescimento de 9% no número 
de cooperados em Minas, o que equivale a 
200 mil novos membros.

O segmento totaliza 2,1 milhões de 
cooperados, 55.441 mil empregados, 
reunidos em 773 cooperativas. As 
cooperativas geraram ainda R$ 2,1 bilhões 
em tributos, representando 4,5% do 
faturamento total de 2020. 

A publicação destaca que os três ramos 
do cooperativismo mineiro responsáveis 
pela maior parte da movimentação de 
renda em Minas Gerais em 2020 foram 
Crédito, Agropecuário e Saúde. Juntos, eles 
movimentaram mais de R$ 71,4 bilhões, 
o que representa 97,27% dos R$ 73,4 
bilhões. 

O Crédito, por exemplo, apresentou 
uma movimentação econômica de R$ 
33,56 bilhões, um crescimento de 34,1% 
em relação a 2019. Seguido pelo ramo 
Agropecuário, que movimentou 26,87 
bilhões, o que representa um crescimento 
de 15,7% frente ao ano anterior. 

No ano passado, as cooperativas 
agropecuárias foram responsáveis por 
17,8% do PIB do agronegócio mineiro. 

Minas Gerais é o maior produtor 
nacional de café e leite, respondendo por 
54,9% e 27,2% da produção nacional, 
respectivamente. As cooperativas mineiras 
foram responsáveis por 56,8% de toda a 
produção de café e por 19,1% de todo o 
leite do Estado em 2020.

Além de terem importante participação 
no mercado interno, as cooperativas mineiras 
também exercem um relevante papel nas 

exportações, vendendo para outros países 
mais de 369,4 mil toneladas de café; 1,1 mil 
toneladas de carne suína; 333 toneladas de 
algodão; 8,1 toneladas de própolis; cerca de 3 
mil litros litros de bebida láctea; e 19,6 mil litros 
de leite condensado, entre outros produtos. 

Todos os dados da 16ª edição do Anuário 
estão disponíveis na aba de Publicações do 
Portal do Cooperativismo Mineiro (www.
sistemaocemg.coop.br).

EM 2020
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Acompanhamento 

Os quatro primeiros meses de 2021 
foram de muito trabalho para o Sistema 
Ocemg no que tange ao monitoramento, 
acompanhamento, formação profissional, 
capacitação e promoção social junto às 
cooperativas mineiras. A fim de subsidiar 
o crescimento do setor, a entidade 
promove visitas, cursos, treinamentos e 
eventos pautada pelas demandas das 
cooperativas e pelos temas que permeiam 
o mercado. 

De janeiro a abril, foram realizadas 
71 ações de capacitação, com a 
participação de 1.187 pessoas, de 
205 cooperativas, segundo dados da 
Gerência de Educação e Desenvolvimento 
Sustentável da organização. No que 
tange as ações direcionadas para o Dia 
de Cooperar (Dia C), no período, foram 
realizados cinco workshops voltados para 
o lançamento e apresentação dos dados 
da campanha 2021 para representantes 
de 109 cooperativas.  

Na mesma linha, o Sistema Ocemg, 
em prosseguimento ao Programa de 
Desenvolvimento Sustentável Local, vem 
acompanhando 12 cooperativas que 
integram a ação, cujo  foco é fomentar 
a cadeia produtiva de diferentes 
municípios e regiões mineiras por meio 
da cooperação e de parcerias com os 
setores público e privado.  

Outro destaque é o Programa Agente 
de Transformação e Prosperidade Social 
(ATPS), iniciado em 2020 e que tem nova 
turma em andamento este ano, totalizando 
35 participantes. A iniciativa gerou seis 
projetos intercooperativos que estão 
mudando a realidade de comunidades 
em diferentes cantos do Estado. 

Desde o início de 2021, o Sistema 
Ocemg registra participação em 
importantes comitês, como o Rede 
Desafio 2030 do Pacto Global, criada 
com o intuito de ampliar a contribuição 
do setor privado para o cumprimento da 
Agenda 2030 da ONU, por meio dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). A entidade passou a integrar 
também o comitê do Programa Estadual 
de Cooperativismo da Agricultura 
Familiar e Agroindústria de Minas Gerais 
(Cooperaf). 

Por fim, o Sistema Ocemg criou 
um grupo intersetorial formado por 

colaboradores e dirigentes para conduzir 
o Programa de Energia Fotovoltaica do 
Cooperativismo Mineiro (MinasCoop 
Energia), lançado este ano, pela 
organização para fomento da implantação, 
pelas cooperativas, de usinas para 
geração de energia limpa, com doação de 
parte da energia gerada para entidades 
beneficentes das cidades em que atuam. 

