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Expediente Editorial

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

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

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

Ronaldo Scucato

Carta

Sicoob Central Crediminas 
Ilmo. Sr. Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Ocemg,

Senhor Presidente,

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2021.

Sescoop/Fevereiro 2022

01 e 02/02 - Preparação para Candidatos a Conselheiros de 
Cooperativas de crédito - módulo 1- turma 1 - Belo Horizonte

07/02 - Condução de Assembleias em Cooperativas - turma 1- 
Belo Horizonte

07 e 08/02 - Formacoop (outros ramos) mód.1 - Bases Doutrinárias 
do Cooperativismo e a Natureza Empresarial da Cooperativa -  
Belo Horizonte

10 e 11/02 - Formacoop - Crédito – mód.1 - Bases Doutrinárias do 

Cooperativismo e a Natureza Empresarial da Cooperativa -  
Belo Horizonte

Cursos Online

07 e 08/02- Marco Regulatório Trabalhista Infralegal – Decreto nº 
10.854, de 10 de novembro de 2021

07 a 11/02 – Análise de Demonstrações Contábeis com Enfoque 
na Gestão Estratégica – CRC

Agenda

A parceria do Sistema Ocemg junto ao Sicoob Sistema Crediminas ao longo dos últimos anos foi fundamen-
tal para que em 2021 alcançássemos o maior número de Cooperativas reconhecidas no prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão, sendo premiadas dez Singulares e a Central Crediminas.

Entendemos que este resultado foi possível devido a aliança formada pelo Sistema Ocemg e o Sicoob 
Sistema Crediminas, sendo destaque o empenho e a dedicação de seus técnicos, em especial ao Sr. Fabrício 
Figueiredo, que prestou todo o apoio necessário e demandado por nosso Sistema com sua costumeira empatia 
e ética profissional, e à Sra. Vitória Drumond, sempre disposta e atuante para promoção de ações em prol do 
desenvolvimento de nossas filiadas.

A instrutoria prestada continuamente pelos técnicos da Ocemg tem promovido o maior entendimento sobre 
o PDGC para todo o Sicoob Sistema Crediminas, trazendo conceitos e técnicas adotados como as melhores 
práticas de gestão e governança, incentivando todas as Cooperativas à mudança de mindset e à melhoria con-
tínua dos processos.

A realização de mentorias, workshops, reuniões para instrutoria e demais ações realizadas historicamente, 
especialmente durante os ciclos 2020/2021, foi um impulsionador para o engajamento do Sistema na busca 
pelo reconhecimento. Todo este suporte prestado pela Ocemg foi essencial para que as Singulares mantivessem 
o foco para implantação das melhores práticas de Gestão e Governança.

O Sicoob Central Crediminas agradece toda a atenção dada às Cooperativas deste Sistema ao longo dos 
ciclos. Mais um ano concluído com a certeza de uma parceria que traz bons resultados para todos. Registramos 
aqui o nosso sentimento de gratidão.

Atenciosamente,

Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais LTDA - Sicoob Central Crediminas

Geraldo Souza Ribeiro Filho
Presidente do Conselho de Administração

Elson Rocha Justino 
Diretor Superintendente

Diante de tudo que passamos e 
com o planejamento do ano em vigor, as 
expectativas para o cooperativismo mineiro 
são animadoras. Teremos um novo período 
intenso, considerando ainda o ano eleitoral. 
Vale aqui mais uma recomendação: sejamos 
severos nas nossas escolhas, pois as ações 
políticas trazem resultados para o bem ou 
para o mal, tanto no campo econômico 
quanto no social.  

No âmbito cooperativista, continuaremos 
vigilantes e participativos juntos aos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário. No que 
tange ao nosso planejamento, estamos com 
uma programação bem intensa de atividades, 
tanto que já no próximo dia 17 de fevereiro 
realizaremos o lançamento do 10º Ciclo do 
Programa de Desenvolvimento da Gestão das 
Cooperativas (PDGC), um evento híbrido, com 
uma programação que trará especialistas para 
compartilhar modelos inspiradores de gestão, 
governança e sustentabilidade ambiental. 

Neste novo ano, seguiremos com 
perseverança difundindo e promovendo ações 
que viabilizem a boa gestão no segmento, o 
que é essencial para o desenvolvimento da 
nossa economia. 

Vamos então ao trabalho com o nosso 
eterno e aliado mestre o tempo, em busca de 
realizações e conquistas. SomosCoop! 

O tempo como aliado
Como decano do cooperativismo, 

com uma trajetória ininterrupta de 70 anos 
de trabalho, posso afirmar que o tempo 
é implacável e não podemos detê-lo. Ele 
passa depressa e sequer notamos a sutil 
rotação cronológica. Nesse sentido, devemos 
sempre otimizá-lo e tê-lo como nosso mestre 
e aliado. É tanto que aqui estamos em mais 
um novo ano 2022 e com ele reforçamos as 
expectativas e metas, concentrando nossos 
esforços para realizar, com efetividade, as 
atividades que estão porvir.  

O aprendizado dos últimos dois anos 
foi intenso e nos mostrou que não há outro 
caminho que não seja o de cooperar. Essa é a 
nossa vocação natural. 

Foram tempos difíceis, mas o 
cooperativismo seguiu crescendo, 
contribuindo para o crescimento do país 
e promovendo a sustentabilidade nos 
negócios e nas comunidades. Segundo 
levantamento conduzido pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), tomando 
por base dados divulgados pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), nos municípios brasileiros onde 
há presença efetiva de cooperativas o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
é maior. Fator que confirma nosso otimismo 
ao considerarmos que o setor será um dos 
maiores impulsionadores da economia do 
Brasil também em 2022. 

