
Ano XVIII •Julho 2021 • nº357

JORNAL

Páginas 6 e 7

Sistema Ocemg realiza evento para celebrar 
ações de responsabilidade social do Dia C 

Sistema Ocemg integra 
Movimento Minas 2032 e iniciativas 
com foco em Agenda da ONU 
 Página 3

Presidente da ACI divulga 
mensagem sobre o Dia 
Internacional do Cooperativismo
Página 8

Cooperativas participam de 
encontro para apresentação 
do Programa Desempenho
Página 4

www.sistemaocemg.coop.br



2

Expediente Editorial

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

No dia 3 de julho, os bilhetes da Loteria 
Federal foram em menção ao Dia de 
Cooperar. 

Rua Ceará, 771, Funcionários - BH - MG
Telefone: (31) 3025-7100

www.sistemaocemg.coop.br - Twitter: @Minascoop

Presidente do Sistema Ocemg 
Ronaldo Scucato 

Vice-Presidente 
Samuel Flam 

Conselho Diretor da Ocemg 
Carlos Augusto Rodrigues de Melo
Evaldo Moreira de Matos
João Augusto Oliveira Fernandes
João Batista Bartoli de Noronha
Luiz Gonzaga Viana Lage
Luiz Otávio Fernandes de Andrade
Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho
Marco Valério Araújo Brito
Maria das Mercês Quintão Fróes
Marlon Geraldo Vargas
Paulo César Gomes Guerra
Reginaldo Dias Machado
Ronaldo Siqueira Santos
Elson Rocha Justino
Jacson Guerra Araújo
Múcio Pereira Diniz
Ralph de Castro Junqueira

Conselho Fiscal da Ocemg
Marcio Olívio Villefort Pereira
Tatiana Campos Salles da Silva
Valdei Costa Barbosa
Cristiano Felix dos Santos Silva
Dario Colares de Araújo Moreira
Itália de Mello Castro
Conselho de Ética - Ocemg
Eudes Arantes Magalhães
João Emygdio Gonçalves
Ivan Lemos Brandão
Cáthia Costa Carvalho Rabelo
Guilherme Olinto Abreu Lima Resende
Jorge Nobuhico Kiryu

Conselho de Ética da Ocemg
Eudes Arantes Magalhães
João Emygdio Gonçalves
Ivan Lemos Brandão
Cáthia Costa Carvalho Rabelo
Guilherme Olinto Abreu Lima Resende
Jorge Nobuhico Kiryu

Presidente do Sescoop-MG 
Ronaldo Scucato 

Superintendente 
Alexandre Gatti Lages

Conselho Administrativo do Sescoop-MG 
Adalberto de Souza Lima
Garibalde Mortoza Júnior
Raimundo Sérgio Campos
Fernando Romeiro de Cerqueira
César Augusto Mattos
Leonardo de Mello Brandão
Karla Brandão Lage
Tânia Regina Zanella
Conselho Fiscal - Sescoop
Ramiro Rodrigues de Ávila Júnior
Ricardo Ferreira da Silva
Urias Geraldo de Sousa
Adarlan Rodrigues da Fonseca
Antenógenes Antônio da Silva Junior
Wander Luis Silva

Redação/ Editoração
ETC Comunicação

Revisão/ Edição Final
Gerência de Comunicação Institucional do Sistema 
Ocemg

Fotografia: Arquivo do Sistema Ocemg, do  
Sistema OCB e de cooperativas 

Impressão: Companhia da Cor
Tiragem:  3 mil exemplares

O conteúdo desta publicação pode ser fonte de produção de 
outros conteúdos, desde que devidamente referenciados.

Voluntariado: 
a solidariedade 

na prática
Há 12 anos, quando iniciamos o sonho 

de fomentar as ações de responsabilidade 
social realizadas pelas cooperativas em 
Minas Gerais por meio do Dia de Cooperar, 
não imaginávamos o que viria pela frente.  
E hoje, ver o Dia C consolidado como o maior 
movimento de voluntariado cooperativista 
brasileiro, nos traz a certeza de que estamos 
no caminho certo para a construção de uma 
sociedade mais justa, fraterna e equilibrada.

Os projetos realizados em Minas e de 
norte a sul do país demostram a importância 
do Dia de Cooperar. Assim como os 
resultados alcançados, tanto no número de 
voluntários quanto de pessoas beneficiadas, 
indicam que estamos exercendo a 
matemática da igualdade, como muitas 
vezes já citou o Papa Francisco. 

O Dia C evidencia que o voluntariado 
é o elo entre as pessoas que acreditam 
que a solidariedade faz a diferença e 
transforma muitas vidas. E é isso que move 
as cooperativas a realizarem ações tão 
singulares nos munícipios de sua atuação. 
Cada iniciativa que integra o Dia de Cooperar 
busca contribuir na construção de uma 
sociedade melhor, mais fraterna e disposta 
a olhar para o outro como extensão de si 
mesmo, demonstrando que o país está unido 
por uma causa em comum: a cooperação.

Tudo isso é confirmado pelos números do 
Dia C que reafirmam que ele é, hoje, o maior 
movimento de voluntariado cooperativista 
brasileiro e isto é muito gratificante. Desde 
a sua criação, em Minas Gerais, em 2009, 
o Dia de Cooperar já atraiu mais de 450 mil 
voluntários e contribuiu diretamente para a 
qualidade de vida de 10 milhões de mineiros. 
A partir de 2015, o movimento reverberou e 
passou a ser realizado em todo o território 
nacional e hoje cerca de 20 milhões de 
pessoas já foram beneficiadas, com a 
participação de mais de 900 mil voluntários. 

Nesses 12 anos, as cooperativas 

têm se destacado pelo protagonismo nas 
ações de responsabilidade social, tendo 
alcançado a benção do Papa Francisco, 
admirador confesso do cooperativismo. A 
cada ano, a participação dos voluntários 
é ampliada, bem como o número de 
iniciativas relacionadas aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
propostos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). 

Todo o engajamento das cooperativas e 
a grande quantidade de pessoas alcançadas 
vêm reafirmar que o Dia C é a solidariedade 
em prática. O Dia de Cooperar foi um ideal 
mineiro que se materializou e extrapolou 
fronteiras, e almejamos que, ano após ano, 
mais cooperativas participem desta corrente 
de solidariedade brasileira, que já ecoa 
para fora do Brasil e será realizado em todos 
os países onde existe uma cooperativa. 
Seguimos fazendo o bem juntos nesta 
grande rede de solidariedade que é o  
Dia C.  Somos Coop!
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FortalecimentoGestão

Inscrições no PDGC 2021 superam expectativas

Nem mesmo a pandemia desanimou 
as cooperativas que buscam aperfeiçoar a 
gestão. É que o novo ciclo do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC) recebeu um recorde de inscrições, 
superando todos os anos anteriores. No dia 30 
de junho, quando o período de inscrições para 
o Prêmio SomosCoop Excelência de Gestão 
terminou, o sistema registrou 310 inscritas, 
14% a mais que no ano passado.