Visitas a cooperativas
Parte importante do trabalho do Sistema 

Ocemg é desenvolvida pela Gerência de 
Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas, que acompanha de perto os 
programas criados com foco em fomentar 
o crescimento das cooperativas mineiras. 

A gerente Vitória Drumond explica 
que “existe uma meta anual de 420 visitas 
a cooperativas a serem feitas pela equipe 
e, até o momento, já foram realizadas 
102. A grande maioria foi para atender ao 
Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC), tendo em vista 

Sistema Ocemg intensifica visitas, programas e ações 
de capacitação no primeiro quadrimestre do ano 

que estamos preparando as cooperativas 
para o processo do Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão, cujas inscrições 
ocorrem agora no primeiro semestre”. 
A premiação é realizada a cada dois 
anos pelo Sistema OCB e é voltada para 
organizações que integram o PDGC. 

Nos meses de junho e julho, estão 
sendo intensificadas as visitas para 
atender ao Programa de Desenvolvimento 
Econômico-Financeiro (GDA). Segundo a 
gerente, o processo de acompanhamento 
das cooperativas integrantes deste 
projeto foi iniciado a partir da data de 
lançamento do Anuário de Informações 
Econômicas e Sociais do Cooperativismo 
Mineiro, em 10 de junho, bem como de 
dois eventos com foco nos indicadores 
econômicos e financeiros específicos 
dos ramos Agropecuário e Transportes, 
realizados também em junho. “Com isso, 
o final do ano, a expectativa é atingir 
a proposta de visitas para o período”, 
finaliza Vitória. 
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Recém-eleito como vice-presidente do 
Sistema Ocemg, Samuel Flam está à frente da 
Unimed-BH desde 2014. Graduado em Medicina 
pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), ele se especializou, posteriormente, 
em Clínica Médica e em Cardiologia. Como 
gestor, atuou na diretoria Financeira da HCCoop, 
foi conselheiro de Administração da Unimed-
BH; presidente do Sicoob Credicom por dois 
mandatos e diretor Financeiro e Comercial do 
Sicoob Central Cecremge. Desde 2012, integra 
o Conselho de Administração da Ocemg e há 
dois anos é conselheiro de Administração da 
Unimed Participações. Em entrevista ao Jornal 
Cooperação, ele falou sobre os desafios do 
novo mandato e sua visão de futuro para o 
cooperativismo mineiro. Confira!

Como enxerga o desafio de assumir a 
vice-presidência do Sistema Ocemg?

Estar como vice-presidente do Sistema 
Ocemg é uma honra e ao mesmo tempo um 
grande desafio, pois trabalhar com o objetivo 
de colaborar e contribuir com o alcance dos 
melhores resultados é um estímulo pessoal que 
requer imersão e muito estudo para conhecer os 
detalhes da atuação institucional e educacional da 
organização, além do cenário e especificidades 
de cada um dos sete ramos do cooperativismo.

Desde 2012 sou conselheiro na Ocemg 
e, como atual vice-presidente, entendo 
que o primeiro passo é buscar ampliar 
meus conhecimentos sobre todas as ações 
desenvolvidas pela organização. Para tal, 
estou conversando com gerentes, analistas, 
superintendente e com o presidente Ronaldo 
Scucato, que, além do vasto e profundo 
conhecimento sobre cooperativismo, está 
à frente da Ocemg há 20 anos. Todo 
este diálogo e troca de informações são 
fundamentais para que possa me inteirar com 
detalhes sobre a cultura organizacional da 
Ocemg e, então, compartilhar minha vivência 
em outras organizações.  

Como gestor, sei bem que os desafios são 
constantes, principalmente porque sempre busco 
trabalhar para alcançar os melhores resultados 
e como vice-presidente do Sistema Ocemg não 
será diferente. Não tenho uma visão imediatista 
com foco em soluções teoricamente simples e 
aceleradas para situações complexas, sei da 
importância da preparação e do diálogo que são 
essenciais para a gestão, além do conhecimento 
de mercado e de uma visão de futuro para o 
cooperativismo mineiro. Acredito que nesta nova 
função, assim como pretendo compartilhar 
saberes acumulados na minha trajetória 
profissional, aprenderei muito, principalmente 
vivenciando, no dia a dia, as experiências práticas 
deste segmento que reúne, no Estado, 773 
cooperativas e 2,1 milhões de cooperados. 