Chegamos até aqui adaptados para 
lidar com a pandemia e sobrevivemos a 
ela com saúde e dignidade. Observando a 
nossa efetiva retomada presencial no último 
trimestre, estamos orgulhosos dos resultados 
e sempre atentos aos protocolos sanitários. 
A sensação de segurança está voltando, mas 
devemos permanecer alertas, sem temor 
e nem alarde, visto que a ciência mostrou 
que as diversas tecnologias dos imunizantes 
funcionam e que temos os meios necessários 
para enfrentar o mal que a todos aflige. 
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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 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.



4 5

O seminário virtual Lei 5.764/71: passado, 
presente e futuro, promovido pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
comemorou, em dezembro, os 50 anos da Lei 
Geral do Cooperativismo. Promulgada em 16 
de dezembro de 1971, a norma foi responsável 
por fortalecer a identidade cooperativa no Direito 
brasileiro ao atribuir natureza jurídica própria às 
sociedades dessa natureza e se tornou referência 
por suas características no mundo todo.

Autoridades renomadas tanto nacional 
como internacionalmente no que diz respeito ao 
direito tributário e à defesa do cooperativismo 
participaram do seminário. Paulo de Tarso 
Sanseverino, ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), fez um resgate histórico sobre a 
importância da norma para a consolidação 
do Direito Cooperativo. Segundo ele, “a Lei 
5.764 tem prestado serviços valiosíssimos à 
sociedade brasileira e realmente tem um papel 
muito importante para a consolidação do 
cooperativismo no Brasil”.

O ministro destacou que o cooperativismo 
representa por si só uma revolução histórica ao 
celebrar o contrato de sociedade cooperativa a 
partir de pessoas que se obrigam a contribuir 
com bens ou serviços para o exercício de uma 
atividade econômica de proveito comum, 
sem objetivo de lucro. “Nesse sentido, a 
Lei Geral do Cooperativismo gerou bons 
resultados como a adesão livre e voluntária, 
a gestão democrática, a participação 
econômica nos lucros e resultados, a prática 
da intercooperação e o desenvolvimento 
sustentável das comunidades”, salientou.

Presente
Heleno Torres, professor titular de 

Direito Financeiro da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (USP), entusiasta 
e apoiador do cooperativismo, abordou 
características da Lei que precisam ser 
continuadamente defendidas. “A natureza 
especial das cooperativas, que tem como uma 
de suas peculiaridades a gestão de iguais, 
exige repetidamente o reconhecimento do 
ato cooperativo nas relações tributárias. Vejo 
com muita tristeza decisões que comparam 
as sociedades cooperativas com empresas 
tributárias nesse ponto, principalmente quando 
utilizado como um argumento de isonomia”, 
afirmou.

Para ele, tributar o ato cooperativo é uma 
forma de interpretar a própria Constituição de 
1988 de forma equivocada, uma vez que a 
Carta Magna reconhece o regime diferenciado 
do modelo de negócios. “O cooperativismo 
brasileiro é um orgulho e todos os méritos 
devem-se aos homens e mulheres que 
acreditam na união de esforços para construir, 
pelo ato cooperativo, uma sólida alternativa 
de empreendedorismo, com vocação coletiva, 
sustentável, eficiente e humanista. Por isso, 
nenhuma reforma tributária pode deixar de 
respeitar e preservar as características do ato 
cooperativo”.

Futuro
O doutor em Direito, com carreira focada 

em sociedades cooperativas, pesquisador e 
membro do comitê jurídico das Cooperativas 
das Américas (ACI Américas), Mário De 
Conto, tratou das perspectivas futuras do 
cooperativismo e alterações que a Lei 5.764 
já sofreu e ainda pode vir a sofrer para tornar 
a atuação do setor ainda mais qualificada 
e efetiva. “A Lei, como já dito por meus 
colegas anteriormente, tem fundamentos 

OCB realiza Seminário virtual em comemoração  
aos 50 anos da Lei Geral do Cooperativismo

importantes e as atualizações são primordiais 
para que ela possa continuar contribuindo 
para o desenvolvimento e consolidação do 
cooperativismo no Brasil”.

De Conto destacou, por exemplo, 
algumas atualizações recentes que buscaram 
atender as inovações tecnológicas do 
mundo atual como as Leis 14.030/2020 e 
14.195/2021 que permitiram a participação e 
votação à distância em reuniões e assembleias 
e os registros e folhas soltas ou em meio digital, 
respectivamente. Para o futuro, o jurista acredita 
que há desafios relevantes no que diz respeito a 
identidade, quadro legal, participação e capital 
das cooperativas.

“É preciso pensar no papel das 
organizações nacionais no apoio e defesa do 
cooperativismo, reforçando sua identidade 
e quadro legal. As formas de participação 
também podem ser ainda mais modernizadas 
a partir do uso de recursos tecnológicos cada 
vez mais inovadores. No que diz respeito ao 
capital, um item bastante complexo, há outras 
alternativas de captação que precisam ser 
consideradas como, por exemplo, o aporte por 
parte de anjos investidores para cooperativas 
que adotam o modelo de startups”, afirmou.

Prosperidade
Responsável pela abertura do seminário, o 

presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, fez 
questão de ressaltar que o cooperativismo não 
é responsável apenas por uma movimentação 
financeira significativa, na ordem de R$ 400 
bilhões/ano. “Mais do que isso, nosso setor 
faz uma movimentação social fantástica. 
Somos um universo de cerca de 80 milhões de 
brasileiros. Além disso, as cooperativas geram 
recursos que são mantidos nas localidades 
onde estão inseridas, o que reflete em uma 
onda de prosperidade, bem-estar e felicidade”.

Para o presidente, a Lei 5.764 
é responsável por proporcionar essa 
prosperidade. “Ela pode até precisar de alguns 
retoques ou modernização em alguns aspectos, 
mas ainda é a grande pilastra de sustentação 
do cooperativismo brasileiro. Queremos que 
ela seja cada vez mais forte e adequada as 
inovações atuais e de uma geração com 
economia mais participativa. E temos certeza 
de que essa senhora (a lei) deve continuar nos 
ajudando nessa jornada”, concluiu.