“Esse número mostra que, ano após ano, 
as cooperativas vão se apropriando mais e 
mais de todos os serviços que o Sescoop pode 
oferecer a elas. Estamos muito felizes com essa 
participação”, comentou o superintendente do 
Sistema OCB, Renato Nobile.

Segundo a gerente de Desenvolvimento 
Organizacional do Sescoop, Susan Vilela, 
as cooperativas inscritas devem receber a 

classificação do Prêmio SomosCoop Excelência 
de Gestão até 16 de julho. “As 100 primeiras 
deverão, então, preparar os documentos 
previstos no edital e se organizar para receber 
a visita virtual da banca examinadora”, explica 
Susan, confirmando que a data do Prêmio será 
no dia 7 de dezembro.

E por falar em visitas, a gerente explicou 
que uma das mudanças que envolvem esta 
edição do certame diz respeito ao processo 
de avaliação in loco. “Visando a segurança 
e a saúde dos participantes, as visitas 
serão realizadas de forma virtual. Com 
esse novo jeito, além de garantir o bem-
estar dos cooperados, dos colaboradores 
de cooperativa e dos especialistas que 
estarão envolvidos no processo, será 
possível aumentar o número de cooperativas 
avaliadas”, explica Susan.

Além disso, as cooperativas participantes 
deste ciclo que obtiverem uma nota 
específica, prevista no edital, receberão um 
selo de excelência, certificando que foram 
avaliadas e auditadas e que possuem um 
bom nível de maturidade.  

Outra novidade para o prêmio deste 
ano é o Destaque Busca pela Excelência. 
Ao todo, 10 cooperativas serão escolhidas 
e receberão essa menção honrosa, visando 
valorizar a participação daquelas que se 
empenham em melhorar seus processos de 
gestão. Essa novidade é dirigida àquelas que 
ainda não atingiram o nível de Excelência, 
mas que estão muito próximas. No total, 10 
cooperativas, duas de cada região do país, 
serão escolhidas.

(Fonte: OCB)

Institucional

Sistema Ocemg integra Movimento Minas 2032 e 
participa de iniciativas com foco na Agenda da ONU

O Sistema participa, desde 2017, do 
Movimento Minas 2032, proposta que 
realiza uma série de reflexões e promove 
ações concretas para garantir um futuro 
mais sustentável para a sociedade. A 
iniciativa, que é liderada pelo Jornal Diário 
do Comércio e pelo Instituto Orior, conta 
com reuniões mensais do seu Comitê 
Executivo para alinhamento e planejamento 
do trabalho a ser realizado pelo grupo. 

O Movimento é formado por 
representantes do governo estadual, como 
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sede-MG) e o gabinete do 
vice-governador, Paulo Brant; bem como 
por entidades de classe, universidades, 
institutos, fundações e organizações não-
governamentais.

Como explica o assessor institucional 
do Sistema Ocemg, Geraldo Magela, 
titular da organização no Comitê Executivo 
do Movimento, a iniciativa tem o intuito de 
trabalhar a implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU em Minas Gerais, criando uma 
rede de cooperação e entendimento entre 
os membros. Ainda segundo ele, o nome 
do Movimento é inspirado pela Agenda 
2030, das Nações Unidas, que engloba os 

17 ODS e as 169 metas para erradicar a 
pobreza e promover uma vida digna para 
todos, dentro dos limites do planeta. 

Na prática, as ações envolvem 
iniciativas diretas dos segmentos em prol 
do desenvolvimento sustentável, apoio às 
ações de organizações que participam do 
Movimento, bem como a interlocução com 
o governo para a formulação de políticas 
públicas de fomento à adoção dos ODS 
no Estado. 

A participação do Sistema Ocemg no 
Movimento Minas 2032 é parte da atuação 
da entidade com vistas em contribuir 
efetivamente para o atingimento da Agenda 
2030 por meio da prática dos ODS. A 
organização fomenta junto às cooperativas 
que realizem os projetos do Dia de Cooperar 
(Dia C) tendo como diretrizes os Objetivos, 
além de ser a primeira Unidade Estadual 
cooperativista a se tornar signatária do 
Pacto Global da ONU, em 2018. 
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O Sistema Ocemg realizou, no final 
de junho, os Encontros de Cooperativas 
Agropecuárias e de Transporte, com foco em 
apresentar cenários e perspectivas para os setores, 
bem como os principais indicadores apontados 
pelo Programa Desempenho, antigo Programa de 
Desenvolvimento Econômico-Financeiro (GDA). 
Os dois eventos receberam especialistas da área 
econômica, que explanaram para presidentes, 
gestores e contadores das cooperativas mineiras.

Durante a abertura dos encontros, o 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
reforçou sobre o Programa Desempenho: “é 
importante que as cooperativas analisem seus dados 
econômicos e financeiros, fazendo comparações 
internas, ou seja, no Estado, e externas, em relação 
às demais cooperativas brasileiras, a fim de se 
prepararem para continuar crescendo”.

No encontro das cooperativas agropecuárias 
que reuniu mais de 120 participantes, o economista, 
ex-secretário de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda, e ex-secretário-executivo da Câmara 
de Comércio Exterior da Presidência da República, 
José Roberto Mendonça de Barros, abordou o 
Cenário Agrícola Brasileiro e os Desafios para as 
Cooperativas. “O Brasil construiu a agropecuária 
mais competitiva do mundo e isso vem sendo 
edificado ao longo de anos”, comentou. 

Em um segundo momento, representantes 
de cooperativas de café e leite foram segmentados 
em grupos para palestras específicas. Com 
as cooperativas cafeeiras ficou o engenheiro 
agrônomo, palestrante e sócio consultor da MB 
Agro, Alexandre Mendonça de Barros, que frisou 
que a pandemia mudou o cenário do consumo 
de café no mundo, principalmente nos Estados 
Unidos e Europa, onde existem muitas cafeterias 
que ficaram fechadas por longos períodos.