Diante do cenário atual, como pretende 
contribuir para a manutenção do crescimento 
do setor?  

Frente ao desafio, meu foco é continuar 
construindo. Partindo da minha experiência em 
gestão, entendo que é fundamental o diálogo, 
o trabalho compartilhado, bem como escolher 
fazer o certo e não o mais fácil, buscando sempre 
mais eficiência, austeridade e firmeza nas ações. 
Com a minha atuação a frente da Unimed-BH 
pelo segundo mandato consecutivo, aprendi que 
ouvir e conversar são contribuições fundamentais 
para tomar decisões assertivas e alcançar bons 
resultados. Busco enxergar os dois lados, não tirar 
conclusões precipitadas e, principalmente, não 
decidir sem antes estudar e conhecer o contexto, 
em especial, quando lidamos com pessoas que 
estão a frente de cooperativas de diferentes ramos, 
vivenciando variados cenários e experiências e que 
anseiam por serem ouvidas.  Para isso, contarei com 
uma equipe de qualidade do Sistema Ocemg, que 
contribui efetivamente para o desenvolvimento do 
trabalho prestado para o cooperativismo mineiro.

O que vislumbra para o futuro do  
cooperativismo de saúde e demais ramos?

As cooperativas mineiras têm um papel 
fundamental na economia. Em 2020, elas foram 
responsáveis por 11% de toda a movimentação 
econômica do Estado, demonstrando um 
ótimo desempenho mesmo em um período de 
pandemia, e exercendo um importante papel 
econômico e social, com uma geração de tributos, 
que, no ano passado, alcançou R$ 2,1 bilhões. 
Além disso, elas têm um papel fundamental na 
disseminação de uma economia mais justa e 
inclusiva, devido ao seu compromisso com o 

desenvolvimento das comunidades em que estão 
inseridas, ou seja, onde existe uma cooperativa o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é maior. 

Neste contexto, anseio que as cooperativas 
mineiras continuem crescendo e expandindo 
continuamente, de forma que o segmento como 
um todo seja reconhecido e valorizado pelos 
seus resultados, pelo comprometimento com a 
sociedade, pela ética em seus projetos e pela 
força do Movimento SomosCoop, que mostra o 
orgulho de ser cooperativista e busca garantir que 
mais mineiros e brasileiros conheçam este jeito 
humanizado de fazer negócios. 

Em sua visão, quais são os principais 
desafios do cooperativismo?

Diante das transformações da sociedade e 
com a nova realidade econômica, o sistema vigente 
toma maior parte da economia. Neste contexto, o 
movimento cooperativista trabalha diariamente 
para continuar sendo eficiente, de forma a 
preservar suas características, seus princípios e 
valores. Por isso, entendo que o principal desafio 
do nosso setor é não perder sua essência. Não é 
à toa que, ao longo dos 177 anos do surgimento 
do cooperativismo na Europa, as cooperativas vêm 
mostrando o quanto elas compõem um segmento 
econômico diferenciado e atento às mudanças. 

Acredito ainda que, mediante o cenário 
tecnológico e as incertezas econômicas, a inovação 
é um desafio constante para o cooperativismo. E o 
Sistema OCB confirma isto. A organização, em uma 
pesquisa inédita, revelou que 84% das cooperativas 
brasileiras consideram a inovação fundamental. 
Isto mostra que estamos no caminho e buscando 
atender os anseios das cooperativas, tendo em vista 
que as ações que os Sistemas OCB e Ocemg vêm 
realizando e implementando estão subsidiando 
a inovação no setor, por meio de capacitação, 
treinamentos, cursos, mentorias e consultorias, 
visando também o aprimoramento e surgimento 
de dirigentes com conhecimentos e engajados com 
o bem comum e com o desenvolvimento do país.

Além disso, ressalto que o sistema 
cooperativista preza pela intercooperação. E aqui 
o diálogo e a transferência de conhecimento são 
características comuns, que visam à melhoria 
contínua do setor. Concluo dizendo que a 
qualidade e o pioneirismo do cooperativismo em 
Minas Gerais são motivos de reconhecimento 
nacional e isto está relacionado a excelência 
de gestão das cooperativas e a todas as ações 
desenvolvidas pelo Sistema Ocemg com foco em 
auxiliá-las para que tenham um negócio sustentável, 
democrático e participativo, com vistas à inovação.