(Fonte: OCB)

Comemoração Histórias que inspiram

Uma trajetória de gratidão, conquistas e  
aprendizado no cooperativismo

Administrador de Empresas, com 
pós-graduação em Gestão Estratégica de 
Marketing e Gestão Executiva de Cooperativa 
de Crédito, o abaeteense Artur José de 
Andrade, de 56 anos, presidente do Sicoob 
Credioeste recorda o início de sua carreira 
no cooperativismo no Sistema Ocemg, onde 
atuou como responsável pela contabilidade 
e, posteriormente, na Coordenação da 
equipe de Auditores Externos. “Foi uma 
experiência muito rica. O Sistema Ocemg 
tem um lugar especial na minha vida e sou 
muito grato pela capacitação técnica que 
obtive na entidade”. 

Na organização no período de 1987, 
Artur conheceu e trabalhou com lideranças 
que considera inspiradoras, como “Dilson 
Dutra, o China, na época Presidente do 
Sistema Ocemg e da Cooperativa de 
Produtores Rurais de Sete Lagoas; o Paulo 
Roberto Bernardes, de Corinto, que sucedeu 
ao Dilson na Presidência. Tenho um carinho 
especial para com o Sr. Mozart, de Augusto 
de Lima, que atuou como Superintendente 
e muito colaborou com minha formação 
técnica”. Foi neste período que conheceu o 
atual presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato. “Líder inspirador, alegre e sempre 
motivando a todos ao seu redor”. Artur 
relembra com muito carinho e gratidão de 
pessoas muito especiais como “Geraldo 
Trindade, Mirian, Anderson, Francisco, Dona 
Glória, Adriana, Ricardo, Ivete, Rosângela, 
Melado, Richard Gruber, dentre outros, que 
aprendi a amar e a respeitar”. 

O dirigente cooperativista comenta 
que começou sua carreira no ramo crédito 

nos primeiros anos de existência do Sicoob 
Central Crediminas. “A convite da diretoria, 
atuei no time da auditoria da Central”. Artur 
explica que o Governo Collor promoveu 
ajustes econômicos que afetaram duramente 
o sistema cooperativo de crédito, com a 
extinção do Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo (BNCC). “Após conseguirmos 
o apoio do Banco do Brasil para fazer o 
serviço de compensação de cheques, retornei 
à minha cidade natal, convidado pelo 
presidente do Sicoob Credioeste, Sr. Aloísio 
Lucas Pereira, para assumir a gerência da 
Cooperativa”.

Artur José começou sua história no 
Sicoob Credioeste em 1ª de julho de 1990 
e aponta a gerência da cooperativa como 
um de seus maiores desafios. “Por um lado, 
o conhecimento do cooperativismo me 
ajudou a formular estratégias de captação 
de associados e mobilização das lideranças. 
Por outro, não tinha experiência bancária, 
tudo foi novidade para mim. Mas o time da 
cooperativa contava com pessoas muito boas 
e experientes que me ajudaram muito”.

Em setembro de 1990, a cooperativa 
de crédito iniciou a ampliação do quadro 
de colaboradores, iniciando uma trajetória 
de crescimento que continua até hoje, 
mesmo com muitos desafios, como planos 
econômicos, mudança de moeda, inflação, 
desemprego, entre outros. “Tudo isso nos 
tornou mais fortes. Tivemos que trabalhar 
intensamente os princípios cooperativistas 
e aos poucos conquistamos a confiança 
dos produtores rurais”, comenta. Visando 
atuar em todo território nacional, o Sicoob 

Credioeste está em processo de transição 
da sua marca para Sicoob Credinacional e 
hoje conta com mais de 100 colaboradores, 
21 mil cooperados, ativos superiores a 270 
milhões de reais e com agências no Centro-
Oeste de Minas e região metropolitana de 
Belo Horizonte.

Dentre os momentos mais marcantes 
da sua carreira, Artur destaca sua passagem 
pelo Sistema Ocemg. “Naquela casa tive o 
primeiro contato com a doutrina cooperativista 
e conheci lideranças que fizeram e fazem 
toda diferença pelos princípios e valores 
que transmitiram”. Ele ressalta também os 
aprendizados fundamentais oportunizados 
nas cooperativas de crédito. “No Sicoob 
Central Crediminas tive a possibilidade 
de conhecer melhor o cooperativismo 
financeiro e mais sobre o Estado de Minas 
Gerais. E no Sicoob Credioeste, pude 
exercer plenamente a gestão empresarial, 
desenvolver a liderança e aprendi a 
importância de uma cooperativa de crédito 
para a comunidade em que está inserida”.

O cooperativismo sempre esteve 
presente, de alguma forma, em sua 
trajetória, conforme salienta o dirigente. 
“Comecei no trabalho coletivo atuando 
em palestras, campanhas de arrecadação 
e celebrações litúrgicas de movimentos de 
jovens cristãos, onde aprendi conceitos 
de liderança, companheirismo e ajuda 
mútua”. Além disso, Artur evidencia que 
adquiriu seu primeiro imóvel residencial 
em Belo Horizonte por meio de uma 
cooperativa habitacional. E que foi através 
do Cooperativismo que pôde se capacitar, 
concluir o curso superior e as pós-
graduações. Da mesma forma, sua primeira 
viagem internacional foi para um curso de 
formação do Cooperativismo. “Foi com o 
trabalho no Sicoob Credioeste que pude 
constituir minha família, criar e educar 
meus filhos. Posso concluir que sou o que 
sou graças ao trabalho proporcionado no 
Cooperativismo”, enfatiza. 

Artur José de Andrade deixa a seguinte 
mensagem para os novos profissionais e 
jovens que desejam entrar neste segmento: 
“Aproveitem as oportunidades que tiverem, 
estudem bastante, lutem pelos seus 
ideais, tenham confiança e fé no nosso 
país e tenham no cooperativismo como a 
alavanca propulsora de seus sonhos”.