Na sala sobre leite, o engenheiro agrônomo 
e consultor da SpiesAgro, Airton Spies, apresentou 
exemplos da Austrália, maior produtor lácteo do 
mundo, a serem seguidos pelas cooperativas e 
produtores para observarem o ritmo de crescimento 
dos últimos anos. Para ele, “o mercado mundial 
não irá tolerar a ineficiência por muitos anos e 

nós temos algumas questões nesse sentido que 
podemos e vamos mudar”. 

Resultados do Agropecuário
No Programa Desempenho, foram 

analisados dados de 102 cooperativas do ramo 
agropecuário, de um total de 193 atuantes 
em Minas Gerais. Elas representam 90% do 
faturamento de todo o ramo, assim como 91% 
do total de cooperados e 88% dos empregados. 
Segundo levantamento do programa, entre 
2020 e 2019, o Agropecuário cresceu 
29,3%; tendo o grupo de cooperativas de café 
integrantes do Desempenho crescido 23,6%, 
as do grupo leite 38,5% e dos demais produtos 
32,9%, no mesmo período.

O ramo Agropecuário, em geral, somou 
R$ 891,93 milhões em sobras em 2020, 
crescimento de mais de 34%. As cooperativas 
de leite experimentaram um crescimento de 
261,4% em relação ao ano anterior, fechando 
o período com R$ 298,44 milhões em sobras. 
As produtoras de café cresceram 9,7%, com 
R$ 602 milhões em sobras, e as dos demais 
produtos do setor tiveram mais de 102% em 
crescimento, totalizando R$ 109,97 em sobras.

Transporte
No encontro do ramo transporte, cerca 

de 80 participantes assistiram a uma palestra 
da economista e colunista da rádio Itatiaia e 
do Bom dia Coop, Rita Mundim. A especialista 
contextualizou a evolução da economia ao 
longo dos anos e frisou que vivemos a era 
do conhecimento, portanto quanto mais as 
cooperativas se conhecerem e estiverem cientes 
das tendências mundiais, mais se destacarão 
no mercado. “Com a soma de conhecimentos 
é possível quebrar paradigmas, fazer diferente, 
e quem pensa fora da caixa chega primeiro, 
inova”, explicou. 

Já o analista Técnico e Econômico do 
Sistema OCB, Tiago Barros, alertou: “antes 
mesmo da pandemia, o setor já passava por uma 
profunda reflexão sobre como ele se enxerga no 

Cooperativas de Transporte e Agropecuárias participam de 
encontro para apresentação do Programa Desempenho

mundo e como se posicionará, tendo em vista que 
os clientes mudaram e têm exigido muito mais dos 
prestadores de serviço. Por isso, há uma grande 
necessidade de transformação e inovação das 
cooperativas de transporte e a OCB tem pensado 
em como oferecer serviços para embasar essas 
cooperativas”.  

“O ramo transporte é o que mais cresce no 
país. É um setor de extrema necessidade para 
a população”, complementou Evaldo Matos, 
representante nacional do ramo e presidente da 
Federação das Cooperativas de Transporte de 
Cargas e Passageiros do Estado de Minas Gerais 
(Fetranscoop-MG). 

Atualmente, 155 cooperativas compõem 
o ramo, com 27,5 mil cooperados e gerando 
1.660 empregos, segundo levantamento do 
Anuário de Informações Econômicas e Sociais 
do Cooperativismo Mineiro. O estudo apontou 
ainda que o setor movimentou R$ 1,57 bilhão em 
2019, ano base da publicação, um crescimento 
de mais de 19% em relação ao período anterior. 

Durante o evento, o analista de 
Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg, José Fidelis, 
comentou sobre a importância da participação 
do maior número de cooperativas no programa 
para garantir o máximo de informações, o que 
resulta na melhoria de dados comparativos e um 
panorama mais completo do setor no Estado.

Novidades do Programa
O Programa Desempenho traz novidades 

para este ano: um novo sistema, de fácil 
entendimento e robusto em informações, além 
disso será disponibilizado um relatório de 
acompanhamento trimestral para as cooperativas 
participantes. 

Os indicadores serão detalhados, 
posteriormente, junto às cooperativas que 
manifestarem interesse em receber a visita dos 
técnicos do Sistema Ocemg, referentes ao 
Programa Desempenho. Para agendar, é preciso 
entrar em contato com a equipe pelo e-mail 
cooperativas@sistemaocemg.coop.br.

Informação

4
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Histórias que inspiram

Oportunidade e crescimento: os efeitos positivos na vida dos moradores da 
favela do Alto Vera Cruz com a chegada de uma cooperativa de crédito

Valorização da dignidade das 
pessoas e inclusão financeira para todos 
são premissas centrais da atuação de 
uma cooperativa de crédito. No caso 
do Posto de Atendimento (PA) do Sicoob 
Credimonte na favela do Alto Vera Cruz, 
em Belo Horizonte, este exemplo se 
torna ainda mais latente. Inaugurada em 
junho de 2019, a agência é uma das seis 
unidades da cooperativa, que nasceu em 
Santo Antônio do Monte e hoje é pioneira 
no Brasil ao levar serviços financeiros para 
a população de uma favela. 

Ao longo destes dois anos, a 
contribuição do Sicoob Credimonte na 
comunidade já extrapolou os serviços 
típicos de uma cooperativa de crédito e, 
atualmente, é parte integrante do cotidiano 
dos moradores que vivem na sua vizinhança. 
É o caso do gerente Geral do PA, Marcílio 
Evandro Soares Figueiredo. O gestor conta 
que soube da ida da instituição financeira 
para a região por meio da Central Única 
das Favelas em Minas Gerais (CUFA 
Minas), por intermédio do presidente da 
entidade, Francis Henrique, um amigo de 
longa data. 

Após ser selecionado para trabalhar 
na agência, Figueiredo, que é graduado 
em Administração, experimentou um 
crescimento rápido em sua carreira, tendo 
começado como caixa, um ano depois 
atuou como Gerente de Relacionamentos 
e agora passa por uma experiência na 
Gerência Geral do PA. 

Ele acredita que suas trajetórias 
pessoal e profissional contribuíram para 
sua ascensão. “Antes da cooperativa, tive 
meu negócio próprio e atuei por oito anos 
no gabinete político de um vereador de BH, 
cujo trabalho era muito voltado para o Alto 
Vera Cruz. Portanto, o conhecimento, os 

contatos e a vontade de trabalhar foram 
importantes para meu crescimento dentro 
do Sicoob Credimonte”, explica. Para 
os próximos anos, o objetivo do gerente 
é continuar contribuindo para que a 
cooperativa chegue para mais pessoas na 
favela e nos bairros do entorno. 