Samuel Flam assume a vice-presidência do Sistema Ocemg e fala sobre 
os desafios e contribuições para o cooperativismo mineiro

Entrevista 

Dr. Samuel Flam 
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Especial

Especial

Solidariedade

Desburocratização 

Programa Agro Fraterno estimula doação de alimentos no país

Novos entendimentos são aprovados pela Junta Comercial

O setor agropecuário brasileiro apresentou 
ao governo federal, no dia 12 de maio, o 
programa Agro Fraterno. A solenidade ocorreu 
presencialmente no Palácio do Planalto, 
em Brasília, com participação do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, da ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, e do ministro da Cidadania, João Roma. 
O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de 
Freitas, e o presidente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo (Frencoop), deputado federal 
Evair de Melo (ES), o presidente da Frente 
Parlamentar Agropecuária (FPA), Sérgio Souza 
(PR), e outros representantes do setor cooperativista 
e agropecuário também participaram do evento.

O objetivo do Agro Fraterno é estimular as 
empresas e cooperativas do setor agropecuário 

A negociação e o trabalho conjunto entre 
o Sistema Ocemg e a Junta Comercial de Minas 
Gerais (Jucemg) garantiram mais uma conquista 
para o cooperativismo mineiro. A boa notícia 
veio durante a sessão ordinária do Plenário da 
Jucemg, realizada no dia 21 de maio, com a 
aprovação de 163 entendimentos em matéria 
de Registro Empresarial, entre eles o E099, 
correspondente a: “Possibilidade de previsão 
estatuária nas sociedades cooperativistas da 
existência de uma diretoria executiva auxiliar da 
administração da cooperativa”.

Segundo o membro titular do Conselho 
Vogal da Junta Comercial, José Ailton Junqueira 
de Carvalho, presidente da Coopifor, “a 
Jucemg vem adaptando os seus entendimentos 
no sentido de modernizar e desburocratizar o 
ambiente de negócios. E eles são uma bíblia para 
o decisor singular, ou seja, o analista responsável 
por analisar os atos, de forma a eliminar o 

a doarem alimentos e abraçarem ainda mais 
as ações de combate à fome no país, que se 
agravou por conta da pandemia.

A ação conta com o apoio da OCB, que 
lidera o movimento ao lado da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA) e do Instituto 
Pensar Agro, em parceria com as demais 
entidades de representação do setor.

Freitas destacou que as cooperativas estão 
comprometidas com a iniciativa e que, em função 
do movimento Dia de Cooperar (Dia C), elas 
já atuam com ações de responsabilidade social 
alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU.

“Já faz parte do DNA das cooperativas 
o interesse pela comunidade, que é um dos 
nossos princípios. Para se ter uma ideia, só ano 
passado, mais de 7,8 milhões de pessoas foram 
beneficiadas com as ações realizadas pelas 
cooperativas. Entre essas ações está a doação de 
alimentos, por exemplo”, destaca.

O presidente da OCB disse também que, 
embora o Agro Fraterno esteja focado no setor 
agropecuário, o convite para participar dessa 
grande onda de combate à fome no país vale 
para as cooperativas de todos os ramos.

A ministra Tereza Cristina destacou o espírito 
de solidariedade das entidades do agropecuário, 
setor que não parou de trabalhar na pandemia. 
Segundo ela, o apoio das organizações vai se 

subjetivismo e adotar um entendimento único”.
A conquista ocorreu perante uma solicitação 

do Sistema Ocemg em decorrência da dificuldade 
de compreensão do artigo 47 da lei 5.764/71, 
que antes era visto como conflitante. Contudo, 
o Sistema Ocemg apresentou para a Jucemg a 
necessidade de contextualizar e interpretar a lei 
conforme a realidade atual.

De acordo com o analista jurídico do Sistema 
Ocemg Alexandre Simões, “os argumentos 
apresentados na Jucemg foram embasados 
na lei 5.764/71, em uma interpretação ampla, 
não restritiva, de tal modo que alcançasse os 
anseios e necessidades das cooperativas ante 
as exigências de sobrevivência no mercado. As 
cooperativas por muitas vezes necessitam de um 
apoio executivo, com condições técnicas para dar 
suporte ao órgão de administração. Ressaltando 
que este órgão executivo é contratado, constituído 
por empregados, subordinados ao órgão de 

somar aos esforços que estão sendo feitos pelo 
governo.