Artur José de Andrade
Ministro Paulo de Tarso SanseverinoAna Paula Andrade Ramos
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Especial

Seminário de Responsabilidade Social apresenta  
números robustos do Dia C em 2021

Evento contou com a presença do Presidente e da Gerente Geral do Sistema OCB e de 
representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil

para a Agenda 2030 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). “As 
alterações climáticas são a crise definidora 
do nosso tempo e estão acontecendo 
ainda mais depressa que receávamos. 
Nenhum canto do mundo está a salvo 
das consequências devastadoras das 
mudanças climáticas”, advertiu. Ela 
também lembrou que o mundo hoje tem 
um duplo desafio que é acabar com a 
pobreza energética e limitar as alterações 
climáticas e defendeu que a resposta é 
energia acessível, renovável e sustentável 
para todos, o que passa por investimentos 
em uma matriz limpa.

De Minas para o mundo
Projeto do Sistema Ocemg, o Minascoop 

Energia foi um dos cases de sucesso que a OCB 
apresentou ao mundo durante a 26ª Conferência 
da ONU sobre Mudanças Climáticas, realizada 
em outubro do ano passado na cidade de 
Glasgow, na Escócia. 

Fabíola Nader, gerente geral do Sistema 
OCB e representante do cooperativismo 
brasileiro na conferência, destacou durante 
o seminário a participação do setor em um 
evento de tanta relevância, com o objetivo de 
demonstrar como o cooperativismo brasileiro 
tem feito parte da solução dos problemas 
climáticos que afetam toda a humanidade.

“Sem dúvida, o Sistema Ocemg é 
uma unidade de referência quando se fala 
em responsabilidade social. Na COP 26, 
tivemos o nosso momento de falar que o 
cooperativismo é um modelo de negócio 
focado nas pessoas e na cooperação e, por 
essa proximidade, temos preocupação com 
a geração de emprego e renda, produção 
de alimentos e energia renovável. Temos a 
Responsabilidade Social no nosso DNA e 
aplicamos os princípios ESG no nosso dia a 
dia. Por isso, somos ferramenta para ajudar a 
cumprir as metas de neutralidade de carbono 
e na geração de energia limpa”, comentou.

Segundo Fabíola Nader, a COP 26 foi 

A 15ª edição do Seminário de 
Responsabilidade Social das Cooperativas 
Mineiras reuniu, no dia 14 de dezembro, 
dirigentes, cooperados e empregados de 
instituições de todo o Estado para o balanço 
das ações sociais do setor em 2021. Além 
de apresentar os resultados do Dia de 
Cooperar – Dia C, maior programa de 
responsabilidade social do cooperativismo 
brasileiro, o encontro teve como tema central 
“O Cooperativismo Mineiro no Combate 
ao Aquecimento Global”, tratado no 
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, definidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

Em 2021, o Dia de Cooperar mobilizou 
295 cooperativas, 28.375 voluntários de 
389 cidades para beneficiar 3.253.853 
pessoas em todo o Estado. O presidente 
do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, 
cumprimentou as cooperativas mineiras 
pelos excelentes resultados alcançados 
no segundo ano de combate a pandemia 
e destacou que a responsabilidade e a 
dedicação do cooperativismo certamente 

desafiador para o Brasil que tinha respostas a 
dar para críticas sobre a produção de alimentos 
e à preservação da floresta amazônica. “O país 
teve um protagonismo positivo. Superamos a 
desconfiança e resgatamos o compromisso que 
o Brasil tem tido para reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa, desmatamento e adoção 
da matriz energética limpa no pós-pandemia, 
porque o país se colocou como parte da solução 
para os desafios climáticos e não como parte do 
problema. Nesse sentido, o cooperativismo tem 
uma participação muito forte”, considera.

Minascoop Energia
Na segunda parte do Seminário, o painel 

“Energia Fotovoltaica: gerando resultados 
ambientais e sociais” reuniu o superintendente 
do Sistema Ocemg, Alexandre Gatti Lages o 
assessor institucional da organização, Geraldo 
Magela Silva; o presidente do Sicoob Credimepi, 
Jacson Guerra Araújo e a analista de Educação e 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema Ocemg, 
Rouzeny Zacarias, para falar sobre o projeto 
Minascoop Energia, iniciativa que atinge 10 dos 
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) com resultados bastante positivos.

Segundo Alexandre Gatti, um dos princípios 
do programa é a intercooperação. “Estamos 
incentivando as cooperativas a trabalharem 
juntas para gerar energia e doar o excedente 
para entidades filantrópicas do Estado, o que 
atende aos três pilares da Sustentabilidade”, 
enfatizou. Entre os projetos em funcionamento 
estão as usinas do Sistema Ocemg, que foram 
inauguradas em outubro de 2021 e já estão 
interligadas ao sistema da Cemig, no norte de 
Minas, nas cidades de Cristália e Botumirim. A 
Cooperativa Central dos Produtores Rurais - 
CCPR e o Sicoob Credicom, estão integrados 
ao Projeto MinasCoop Energia, e em breve vão 
inaugurar suas usinas. Assim como o Sistema 
Ocemg, além de suprir a demanda de energia 
das instituições, o montante extra gerado será 
destinado para a Santa Casa de Misericórdia 
de BH, que hoje tem um gasto anual de R$ 2 
milhões  com esse insumo.

colocam Minas em um patamar muito mais 
alto no que se refere à sustentabilidade. 
“O Dia C é um movimento de alegria, 
pela oportunidade de fazer algo a mais 
pelas pessoas. Em 2021, contemplamos 
14 dos 17 ODS nos projetos realizados. 
No segundo ano da pandemia, pudemos 
mitigar as carências e as necessidades dos 
nossos semelhantes. Somos cooperativistas 
autênticos e gostamos de gente. O Dia C 
nada mais é que gostar de gente”, destacou 
na abertura do evento.