Atualmente, os oito colaboradores 
da agência são moradores da vizinhança. 
Assim como Figueiredo, a gerente de 
Relacionamento do PA, Luciana Francisca 
do Nascimento Rosa, é nascida e criada 
na comunidade. “Sempre morei aqui, 
posso dizer que conheço 90% das pessoas 
que moram na região e minha trajetória 
profissional iniciou em uma ONG cultural 
na favela”, comenta. 

Outra semelhança entre os gestores 
é que Luciana também é graduada em 
Administração. Ela acumulou experiências 
em diferentes áreas ao longo da sua 
carreira, desde o terceiro setor, passando 
pela venda de medicamentos, até as 
telecomunicações, e o Sicoob Credimonte 
veio como uma nova oportunidade. 
Orgulhosa, ela lembra que sua mãe, que 
é uma liderança na comunidade, foi quem 
levou seu currículo para avaliação da 
cooperativa, apostando na prosperidade 
do negócio no local.

Para Luciana, o modelo cooperativista 
é o fator primordial para a instituição 
financeira do PA Alto Vera Cruz ser 
um sucesso, com enorme potencial de 
crescimento. Hoje, são cerca de dois mil 
cooperados, de um contingente de 150 
mil moradores da favela e dos bairros da 
região Leste da capital. 

“Muitos moradores não tinham acesso 
ao crédito ou a outros serviços financeiros, 
tenho, inclusive, relatos de indivíduos que 
nunca haviam entrado em um banco, mas 

no cooperativismo é diferente”, explica 
Luciana e acrescenta: “Ao visitarem 
a agência, eles são recebidos pelas 
pessoas que já conhecem o dia a dia da 
vizinhança, se reconhecem naquele lugar, 
se sentem pertencentes à cooperativa”.

Passados dois anos, os 
colaboradores são unânimes em 
confirmar que a cooperativa trouxe 
um diferencial para moradores, 
comerciantes e empreendedores locais. 
“O Alto Vera Cruz é uma comunidade 
potente, com forte atuação do comércio. 
O Sicoob Credimonte acreditou nela e 
agora estamos colhendo os frutos”, 
ressalta Luciana. 

Dono da principal loja de sapatos 
da favela, a Calçados Reis, que funciona 
há 26 anos, José Maria Reis foi um dos 
primeiros cooperados do PA. “Foi muito 
bom para o bairro. Agora conseguimos 
realizar transações que tínhamos que 
ir até o Centro para fazer”, comenta, 
frisando que confiou na vinda da 
cooperativa desde o primeiro momento 
e mobilizou familiares, amigos e 
colegas do comércio para se tornarem 
cooperados. 

Do ponto de vista de negócios, 
o Sicoob Credimonte fez um trabalho 
prévio para conhecer as possibilidades 
da região. É o que explica o presidente 
da cooperativa, Antenógenes Júnior: 
“A escolha do local foi muito bem 
embasada em diversos estudos. Hoje 
temos certeza do grande potencial 
econômico da região”. Até o momento, 
foram movimentados R$ 8,9 milhões 
em Operações de Crédito, recursos 
que são injetados na economia local.

O presidente da Cufa Minas, 
Francis Henrique, grande incentivador 
e apoiador da inauguração do 
PA na favela do Alto Vera Cruz, 
endossa o coro: “Após dois anos do 
empreendimento, com manutenção 
da equipe formada por moradores do 
território, o Sicoob Credimonte garante 
não só a democratização de acesso aos 
excluídos, mas também dignidade para 
moradores e comerciantes, geração de 
emprego e renda qualificada, de forma 
que o recurso circule dentro do território 
da favela”, comenta, exaltando que a 
agência é uma das mais bonitas de BH.

5

Equipe do PA do
Sicoob Credimonte 
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Especial

Sistema Ocemg realiza evento para celebrar 
ações de responsabilidade social do Dia C

6

Entrevistas, casos de sucesso, apresentação de produtos e entretenimento marcaram a 
comemoração do movimento de voluntariado cooperativista em Minas Gerais

um alto custo com os materiais de limpeza e 
as doações chegaram em boa hora. “Nossa 
preocupação era manter a higiene de todos 
e atender as famílias dos mais de mil alunos, 
em sua maioria carentes”, frisou. Outras 
12 instituições sociais da cidade foram 
contempladas. 

Já o presidente da Unimed-BH e vice-
presidente do Sistema Ocemg, Samuel 
Flam, explicou as iniciativas tomadas pela 
cooperativa para mitigar os efeitos e atender 
os clientes e a população da capital mineira 
durante a pandemia. Foram criados 300 leitos 
e um serviço de teleatendimento com consultas 
online, que foi disponibilizado para a prefeitura 
de BH para aplicação pelo SUS da cidade, 
além da participação da Unimed-BH no 
Movimento Unidos pela Vacina, com foco em 
acelerar a vacinação no país. A cooperativa 
doou caixas térmicas, caixa coletora de material 
perfurocortante, instrumentos de medição de 
temperatura, entre outros materiais, para nove 
municípios mineiros. “Devemos agradecer 
a população por ter entendido que era 
importante diminuir a circulação nas cidades 
para reduzir os contágios, e agradecer aos 
médicos, colaboradores, fisioterapeutas, 
enfermeiros e todos que trabalham na linha de 
frente”, frisou Flam.

“O Dia C mudou muito a mentalidade das 
cooperativas sobre praticar a responsabilidade 
social, que é nosso dever”, confirmou 
Jorge Kiryu, cooperado da Coopadap, que 
favoreceu entidades beneficentes com doação 
de alimentos. A cooperativa, localizada em 
São Gotardo, maior região produtora de 
cenouras do país, tem foco na produção de 
hortifrutigranjeiros. “Queremos continuar 
alimentando as pessoas no Brasil e no mundo 
e que as próximas gerações valorizem a 
agricultura, para seguirmos crescendo”, 
finalizou.

MinasCoop Energia
Uma ação que exemplifica o princípio 

de Interesse pela Comunidade, o Programa 

A solidariedade e a cooperação foram 
as grandes estrelas da celebração do Dia de 
Cooperar (Dia C) 2021. Em evento realizado 
em 3 de julho, o Sistema Ocemg levou 
informações, casos de sucesso, entretenimento 
e música boa para o público que acompanhou 
a transmissão pelas multiplataformas da 98 
FM. Ao todo, foram contabilizados 3 milhões 
115 mil impactos da mensagem na população 
da capital mineira e Região Metropolitana 
durante a programação.