Já o ministro João Roma falou da 
importância dos esforços conjuntos para garantir 
segurança alimentar e nutricional a quem mais 
precisa. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro 
reafirmou seu compromisso de colaborar com as 
ações do setor.

O que pode ser doado
A proposta do programa é formar uma 

rede para doação de alimentos a famílias 
com dificuldades. Podem ser doadas cestas 
de alimentos, produtos in natura, cartões de 
alimentação e até dinheiro. Caso a cooperativa 
não saiba para quem doar, a recomendação 
é que ela procure a Assistência Social do seu 
município.

Cadastro
Para conhecer mais sobre o projeto 

e cadastrar as doações, acesse o portal:  
www.agrofraterno.com.br.  Mesmo as doações 
que já foram feitas antes do lançamento do Agro 
Fraterno podem ser lançadas no site. O objetivo 
é, ao final da campanha, saber o tamanho 
da transformação que o setor cooperativista 
conseguiu realizar.

(Fonte: Sistema OCB)

administração, com o intuito de auxiliá-lo”, 
pontuou Simões.

“Sob a liderança do presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato, com a participação 
da Gerência Jurídica da Ocemg, sugerimos que 
haja um melhor entendimento da lei 5.764, com 
foco em melhorar a performance, a eficiência 
e a eficácia das cooperativas e das regiões de 
sua atuação, em prol dos seus cooperados. Dos 
163 entendimentos, o de número 99 é muito 
importante para o setor cooperativista e mostra 
a sensibilidade da Junta Comercial ao entender 
que as cooperativas necessitam de uma diretoria 
profissional, de mercado, buscando sempre o 
retorno para a própria cooperativa e para seus 
cooperados“, complementa José Aílton. 

Para conhecer na íntegra o documento 
com os 163 entendimentos acesse o Portal 
da Junta Comercial de Minas Gerais  
(www.jucemg.mg.gov.br). 
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Coopercurtas

Sicoob Divicred investe em diferentes ações para o Dia C

Expocaccer inicia 
Mapeamento de  

Qualidade dos cafés 
dos cooperados

O Sicoob Divicred investe em diferentes 
frentes de ações para o Dia de Cooperar  
(Dia C). Uma delas o Movimento Todos Contra a 
Pedofilia, do qual a cooperativa é correalizadora 
juntamente com o Ministério Público. Devido à 
pandemia, a campanha foca na  arrecadação 
de fundos para a doação para quatro entidades 
de benfeitoria a crianças e adolescentes.

Em maio, foi iniciada a campanha que 
consiste em: a cada R$ 20,00 doados, a pessoa 
ou a empresa doadora ganha uma camiseta 
exclusiva Todos Contra a Pedofilia e uma cartilha 
de orientação. Os kits podem ser adquiridos 
em todas as agências do Sicoob Divicred. As 
instituições contempladas serão Casa Santa 

Com o objetivo de identificar e 
certificar cafés especiais, avaliados acima 
de 83 pontos, a Expocaccer iniciou o 
Mapeamento de Qualidade 2021. A 
ação é voltada exclusivamente para os 
cooperados.

A iniciativa reúne profissionais de 
degustação, os Q-Graders, classificadores 
e provadores de café da Expocaccer, com 
foco na avaliação do potencial e da 
qualidade das notas sensoriais dos cafés 
dos cooperados. “O Mapeamento de 
Qualidade é uma ferramenta importante 
para a tomada de decisão do produtor, 
pois a prova antecipada dos lotes auxilia 
sobre os processos e o melhor manejo 
de pós-colheita a serem utilizados para 
potencializar a bebida extraída do café 
produzido. Isso agrega ainda mais valor 
ao produto e aumenta a possibilidade 
de trazer maiores retornos financeiros”, 
ressalta a Trader de Cafés Especiais da 
Expocaccer, Sandra Moraes.

Para cumprir os protocolos das 
organizações de saúde, desde o ano 
passado este serviço tem sido feito sem 
a presença dos cooperados. Este ano, 
os produtores poderão participar das 
provas de cafés mediante agendamento 
prévio, sendo um cooperado por vez. 
Serão analisadas até 12 amostras por dia, 
sendo até quatro por cooperado.

Izabel; Servos da Cruz; Casa Maria Mãe e 
Mestra e Creche Terra Azul.