O presidente da Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio 
Lopes de Freitas, também cumprimentou as 
cooperativas mineiras e exaltou a liderança 
de Ronaldo Scucato à frente do Sistema 
Ocemg. “Minas Gerais tem feito um 
trabalho exemplar e é modelo e referência 
para o país. Todas as coisas que nascem 
em Minas Gerais conseguem avançar em 
todas as áreas”, frisou. Ele também falou 
que a prática do cooperativismo vai ao 
encontro ao que a humanidade deseja e 
que o setor tem a missão de levar uma onda 
de prosperidade que nasce na comunidade 
e dela passa para o Estado e para o país.

A coordenadora geral do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) no Brasil, Maristela Baioni, abordou 
o tema central do evento e destacou a 
parceria entre o Sistema Ocemg e a ONU 

Representando as cooperativas que 
já integram o programa, Jacson Guerra 
compartilhou a experiência do Sicoob 
Credimepi frisando que, além das unidades 
da cooperativa, parte da energia será doada 
para unidades da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE da região de 
atuação. “Temos autonomia sobre a energia, 
melhoramos a eficiência da cooperativa 
e ajudamos instituições beneficentes. Se 
cuidarmos dos investimentos feitos, os 
equipamentos podem durar entre 25 e 30 
anos”, disse.

Magela salientou que o Minascoop 
Energia está completamente pacificado 
do ponto de vista institucional, por meio 
da consolidação de relacionamentos 
fundamentais para que a iniciativa se 
torne factível para as cooperativas. “Minas 
Gerais tem o melhor programa de fomento 
e incentivo fiscal a energias renováveis. 
Estabelecemos um acordo de cooperação 

para que possamos estar alinhados a essa 
política. O setor de energia é regulado 
e isso tem que ser observado pelos 
investidores”, frisou.

Rouzeny Zacarias ressaltou a vocação 
ao voluntariado do Sistema Ocemg, que se 
traduz nas ações do Dia de Cooperar e frisou 
que a atuação da instituição, nos municípios 
de Cristália e Botumirim também tem viés 
sustentável. “A instalação de uma usina de 
energia cumpre o viés econômico, o ambiental 
e também o social. Estamos construindo 
sonhos”, disse. Em Cristália, por exemplo, existe 
uma demanda local para que seja criada uma 
cooperativa de telemarketing.

Ao final do Seminário, Ronaldo Scucato 
sorteou as cooperativas que vão se unir ao 
grupo de 2021 para uma missão ao berço 
do cooperativismo mundial, na cidade de 
Rochdale, na Inglaterra. Foram contempladas 
Sicoob Lagoacredi Gerais, Unimed Federação 
Minas e Sicoob Credicaf.

Números do Dia C 2021

3.253.853 beneficiados

28.375  voluntários

252  cooperativas

389  municípios
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Agropecuária

O Sistema Ocemg e o Sicoob Credinor 
promoveram, nos dias 14 e 15 de dezembro, 
o Encontro de Produtores de Mandioca, Pequi, 
Mel e Leite da Região de Lontra. O evento, 
realizado na Escola Municipal Maria de Lourdes 
Gomes, reuniu produtores rurais, cooperados e 
não cooperados, e teve o objetivo de conhecer 
a realidade dos produtores locais, identificar 
suas potencialidades e elaborar, junto com os 
cooperados, um plano de desenvolvimento 
do setor que possa aperfeiçoar  seus negócios 
e contribuir para a melhoria nas condições 
sociais das famílias envolvidas.

Além das organizações cooperativistas, a 
ação contou com a parceria da Emater-MG, 
da Prefeitura Municipal de Lontra e do Governo 
do Estado de Minas Gerais. 

A Casa do Cooperativismo Mineiro 
sediou, no dia 30 de novembro, a reunião 
do Grupo de Trabalho (GT) Educação 
Cooperativista e Desenvolvimento Sustentável 
para Pessoas em Situação de Rua de Belo 
Horizonte.

O encontro foi conduzido pela consultora 
Cláudia Moura e o Sistema Ocemg foi 
representado pelas analistas da Gerência de 
Educação e Desenvolvimento Sustentável, 
Cláudia Mello e Lidiane Arantes. Também 
esteve presente Luiz Otávio Fonseca, 
representando a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.

O objetivo da reunião foi potencializar 
a formação de grupos, tendo como ponto 
de partida a Educação Cooperativista e o 
Desenvolvimento Sustentável. O encontro 
girou em torno da possibilidade da criação 
de uma ou duas cooperativas. Nos encontros 
anteriores, por meio de dinâmicas e exercícios 
interativos, os participantes demonstraram 
interesse em formar duas cooperativas, tendo 
em vista a diferença entre os tipos de produtos 
e serviços oferecidos e as distintas etapas de 
mobilização em que se encontram.

Conforme explicou Cláudia, “no 
diagnóstico elaborado com as informações 

A programação englobou workshops 
voltados para cada segmento em que os 
participantes tiveram acesso a conteúdos 
que perpassam o diagnóstico participativo 
de cada setor e os princípios do 
cooperativismo. E também a informações 
para o desenvolvimento das cadeias 
produtivas, que permitam a expansão dos 
negócios e a maior comercialização de 
seus produtos, possibilitando o aumento 
da renda e promovendo o desenvolvimento 
local.

De acordo com o  analista da Gerência 
de Educação e Desenvolvimento Sustentável 
do Sistema Ocemg, João Paulo Palmieri, o 
encontro é um primeiro passo para uma 
série de ações que serão promovidas na 

Sistema Ocemg e Sicoob Credinor realizam ação de  
desenvolvimento social para produtores rurais

Reunião do GT Educação Cooperativista e Desenvolvimento 
Sustentável para pessoas em situação de rua

Publicação

Novidade

cidade e região, visando o desenvolvimento 
econômico, social, ambiental e cultural.