Para contar a história desta edição do Dia 
C, foram convidados presidentes e dirigentes 
de cooperativas, representantes de entidades 
beneficiadas pelas ações, além do renomado 
filósofo e palestrante Mário Sérgio Cortella, que 
fez uma participação especial falando sobre 
cooperativismo e ética nos tempos atuais. 

Dando as boas-vindas, o presidente do 
Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, explicou 
que o Dia C é um momento de comemorar 
todos os feitos de responsabilidade social das 
cooperativas. Segundo ele, “o cooperativismo 
veio, com o Dia de Cooperar, mostrar que é 
possível ser solidário não só no discurso, mas 
nas ações cotidianas”. 

O presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, esteve presente na celebração e 
deixou uma mensagem de gratidão ao Sistema 
Ocemg pela criação deste que é o maior 
movimento de voluntariado cooperativista do 
país: “o Dia C, como todas as boas ideias de 
Minas Gerais, extrapolou o Estado e foi para 
o Brasil”. Sobre a campanha em 2021, ele 

comentou que “este ano, estamos com foco 
na doação de alimentos, devido aos efeitos 
da pandemia na população, cada uma do seu 
jeito, cada cooperativa participa com o que tem 
ou com o que pode doar”.

“Como governador, posso assegurar 
a importância do cooperativismo para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso 
Estado. Fica aqui meu reconhecimento pelo 
trabalho das cooperativas nas diversas ações 
sociais, que envolvem milhares de voluntários”, 
ressaltou o governador de Minas, Romeu 
Zema, em vídeo exibido durante o evento.

Convidado especial, o professor Mário 
Sérgio Cortella esclareceu sobre o conceito de 
solidariedade: “a palavra não vem de solidão, 
mas de sólido. Solidariedade é aquilo que dá 
solidez à vida.” Ele falou ainda a respeito da 
cooperação, do ato de cooperar, ajudar o 
próximo e sua importância para as pessoas.” 
A espécie humana não chegaria onde chegou 
se não fôssemos capazes de colaborar”, 
ressaltou, completando: “cada pessoa vale, 
mas ela sozinha é fraca, junto de outras 
pessoas ganhamos mais energia. Quando nos 
juntamos, produzimos mais, nos alegramos 
mais”.

Ações em todo o Estado
Apresentando como o Dia C acontece em 

todos os cantos do Estado, o evento contou com 
convidados que compartilharam as experiências 
de realizar o Dia C nas cidades em que atuam.  
A Rede Coop, formada por 13 cooperativas 
de Patos de Minas, foi representada pelo seu 
coordenador e presidente do Sicoob Credicopa, 
Ronaldo Siqueira. Ele falou sobre as ações 
organizadas pelo grupo ao longo do ano, que 
contaram com a arrecadação e doação de 22 
toneladas de produtos de higiene, campanha 
de doação de sangue, e terá ainda uma ação 
de recuperação de nascentes, em setembro, 
e outra de levantamento de donativos em 
alimentos não perecíveis, em dezembro. 

A diretora da Apae de Patos de Minas, 
Elisangela Luísa, contou que a entidade tinha 
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Sistema Ocemg realiza evento para celebrar 
ações de responsabilidade social do Dia C
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Entrevistas, casos de sucesso, apresentação de produtos e entretenimento marcaram a 
comemoração do movimento de voluntariado cooperativista em Minas Gerais

de Energia Fotovoltaica do Cooperativismo 
(MinasCoop Energia) foi pauta da celebração 
do Dia C. Na ocasião, o superintendente do 
Sistema Ocemg e coordenador do Comitê 
Gestor da iniciativa, Alexandre Gatti Lages, 
explicou que o MinasCoop Energia 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 
em todo o Estado.

Em Belo Horizonte, o Sistema Ocemg, 
a Cooperativa Central dos Produtores Rurais 
(CCPR) e o Sicoob Credicom irão doar parte 
da energia gerada por suas usinas para 
suprir a demanda de energia da Santa Casa 
de Misericórdia da capital. “O Programa 
é baseado em três pilares: o primeiro é o 
econômico, trabalhando para zerar a conta 
de energia das cooperativas, o segundo é o 
ambiental, pela produção de energia limpa e 
renovável, e, por fim, o social, por meio do 
incentivo às cooperativas a doarem parte da 
energia gerada para entidades filantrópicas, 
diferencial da iniciativa”, explicou. Gatti contou 
que o MinasCoop Energia está disponível para 
as 773 cooperativas mineiras, de todos os 
ramos e de todos os tamanhos. Atualmente, 
20 cooperativas já aderiam ao programa e 
a expectativa da organização é fechar o ano 
com 100 participantes.

Entre elas, está o Sicoob Aracoop, 
cujo presidente, Ramiro Ávila, explicou: 
“com este projeto, vamos contribuir com a 
sustentabilidade e beneficiar as Santas Casas 
de três cidades da nossa área de atuação, 
contribuindo para sua redução de gastos”, 
disse.

Produtos mineiros
Uma edição especial do Boteco 98 

completou a programação do Dia C 2021, 
trazendo produtos de cooperativas que 
permeiam o dia a dia das pessoas, como 
doces, cafés, produtos lácteos, queijos, entre 
outros. 

Na ocasião, Jorge Florêncio Ribeiro Brito, 
executivo de Comunicação da Cooxupé, maior 
cooperativa de café do país, contou sobre 
a história do cooperativismo em Guaxupé e 
na vida das 16 mil famílias cooperadas. “O 
segmento cooperativista tem a função de fazer 
com que o pequeno produtor consiga, junto 
dos demais cooperados, chegar a mercados 
importantes, ganhar em escala e conquistar 
negócios importantes”, comentou. Segundo 
ele, 80% do café produzido no ano passado 
foi exportado para 50 países. Este ano, a 
Cooxupé promoveu um projeto de doação 
de alimentos para instituições sociais que já 
fazem parte da rede de relacionamento da 
cooperativa. 

O vice-presidente da Coopatos, 
Gilberto Cunha, partilhou as finalidades da 
cooperativa: “o propósito da cooperativa é 
contribuir para o desenvolvimento de cada 
produtor e fazemos isso através de assistência 
técnica, consultoria e serviços”. Para o Dia C, 
a organização realizará, ao longo do ano, 
quatro ações diferentes, juntamente com as 
demais cooperativas que formam a RedeCoop 
Patos de Minas. 