A cooperativa desempenha ainda o papel 
de orientação sobre prevenção e denúncias dos 
crimes de pedofilia. Como no Dia Nacional de 
Combate aos Crimes de Abuso e Exploração 
de Crianças e Adolescentes (18/05), quando 
aconteceu uma Live especial sobre o tema. 
A campanha é realizada com o apoio de 
várias empresas, também órgãos públicos  e 
voluntários.

O Sicoob Divicred integra ainda o Coope.
Ação – Alimentos, projeto de arrecadação 
de cestas básicas e alimentos não perecíveis 
realizado em intercooperação com mais cinco 

cooperativas que atuam em Divinópolis. Em 
junho, foram doadas 600 cestas básicas para 
cerca de 500 famílias carentes mapeadas pela 
entidade Jesus de Nazaré e Projeto de Deus. 
Participam da iniciativa Sicoob Centro União, 
Sicoob Credicom, Sicredi Sul/Minas, Unimed 
Divinópolis e Unicred. 

E, na cidade de Tiradentes, o Sicoob 
Divicred, em parceria com o CRAS local, irá 
beneficiar outras 50 famílias com doação 
de cestas básicas. Será entregue, para cada 
família, uma cesta básica por mês durante três 
meses. As primeiras 50 cestas foram entregues 
em maio para a organização que irá distribuir 
para os beneficiados.

Cooperativas de Patos de Minas realizam 
doações para 10 instituições beneficentes
A Rede Coop Patos de Minas, formada 

por 13 cooperativas e organizações do setor 
no município, realizou, em maio, a entrega 
de 22 toneladas de produtos de limpeza e 
1.285 produtos de higiene para dez instituições 
filantrópicas e o Hospital de Campanha da 
cidade. A ação faz parte da iniciativa Mãos 
que cuidam, que integra as ações da Rede 
para o Dia de Cooperar (Dia C). Participaram 
colaboradores, cooperados e comunidade em 
geral. 

A Rede Coop Patos de Minas é formada por: 
Sicoob Credicopa, Sicoob Credipatos, Cooperal, 

A Unimed-BH aderiu ao Movimento Unidos 
pela Vacina, que leva doações do setor privado 
para municípios brasileiros que precisam de 
insumos para dar andamento à vacinação contra 
Covid-19. No dia 28 de maio, nove cidades 
mineiras que fazem parte da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH) começaram a 
receber os materiais doados pela cooperativa. 
A Unimed-BH disponibiliza materiais para 
Confins, Ibirité, Contagem, Juatuba, Raposos, 
Rio Acima, Capim Branco, Santana do Riacho 
e São José da Lapa, que fazem parte da área 
de atuação da cooperativa. Entre os itens estão 
caixas térmicas de poliuretano, caixa coletora 
de material perfurocortante, instrumentos de 
medição de temperatura, entre outros.

De acordo com o presidente da Unimed-BH, 
Samuel Flam, o Movimento está alinhado com 

os princípios cooperativistas e com outras ações 
que estão sendo realizadas pela cooperativa 
desde o início da pandemia. Graças à doação 
de médicos cooperados, colaboradores e 
parceiros, a Unimed-BH e o Instituto Unimed-
BH destinaram 35 toneladas de cestas básicas 
e produtos de higiene para comunidades em 
vulnerabilidade social da RMBH, além de doar 
álcool em gel e máscaras para instituições 
assistenciais. A cooperativa também fez a 
cessão da tecnologia da Consulta On-line 
Coronavírus para a Prefeitura de Belo Horizonte. 
“É muito gratificante acompanhar o envolvimento 
das empresas e integrantes do Movimento. Só 
a vacinação em massa vai nos ajudar a sair 
desta situação, mas tenho certeza que, juntos, 
iremos conseguir”, destaca Patrícia Tiensoli, 
coordenadora do Unidos pela Vacina.

Unimed-BH adere ao Movimento  
Unidos pela Vacina

Frigopatos, Cemil, Unicred Integração Minas, 
Cooperpluma, Sicredi Integração Rota das Terras 
RS/MG, Unimed Patos de Minas, Coopatos, 
Fecoagro, Suinco e Consórcio Central Grupo 
Cooperativo – CCGC .

O resultado foi avaliado positivamente pelos 
integrantes do grupo. Para o presidente da Cemil 
e da Fecoagro Leite Minas, Vasco Praça Filho, é 
importante exaltar a união e a cooperação para 
que, neste momento de pandemia, as pessoas 
possam ter mais cuidado com a higiene pessoal 
e com a limpeza do ambiente de trabalho e das 
entidades agraciadas com os donativos. 
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