Para o presidente do Sicoob Credinor, 
Dario Colares Araújo Moreira, parcerias 
como essa auxiliam para o desenvolvimento 
Sustentável de Lontra. “É fundamental a 
atuação conjunta do Sistema Ocemg nesse 
projeto, a fim de tornarem dinâmicas as 
vantagens comparativas e competitivas 
a comunidade, de modo a favorecer o 
crescimento econômico e simultaneamente 
elevar o capital humano, social e 
empresarial, bem como conquistar o uso 
sustentável do capital natural, onde busca-
se alcançar como resultado final a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas inseridas 
nessa localidade”. 

que coletamos nas dinâmicas e exercícios 
realizados com o grupo, percebemos que 
o interesse é criar duas cooperativas, uma 
da Proplimp e outra do Canto do Sabor. O 
artesanato ainda precisa de um estágio, um 
degrau a mais antes de abrir uma cooperativa, 
este momento é muito precoce para isso”.

Roseni Oliveira, representante da Pastoral 
de Rua, destacou que a equipe tem consciência 
do caminho que precisa ser percorrido 
para a formação das cooperativas e que as 
perspectivas dos grupos são diferentes.

Cláudia, analista do Sistema Ocemg, 
salientou que as cooperativas associadas à 
organização têm acesso a uma série de cursos 
gratuitos que contribuem para as organizações 
se tornarem cada vez mais profissionais em 
sua gestão e processos. Em complemento, 
a também analista Lidiane irá consultar a 
Gerência Jurídica do Sistema Ocemg, que 
avaliará a possibilidade legal da formação de 
uma cooperativa mista. E disse que a entidade 
está à disposição para auxiliar na busca de 
parcerias.

Sobre o grupo
O Grupo de Trabalho é formado por 

representantes do Sistema Ocemg, da 

Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda 
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), da 
Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo 
Horizonte e do Coletivo Mães Órfãs, do 
Projeto Abraço e Apoio.

O GT tem se reunido há cerca de quatro 
meses, a partir de uma demanda da Prefeitura 
de Belo Horizonte. Como o Sistema Ocemg 
integra o Conselho de Trabalho, Emprego e 
Renda do município, surgiu a perspectiva de 
criar duas cooperativas, visando a inclusão 
produtiva de moradores de rua da capital 
mineira.

A iniciativa faz parte do Programa 
Estamos Juntos, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
cujo objetivo é fomentar e garantir a inclusão 
produtiva da população em situação ou com 
trajetória de vida nas ruas no âmbito municipal.

O Programa tem como alvo 35 pessoas 
em situação e/ou trajetória de rua e mulheres 
que lutam pelo direito à maternidade, e que 
se organizaram em grupos que garantem 
trabalho e renda. São estes: Sabor de Canto, 
vinculado a gastronomia; o Proplimp que 
fabrica produtos de limpeza e o Abraço e 
Apoio que produzem itens de artesanato.

Evento

ANUÁRIO

2022

Pesquisa para 17ª edição do Anuário de Informações  
Econômicas e sociais do cooperativismo está disponível

As cooperativas de Minas Gerais têm 
até o dia 31 de março para encaminhar os 
dados do exercício 2021 para integrar o 
17º Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, 
publicação considerada referência para o 
segmento no Estado e no Brasil. 

Para enviar os dados, basta acessar 
o Sistema de Informação Gerencial (SIG) 
pelo link: minasgerais.coop.br/sig, tendo 
em mãos o número de matrícula e a senha, 
e preencher o questionário. 

Para mais informações e esclarecimento 
de dúvidas, os representantes das 

cooperativas podem entrar em 
contato pelo e-mail: cooperativa@
sistemaocemg.coop.br ou pelo telefone 
(31) 3025-7138.

Organizado pelo Sistema Ocemg, o 
Anuário traz o levantamento detalhado 
do setor no Estado, por meio da 
consolidação de dados enviados pelas 
próprias cooperativas, como informações 
econômico-financeiras, exportações, 
quadro social e funcional do segmento, 
contribuições do cooperativismo para a 
sociedade, investimentos, entre diversos 
outros indicadores.

Publicado desde 2006, o Anuário 
é a principal fonte de pesquisa e 
informação sobre as cooperativas 
mineiras. Além da versão impressa, 
as informações estão disponíveis no 
aplicativo Cooperativismo em Minas, 
que pode ser baixado de forma gratuita 
tanto na App Store, quanto no Google 
Store. A versão digital tem outros 
recursos como o catálogo de produtos e 
serviços de cooperativas e a calculadora 
do valor de referência do leite.

8



10 11

Coopercurtas

Unimed Poços de Caldas comemora 30 anos

Cocatrel premia os produtores dos  
Melhores Cafés 2021/2022

No dia 14 de dezembro, a cafeteria Cocatrel 
se tornou palco da premiação dos Melhores Cafés 
2021/2022. Os doze produtores premiados 
compareceram para a cerimônia, que reconheceu 
e premiou os cafés de mais alta qualidade 
produzidos pelos cooperados da Cocatrel.

Metade dos premiados ganharam o concurso 
pela primeira vez e 75% deles são pequenos 
produtores. O destaque foi para o município 
de Ilicínea, com a maior parte dos produtores 
premiados.

“Ficamos muito honrados e felizes de divulgar 
um trabalho como esse. É um trabalho que dá muita 
visibilidade para o produtor. Esse é o nosso grande 
objetivo: criar solução, gerar renda, agregar valor 
para o nosso cooperado e reconhecer um trabalho 
tão difícil, mas que gera muita satisfação quando 
se consegue um café de qualidade”, declarou o 
presidente da Cocatrel, Marco Valério Araújo Brito.

Esta é a 13ª edição da premiação. Foram 
recebidas e analisadas 55 mil amostras de café 
pelo departamento de classificação e degustação. 

Coosuiponte supera expectativas e fecha  
2021 com resultados positivos

Em um ano desafiador para o agronegócio 
e suinocultura, a Cooperativa dos Suinocultores 
de Ponte Nova e Região-Coosuiponte se 
manteve forte e focada no papel de ser um porto 
seguro, e atenta às oportunidades do mercado. 
Com todo o trabalho realizado pela equipe de 
colaboradores durante o ano, foram feitos mais 
de 20 mil atendimentos e emitidas mais de 2 mil 
ordens de compras. 