Café feminino, microlotes com a história 
dos pequenos produtores e selo Fair Trade 
(comércio justo) foram algumas das conquistas 
que a representante da área Comercial 
da Coopfam, de Poço Fundo, Edvânia 
Fernandes apresentou durante o programa.  A 
cooperativa mantém projetos socias como o 
Hortimobi, que surgiu do grupo de mulheres da 
Coopfam oferecendo oficinas e uma cartilha 
sobre plantio e manejo de hortas orgânicas e 
agroecológicas. Na pandemia, foi criado um 
site para ajudar a escoar a produção e ajudar 
a renda da família cooperada.

Os doces, artesanatos e outros projetos 
da Dedo de Gente também fizeram parte 
do boteco. O diretor da cooperativa, Pedro 
Henrique Teixeira, relatou que a produção 
da organização busca valorizar as raízes da 
região Centro-Norte de Minas. “A Dedo de 
Gente é pautada em valores muito fortes 

ligados ao cooperativismo e ao convívio 
social. Por exemplo, as fabriquetas (espaços 
onde os cooperados atuam na produção dos 
doces e artesanatos) são ambientes em que a 
transformação do jovem é feita por meio do 
aprendizado”, explicou. 

CoperSerro, Cemil, Aurora, Conap, 
Cocatrel e Coocafé também enviaram 
produtos que foram expostos e comentados 
durante o Boteco 98.

Dia C no Brasil
Em 1º de julho, o Sistema OCB celebrou 

o Dia de Cooperar 2021 em evento no seu 
canal do Youtube, com a participação de 
representantes da Unidade Nacional, de 
dirigentes das cooperativas e da assessora 
de Desenvolvimento Territorial do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Ieva Lazareviciute, da Organização 
das Nações Unidas. 

Na ocasião, o presidente do Sistema 
OCB, Márcio Lopes de Freitas, destacou que 
“o sistema do Dia C já recebeu a inscrição de 
quase 1,3 mil iniciativas, que beneficiam mais 
de 130 mil pessoas e essas ações envolvem o 
trabalho voluntário de quase 1,4 mil pessoas. 
Sabemos que, ao longo de todo o segundo 
semestre, as ações em prol das pessoas 
tendem a aumentar”.

Cortella foi um dos convidados 
especiais do evento
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Dia de Cooperar e Sistema Ocemg têm destaque na mídia

Divulgação

FortalecimentoMundo

Presidente da ACI divulga mensagem sobre 
o Dia Internacional do Cooperativismo

A Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI) divulgou, no dia 2 de julho, a 
mensagem do seu presidente, Ariel Guarco, 
referente à celebração do Dia Internacional 
do Cooperativismo. A data é comemorada 
mundialmente no primeiro sábado de julho. 

No vídeo publicado no canal da ACI 
no Youtube, Guarco frisou que o mote do 
Dia de Internacional do Cooperativismo este 
ano é “Reconstruir Melhor Juntos”. “Todos 
temos sido afetados de alguma maneira 
pela crise sanitária, econômica e social de 
escala global. Uma crise que acentua as 
desigualdades pré-existentes e nos faz pensar 
sobre como queremos reconstruir este mundo 
sem que ninguém fique para trás”, disse.

A cooperação é o caminho apontado 
pelo dirigente para que as pessoas saiam 
melhores da atual crise. “Hoje, mais do que 

nunca, é necessário um modelo econômico 
com protagonismo das comunidades e 
orientado ao interesse do bem comum. E as 
cooperativas são este modelo”, frisou. 

De acordo com Guarco, é o momento 
de mostrar a força do cooperativismo como 

movimento que congrega mais de um 
bilhão de membros, de mais de três 
milhões de cooperativas em todos os 
continentes. 

A mensagem na íntegra está 
disponível no canal do Youtube da ACI. 

Guarco frisou a impotância das cooperativas 
para a reconstrução pós-pandemia

O Dia de Cooperar (Dia C) 2021 teve 
grande destaque na mídia, com matérias 
ressaltando a importância do movimento 
em Minas Gerais e em todo o país. No dia 
2 de julho, o programa Brasil das Gerais, 

da Rede Minas, um dos mais assistidos da 
emissora, foi especial da campanha.

Na ocasião, foram entrevistados o 
presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, o presidente do Sistema OCB, 

Márcio Lopes de Freitas, e dirigentes de 
cooperativas mineiras.

Já no dia 3 de julho, o jornal Diário 
do Comércio lançou um especial sobre 
o Dia Internacional do Cooperativismo, 
que contou com as informações do 
Sistema Ocemg e os dados do Anuário de 
Informações Econômicas e Sociais para 
sua formulação.

Além disso, dois artigos do 
presidente Scucato sobre o Dia C e a 
força transformadora do voluntariado 
cooperativista foram publicados em junho 
e em julho no jornal e no site do Estado 
de Minas.

O Dia de Cooperar figurou ainda 
entre os assuntos de sites especializados 
do cooperativismo, páginas de veículos do 
interior de Minas e do Sistema OCB, bem 
como em chamadas e programas da rádio 
98 FM, parceira da Ocemg na realização 
do evento de celebração do movimento.

“A divulgação é de suma importância 
para dar ainda mais visibilidade para 
o Dia de Cooperar, reverberar entre as 
cooperativas, voluntários e sociedade, 
para que todos tenham consciência do 
poder de transformação do voluntariado 
cooperativista”, ressalta o presidente do 
Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato. 
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Fique ligado no prazo de envio dos relatórios do Dia C 
para produção do livro com todas as ações sociais de 

cooperativas realizadas em 2021. 

Consolidação

O Sistema Ocemg receberá os relatórios até
 6 de agosto, pelo Sistema de Informação Gerencial (SIG) 

www.minasgerais.coop.br/sig
Não deixe de enviar e participar da 
publicação do livro do Dia C 2021!

Curso sobre eSocial Simplificado 
aborda novidades do sistema 

Atualização

O Sistema Ocemg, atendendo à demanda 
das cooperativas e atento às novidades que irão 
impactar no cotidiano do negócio cooperativo, 
realizou o curso eSocial e os Impactos na 
Segurança e Saúde no Trabalho. 

Promovidas nos dias 12 e 13 de julho, as 
aulas tiveram o intuito de demonstrar e analisar 
as diferenças entre as legislações trabalhista e 
previdenciária, bem como, evidenciar o correto 
preenchimento destes dados dentro do Sistema 
de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações 
Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e 
os impactos nas rotinas das cooperativas.

Com aplicações em diversas áreas, o 
curso contou com a participação de cerca de 
45 advogados, auditores internos e externos, 
contabilistas, gerentes de recursos humanos, 
profissionais da área de TI, administradores de 
pessoal, gerentes administrativos, financeiros, 
engenheiro e técnicos de segurança do trabalho, 
médicos do trabalho, consultores, analistas 
departamento pessoal e demais profissionais 

interessados e/ou relacionados com as 
rotinas das áreas trabalhista, previdenciária, 
fiscal e contábil.

Na oportunidade, o instrutor Rodrigo 
Dolabela contextualizou sobre o eSocial, 
deu exemplos práticos da sua aplicação e 
explicou sobre o eSocial Simplificado, que 
entrou em vigor no dia 19 de julho. Ele 
alertou que já existe uma versão chamada 
de S 2.0 com previsão de aplicação para 
março do ano que vem. 

Além disso, Dolabela detalhou 
especificamente a SST do eSocial, 
legislação da área de segurança e saúde do 
trabalho, focando nas particularidades dos 
colaboradores e cooperados dos diferentes 
ramos cooperativistas.

9
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FortalecimentoIncentivo

Governo anuncia Plano Safra 21/22 com R$ 251,22  
bilhões para apoiar a produção agropecuária

O governo federal lançou, no dia 22 
de junho, o Plano Safra 2021/2022 com 
R$ 251,22 bilhões para apoiar a produção 
agropecuária nacional. O valor reflete um 
aumento de R$ 14,9 bilhões (6,3%) em relação 
ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 
R$ 13 bilhões para a equalização de juros. Os 
financiamentos podem ser contratados desde 
1º de julho de 2021 até 30 de junho de 2022.

A cerimônia ocorreu no Palácio do 
Planalto, com a presença do presidente Jair 
Bolsonaro e dos ministros Tereza Cristina 
(Agricultura), Paulo Guedes (Economia) e, 
ainda, do presidente do Banco Central, Roberto 
Campos. Representantes da OCB também 
acompanharam o lançamento do plano.

Do total, R$ 177,78 bilhões serão 
destinados ao custeio e comercialização e R$ 
73,4 bilhões serão para investimentos. Os 
recursos destinados a investimentos tiveram 
aumento de 29%.

Atuação cooperativista
A OCB participou ativamente do 

processo de construção do Plano Safra, 
destacando os pontos de maior relevância 

para as cooperativas no financiamento da 
safra em diversas reuniões com os ministérios 
da Agricultura e da Economia e com o Banco 
Central e, ainda, audiências públicas no 
Congresso Nacional. 

Segundo o presidente do Sistema OCB, 
Márcio Lopes de Freitas, desde o início das 
discussões a OCB defendeu a relevância 
do crédito rural. “Nossas propostas visam 
a manutenção da arquitetura de crédito 
existente atualmente e que as linhas destinadas 
a investimentos sejam priorizadas, uma vez 
que elas garantem melhorias tanto para os 
produtores como para as comunidades onde 
eles estão inseridos. Também defendemos um 
orçamento robusto para a questão do seguro 
rural”, destacou o presidente.

Uma das ações da OCB neste sentindo 
teve como foco a aprovação do Projeto de Lei 
do Congresso Nacional (PLN) 4/2021, com o 
objetivo de realocar recursos no Orçamento da 
União. A proposta atendeu ao pleito da OCB 
e demais organizações do setor agropecuário 
que buscavam uma solução para recursos que 
foram cortados das subvenções ao crédito 
rural de Pronaf, Custeio e Investimento.

Temas como um maior foco em 
sustentabilidade e as ações com foco no 
pequeno produtor, entre outros, estão 
contemplados pelo Plano Safra 21/22. 

Live sobre o Plano
A OCB promoveu, no dia 5 de julho, 

a live Plano Safra e o Cooperativismo, com 
o objetivo de aprofundar um pouco mais a 
discussão sobre o anúncio feito no final de 
junho para as cooperativas. A transmissão 
contou com a participação da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, do presidente do 
BNDES, Gustavo Montezano, e do presidente 
do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Apresentando as expectativas mais 
técnicas sobre o impacto do Plano Safra 
2021/2022, também estiveram presentes o 
coordenador nacional do ramo agropecuário, 
Luiz Roberto Baggio, e o coordenador nacional 
do ramo crédito, Marco Aurélio Almada.

A live completa está disponível no canal 
do Youtube do Sistema OCB.

(Fonte: OCB)

EspecialFuturo

Somos Líderes avança em etapas de aprovação  
dos jovens que irão integrar o programa

O processo de seleção dos 70 
novos jovens líderes do cooperativismo 
está a todo vapor.  Com o tema 
Intercooperação: a energia que une 
pessoas e desenvolvimento, o Sistema 
OCB realizou a quarta e última live da 
iniciativa. 

A transmissão ao vivo foi feita no 
canal do Youtube da Unidade Nacional e 
contou com a presença de representantes 
do Sistema OCB e de cooperativas, que 
contaram histórias inspiradoras e que só 
foram possíveis graças à participação 
de 12 cooperativas. O superintendente 
do Sistema OCB, Renato Nobile, e a 
gerente de Desenvolvimento Humano de 
Cooperativas, Geâne Ferreira, também 
participaram do encontro.

Esta é terceira etapa da seleção 
da segunda edição do Programa 

Somos Líderes e tem como tema  
“Me tornando um líder de impacto”. 
Apenas 70 participantes seguirão adiante 
e participarão de uma imersão sobre 
liderança. Ao todo, o programa recebeu, 
neste ano, 1.707 inscrições de todas as 
regiões do Brasil, entre empregados de 
cooperativas e cooperados. Deste total, 
672 mineiros confirmaram o interesse em 
integrar a iniciativa, sendo Belo Horizonte 
responsável por 5,8% das inscrições no 
programa.

Em 2019, o Sescoop reforçou o 
seu compromisso em contribuir com a 
renovação do sistema cooperativista 
nacional, apresentando um projeto voltado 
especificamente para a formação de novos 
líderes cooperativistas. Assim, nasceu o 
Somos Líderes: um programa feito para jovens 
que acreditam no futuro do cooperativismo 

e que tem como principal objetivo investir 
na formação e no desenvolvimento de 
uma geração que vai levar esse modelo de 
negócios ainda mais longe.

O Sescoop acredita que preparar jovens 
para estarem à frente das cooperativas e 
serem, ao mesmo tempo, uma voz atuante 
na sociedade, vai contribuir diretamente para 
a continuidade da prática cooperativista e 
consequentemente fomentar o seu enorme 
poder de transformação.

Os nomes dos 70 jovens aprovados 
serão divulgados em agosto. No mesmo 
mês, os módulos de Liderança do programa 
serão iniciados e a graduação dos líderes 
está marcada para outubro, em um evento 
virtual, podendo ser presencial caso as 
condições sanitárias permitam.