Buscando cada vez mais aprimorar a 
experiência do cooperado, a cooperativa ampliou 
o time com o grupo de novos setores: logística 
que desenvolve toda a organização do estoque e 
gerencia o recebimento de mercadorias, garantindo 
o abastecimento das granjas; marketing que atua no 
relacionamento junto aos parceiros, fornecedores 
e junto aos cooperados; recursos humanos que 

O Sicoob Creditril e o Sicoob Triângulo agora 
são uma só cooperativa. A incorporação do Sicoob 
Triângulo pelo Sicoob Creditril foi aprovada por 
unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta, realizada em dezembro, iniciando um 
novo capítulo na história do cooperativismo de 
Uberlândia.

Com a incorporação, o Sicoob Creditril passa 
a contar com nove agências para atendimento aos 
cooperados distribuídas em Uberlândia, Prata e 
Tupaciguara, e amplia a sua área de ação para 
Araguari, Araporã, Indianópolis, além de Breves-
PA, Rio Quente-GO, Brasília-DF, Santo André-SP, 
São Paulo-SP e Goiânia-GO.

Como resultado da incorporação, a 
cooperativa ultrapassará R$ 500 milhões em 
ativos e R$ 165 milhões em operações de 
crédito (data-base outubro de 2021). Para o 
cooperado, isso significa novas possibilidades 
de negociar com condições especiais, uma vez 
que o limite operacional individual aumenta 
proporcionalmente.

O Sicoob Creditril, prestes a completar 30 
anos, celebra o incremento de mais de 2 mil 
cooperados, registrando um quadro social em 
torno de 17 mil associados.

O presidente do Conselho de 
Administração do Sicoob Creditril, Charles 
Drake Guimarães Gonçalves, celebra esta que é 
a primeira incorporação feita pela cooperativa e 
ressalta que marca um novo capítulo da história 
da instituição financeira, que visa expandir ainda 
mais. “Nós completaremos, em janeiro de 2022, 
três décadas de atuação no mercado, e podemos 
afirmar que estamos ainda mais preparados, 
sólidos e conscientes do papel cooperativista 
que desenvolvemos nas comunidades onde 
atuamos. Recebemos os associados do Sicoob 
Triângulo de braços abertos e agradecemos a 
confiança e credibilidade demonstrada nessa 
incorporação”, finaliza.

Sicoob Creditril se une 
com o Sicoob  

Triângulo e amplia área 
de ação

As amostras que demonstram potencial de 
qualidade são analisadas pelo Cocatrel Direct 
Trade (CDT), que dá a palavra final sobre quais 
são os Melhores Cafés Cocatrel 2021/2022. 
Todas as provas são feitas às cegas, o que 
garante a neutralidade na hora de escolher os 
melhores cafés.

O CDT é o setor especializado na busca 
de cafés especiais, identificando aromas, notas, 
sabores e características diferentes que possam 
ser vendidos no mercado internacional. Os 
doze cafés premiados serão vendidos com valor 
agregado, o que aumenta retorno financeiro 
para o produtor. Alguns lotes já foram vendidos 
e outros ainda estão em negociação.

O café também será industrializado e 
vendido nas cafeterias e loja online Cocatrel, 
e 25% da venda desses cafés será usada para 
bonificar ainda mais o produtor. Em breve, as 
caixinhas estarão disponíveis para quem quiser 
experimentar os sabores premiados produzidos 
pelos cooperados.

Transformação Social

como o curso de gestante e oficinas de prevenção 
de doenças e alimentação saudável.

“Neste momento, aproveito para 
agradecer e reverenciar todos aqueles que 
contribuíram para as nossas conquistas – 
cooperados, colaboradores e prestadores de 
serviços – em especial, aos ex-dirigentes e 
suas diretorias. Também faço uma reverência 
especial aos nossos mais de 50 mil 
beneficiários, que há 30 anos nos confiam 
a sua saúde e a de suas famílias”, destaca o 
médico Odilon Trefíglio Neto, presidente da 
cooperativa.

No dia 5 de dezembro, a Unimed Poços 
completou seu trigésimo aniversário, com muitos 
bons motivos para comemorar e preparada para 
o futuro. Em sua trajetória, a cooperativa contribuiu 
para o desenvolvimento dos cooperados e 
atendimento dos clientes, bem como para a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades 
de Poços de Caldas e região. Além dos recursos 
financeiros gerados, direta e indiretamente, pela 
Unimed Poços, que permaneceram na cidade, 
contribuindo com a economia do município.

Desde o início das suas atividades, a Unimed 
Poços cumpre sua responsabilidade social por 

meio da promoção e/ou apoio a diversos projetos 
e programas sociais, que beneficiam milhares 
de pessoas. Somente nos três últimos anos, foi 
investido quase R$ 1 milhão em ações sociais, 
como: incentivo a projetos culturais e esportivos, 
parceria de eventos promovidos pela Secretaria 
de Esportes, apoio ao time profissional de futebol 
de campo da Associação Atlética Caldense e 
contratos filantrópicos que garantem atendimento 
médico ambulatorial às crianças atendidas por 
várias instituições, entre outras. Por meio do 
Programa Viver Bem ainda promoveu atividades 
de promoção da saúde para a comunidade, 

Participantes  da 2ª turma do ATPS concluem programa  
e apresentam projetos finais

Os integrantes da 2ª turma do 
Programa Agente de Transformação e 
Prosperidade Social (ATPS) concluiram 
os trabalhos no dia 16 de dezembro em 
uma aula virtual. A iniciativa, realizada 
pelo Sistema Ocemg em parceria 
com a Fundação Dom Cabral (FDC), 
tem como objetivo trabalhar com os 
projetos de desenvolvimento sustentável, 
considerando os aspectos econômico, 
social, ambiental e da cultura local.

A gerente de Educação e 
Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Ocemg, Andréa Sayar, ressaltou na 
abertura do encontro que a entidade, 
de maneira muito arrojada, formulou, 
junto da FDC, o programa, que pode 
até se transformar em uma iniciativa 
nacional. A gestora frisou a importância 
das cooperativas para as cidades, muitas 
vezes sendo as principais empregadoras e 
geradoras de renda dessas localidades e 
os formandos do ATPS irão potencializar 
as transformações nestas regiões. 

Em complemento, a diretora 
Estatutária da FDC, Nádia Rampi, 
destacou o protagonismo das 
cooperativas no cotidiano das pessoas e 
agradeceu a parceria duradoura de oito 
anos entre as organizações. 

Projetos diversos
As apresentações dos projetos de 

conclusão do Programa ATPS englobaram 
diferentes frentes de atuação. Como foi 
o caso do grupo do Triângulo Mineiro, 
formado por Coopatos, Sicoob Credimed, 
Rede Coop Patos de Minas, formada por 
13 cooperativas e a Fecoagro Leite Minas, 
que representa 28 cooperativas em todo 
o Estado. A iniciativa apresentada foi 
o Centro Cooperativista de Formação 
e Transformação Social Charles Gide, 

que visa a organização, estruturação e 
coordenação de programas educacionais 
a serem desenvolvidos por meio da 
intercooperação entre as cooperativas 
mineiras, inicialmente em Patos de Minas. 
Entre os desdobramentos do projeto está 
a criação de uma escola na cidade. 

O grupo de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana contemplou Unimed-BH 
e Instituto Unimed-BH, Sicoob União 
Central, Cooperativa Central dos 
Produtores Rurais (CCPR) e Dedo de Gente. 
Buscando uma ação que representasse 
a diversidade do grupo em ramos e na 
região de atuação das integrantes, eles 
criaram o Jovens Coopreendendo. A 
iniciativa irá fomentar o cooperativismo 
e o empreendedorismo junto aos jovens 
em situação de vulnerabilidade social 
da região. A ação é desenvolvida em 
parceria com a ONG Junior Achievement.

Minasul e Sicoob Credivass, 
representando as regiões Sul e Sudoeste 
de Minas, tiveram como resultado do 
ATPS o projeto Jovens Agricultores 
Transformados para o Futuro, com vistas 
na capacitação e formação do jovem do 
campo levando em conta três pilares: 
econômico, social e ambiental. A iniciativa 
é voltada para jovens de 12 a 18 anos, 
com foco em proporcionar a qualificação 
e a educação para o agronegócio e a 
sucessão nas propriedades. 

No Norte de Minas, a Sancoop 
apresentou o Programa Do Lixo ao Luxo, 
cujo foco é aumentar a vida útil dos aterros 
sanitários, promover a conscientização 
da população sobre a destinação correta 
dos resíduos recicláveis, tendo em vista 
que as cooperativas atuam em Montes 
Claros, região com alguns problemas 
relacionados a preservação do meio 
ambiente. A ideia engloba também a 

melhoria da remuneração das pessoas 
que atuam como catadores de lixo. 

Já o Sicoob Credicenm e Sicoob 
AC Credi, da região do Vale do Rio 
Doce, propôs o projeto Cooperar para 
Prosperar, que surgiu a partir de uma 
conversa com a prefeitura de Conceição 
do Mato Dentro com vistas a buscar 
alternativas para que a economia local 
se desenvolva de forma diversificada, 
uma vez que havia uma mineradora na 
cidade. 

O Sicoob Copermec, da região Oeste 
de Minas, apresentou o Instituto Sicoob 
Copermec, que envolve a revitalização 
de um espaço público na cidade de 
Cláudio (Centro Recreativo) para que 
se torne um local de transformação 
social da cidade e da região. O foco da 
iniciativa é a promoção do esporte, da 
cultura, da educação e do entretenimento 
da população, assim como fortalecer a 
economia e a qualidade de vida. 

O Sicoob Credivertentes focou 
na expansão do turismo e valorização 
da cultura da região do Campo das 
Vertentes. O projeto piloto em Resende 
Costa busca levar turistas para a 
região, gerando renda, movimentando a 
economia e melhorando a qualidade de 
vida dos moradores.

A Zona da Mata foi representada 
por duas turmas, sendo a primeira 
formada pelo Sicoob Credisudeste e 
pelo Sicoob Credimata, que criaram 
o Projeto Mais Renda com Cidade 
Limpa. O objetivo é atuar com pessoas 
que trabalham na coleta de materiais 
recicláveis, promovendo a inclusão 
social e econômica dos catadores e a 
consolidação de uma cidade mais limpa. 

Já o grupo que contemplou a 
Cresol Minas e o Sicoob Coopemata, 
formulou o Cidade Coopera & Ativa, 
tendo em vista que mais de 30 
municípios da região em que atuam são 
desbancarizados ou sub bancarizados. 
Para tal, o propósito da ação é promover 
o desenvolvimento destas cidades 
desprovidas de instituições financeiras 
através do orçamento participativo, da 
educação para a sustentabilidade e da 
melhoria do ambiente de negócios local.  
As primeiras cidades atendidas serão  
Cajuri e Santana de Cataguases. 

cuida do principal ativo da empresa que são os 
colaboradores e relacionamento que atua junto aos 
cooperados e colaboradores das granjas.

Houve crescimento, também, na 
representatividade e atuação. Hoje, a Coosuiponte 
está em três estados, Minas Gerais, Bahia e Espírito 
Santo, totalizando mais de 100 mil matrizes. Todo 
esse trabalho resultou em crescimento de 32,79% 
do faturamento, em comparação com o mesmo 
período do ano passado.  

“Sabemos que ainda temos muitos desafios 
e oportunidades pela frente. Seguiremos firmes 
em nosso propósito de fortalecer e assegurar 
o poder de compra do cooperado, através de 
parceria e um trabalho transparente”, explica 
de forma bem otimista Paula Gomides/Gerente 
Geral da Assuvap/Coosuiponte. 
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