(Fonte: OCB)
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Coopercurtas

Unimed Circuito das Águas beneficia coleta seletiva de São Lourenço

Coopama promove campanha voltada  
para crianças e jovens com deficiência

O Dia C 2021 da Unimed Circuito das 
Águas focou no incentivo à coleta seletiva em São 
Lourenço, iniciada recentemente pela Associação 
de Catadores de Materiais Recicláveis Amigos do 
Meio Ambiente da cidade (AMA).

Atualmente, a cidade exporta seu lixo por não 
ter um aterro sanitário em condições adequadas 
para receber os resíduos sólidos gerados pelos 
habitantes. Com a coleta seletiva, a quantidade 
de lixo será reduzida, representando economia 
para a cidade e proteção ao meio ambiente.

Para tal, as ações do Dia C da Unimed 
Circuito das Águas incluíram orientações de saúde 
e doação de cestas básicas e equipamentos de 

A ação do Dia de Cooperar (Dia C) 2021 
da Coopama teve como foco garantir melhor 
qualidade de vida às pessoas com deficiência 
assistidas pela Associação Unidos pela Inclusão 
(Aupi), proporcionando desenvolvimento social, 
educacional e emocional, através de diversas 
terapias existentes na instituição. 

Este ano, a campanha se deu por meio 
da arrecadação de brinquedos educativos e de 
agasalhos em pontos fixados nas unidades da 

proteção individual (EPIs) para catadores e seus 
familiares, além da doação de sacos de lixo 
personalizados para a coleta seletiva, facilitando 
a identificação dos lixos recicláveis para que 
não sejam coletados por engano pelo serviço 
municipal da coleta comum. A iniciativa inclui 
também educar a comunidade na separação 
correta do lixo.

No dia 3 de julho houve uma ação 
presencial, com o apoio de voluntários e da 
AMA, mobilizando as comunidades dos bairros 
atendidos pela coleta seletiva para que adotem 
a ideia, saibam separar seu lixo e adquiram os 
sacos personalizados.

“Este ano, decidimos trabalhar alguns dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
que são essenciais para nós, como de número três, 
sobre Boa Saúde e Bem-Estar, e de número 
11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. 
O lixo nas cidades é uma questão de saúde 
pública e social, quando envolve os catadores de 
materiais recicláveis. Como São Lourenço, que é 
a cidade-sede da nossa cooperativa, está num 
importante momento de implantação da coleta 
seletiva, fizemos questão de participar desse 
movimento”, explica o presidente da cooperativa, 
Musse José Matuck, dizendo que a intenção é 
tornar o projeto contínuo. 

Minasul faz ação 
em prol do Hospital 
de Campanha de 

Varginha 

A Minasul se mobilizou em prol do 
Hospital de Campanha de Varginha, 
realizando uma ação para arrecadação de 
lençóis, fronhas, travesseiros e cobertas, 
além de dinheiro junto à cooperados 
e colaboradores, em todas as suas 
unidades. O objetivo foi ajudar a unidade 
de saúde que atende exclusivamente 
a pacientes com Covid-19 e doenças 
respiratórias de alta complexidade. A 
iniciativa será finalizada em 28 de julho 
e as entregas estão programadas para a 
primeira semana de agosto.

De acordo com o presidente 
da cooperativa, José Marcos Rafael 
Magalhães, “esta pandemia só veio 
reforçar que precisamos uns dos outros 
e nada mais justo que ajudar quem mais 
precisa. A Minasul, comovida com a 
situação atual do Hospital de Campanha 
e buscando alternativas de apoio ao 
enfrentamento dessa pandemia, abraçou 
a causa”.

Em 12 meses de atuação, o Hospital 
de Campanha, que funciona em dois 
blocos da unidade da Universidade 
Federal de Alfenas (Unifal), campus 
Varginha, já recebeu mais de 350 
pacientes. 

A unidade possui 50 leitos, dos quais 
20 são de CTI e 30 de enfermaria. Esses 
leitos estão contingenciados dentro do 
plano da macrorregião Sul de Minas que 
engloba 150 municípios, sendo 30% das 
internações voltadas a atender as cidades 
do entorno de Varginha.

O Sicoob Credioeste e a Cooperabaeté 
realizaram, no dia 4 de julho, o Pedal Solidário. 
A ação ocorreu por ocasião da celebração ao 
Dia de Cooperar (Dia C) 2021 e reuniu 75 
participantes, tendo sido arrecadado um quilo 
de alimento não perecível de cada atleta como 
inscrição para o evento.  O total em arrecadações 
foi de 120 quilos.

Os participantes percorreram cerca 
de 25 km, passando pelos quatro trevos 
principais de Abaeté, recebendo lanche, 
água e participando de sorteio de brindes 
ao longo do percurso. A ação foi mobilizada 
pelo Coopedal, grupo de pedaleiros da 
Cooperabaeté e da comunidade. 

Foram disponibilizados ainda pontos 
de arrecadação de donativos nos Postos de 
Atendimento (PAs) da cooperativa de crédito e 
nos supermercados da cidade, com o intuito 
de possibilitar que a comunidade participasse 
da campanha. 

A integrante do Coopedal e controller da 
Cooperabaeté, Kelcilenei Azevedo, explica que, 
“ao movimento do pedal foram incluídas 
outras causas sociais que alinham muito bem 
com a filosofia do Dia de Cooperar. O objetivo 
é arrecadar alimentos para doação às famílias 
carentes de Abaeté e aproveitar o momento 
para interação entre os grupos de pedaleiros 
da região. Outra ideia é a intercooperação 
pois trata-se de uma ação conjunta da 
Cooperabaeté e Sicoob Credioeste”.

A entrega das doações será conduzida 
pelo Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) local, que fará o mapeamento das famílias 
carentes mais afetadas pelos efeitos da pandemia. 

Sicoob Credioeste e Cooperabaeté realizam 
pedal solidário para arrecadação de alimentos 

Coopama e da ajuda financeira com R$ 2 mil por 
mês pela cooperativa à instituição para auxílio nas 
despesas. Ao todo, foram beneficiados 67 jovens, 
com idades entre 3 e 24 anos, enquadrados na 
categoria de pessoas com deficiência. 

A Aupi foi fundada em 2012, em Machado, 
com o objetivo de desenvolver atendimentos 
sociais, educacionais e emocionais a pessoas com 
deficiência. Assim, integrando-os na sociedade e 
proporcionando uma melhor qualidade de vida.
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