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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

No Brasil, 783 cooperativas operam neste 
ramo, tendo quase 796 mil cooperados. Só em 
Minas Gerais, são 124 cooperativas de saúde, 
atendendo a população por meio de quase 57 
mil cooperados.  

atingidos pela preocupação com a 
possível falta de insumos. 

Mesmo que perplexos, nosso papel 
é de nos solidarizarmos com as famílias 
das vítimas e continuarmos a pregar 
a paz e a importância da diplomacia. 
Como cooperativistas, nosso dever é 
conectar iniciativas de solidariedade e 
ter a serenidade como um valor essencial 
e permanente, sempre em busca da 
pacificação. 

Manifestamos nosso repúdio à guerra 
e a toda e qualquer ação contra a vida. 
Esperamos que o cessar fogo aconteça 
logo. Por aqui, seguimos comprometidos 
com a democracia, com a igualdade e 
a paz, acreditando que a cooperação 
é o melhor caminho para superar as 
dificuldades e construir um mundo melhor 
para todos. SomosCoop!

A diplomacia como 
meio, a paz como fim

Os tempos que vivemos não são, 
de fato, para amadores. Como se não 
bastasse uma pandemia e suas sequelas, 
o mundo assiste aos desdobramentos 
de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, 
com reflexos globais e forte ruído no 
consenso sobre a importância do diálogo 
apaziguador e dos esforços diplomáticos 
construídos a duras penas a partir da 
Segunda Guerra Mundial. 

Lamentavelmente, entre Rússia e 
Ucrânia, a guerra veio como primeira 
opção em vez do diálogo, ratificando o 
contexto histórico dos dois países. 

Muitos são os pretextos para explicar 
o cenário, mas o que leva duas sociedades 
desenvolvidas a esse ponto? Certamente 
o egocentrismo, a não aceitação, a 
intolerância, e a crença da guerra como 
meio e fim. 

Diante deste contexto calamitoso, 
desumano e brutal, precisamos lembrar 
que os envolvidos no conflito e nas 
guerras passadas são movidos pela fúria 
e pelo individualismo. Em geral, a guerra 
se apresenta como resposta ao ódio e à 
ganância, que definem automaticamente 
como ditadores aqueles que autorizam os 
bombardeios. 

Atônitos, vemos que a prática 
“olho por olho, dente por dente” vem 
sendo utilizada para resguardar, do 
lado bombardeado, a vida de pessoas 
inocentes. Além do massacre e do 
dispêndio absurdo de armas, os demais 
países, assim como o Brasil, são 
atingidos pela indignação de uma guerra 
deflagrada às custas de incontáveis mortes 
e poucas certezas, além das questões 
econômicas e de suprimentos, que trazem 
impactos em diferentes escalas e setores. 
Como exemplo, no agronegócio, somos 
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Sescoop/Maio 2022

02 a 04/05 - Workshop Dia de Cooperar - G2 - Cooperativas com 
Ações de Longo Prazo - Online 

02 a 06/05 - Curso Ópera – Mód. 2. Aspectos da Facilitação de 
Processos e Mód.3 - A Natureza das Organizações - Belo Horizonte

03 a 06/05 - Preparação para Candidatos a Conselheiros de 
Cooperativas de Crédito - Mód. 2 -Turma. 2 - Online 

03 a 06/05 - Apresentações Profissionais - Como Impactar o 
Público - Online 

04/05 - Prodecoop Agro - Mód. 1 - Cenários e Tendências no 
Agronegócio - Belo Horizonte

04 a 06/05 - Workshop Dia de Cooperar - G1. Cooperativas com 
Ações Pontuais - Online 

05/05 - Prodecoop Agro. Mód. 2 - Estratégia nas Cooperativas do 
Agronegócio - Belo Horizonte 

09 a 12/05 - Formacoop Outros Ramos - Mód.2 - Gestão 
Mercadológica - Online 

09 a 12/05 - Formacoop Crédito - Mód.3 - Gestão Mercadológica 
Turma 2 - Belo Horizonte

09 a 12/05 - Formacoop Outros Ramos - Mód. 4 - Bases Legais do 
Cooperativismo - Turma 1 - Online
11/05 - Palestra Educação Financeira - Belo Horizonte

12/05- Prodecoop Saúde - Mód. 1 - Tendências do Setor de Saúde 
Belo Horizonte

16 e 17/05 - Gestão do Tempo e Produtividade - Belo Horizonte 

16 a 19/05- Formacoop Saúde - Mód. 2 - Gestão Mercadológica 
Online

17/05 - Prodecoop Crédito - Mód. 1- Tendências do Setor 
Financeiro e as Cooperativas de Crédito – Belo Horizonte 

17 a 18/05 - Aprimoracoop - Mód. 2. Estratégias e Planos - Belo 
Horizonte

18/05- Prodecoop Crédito - Mód. 2 – Estratégia e Execução - Belo 
Horizonte

19/05 - Palestra - Fundos de Investimentos - Online 

21/05 - Palestra - Faça mais do que as Pessoas Esperam de você - 
Cláudio

23 a 26/05 - Apuração, Análise e Redução de Custos - Online

Agenda

Sistema realizará workshops de 
preparação para o Dia de Cooperar

Capacitação

Para promover a capacitação e o 
nivelamento do entendimento sobre o Dia de 
Cooperar (Dia C), o Sistema Ocemg prepara, 
anualmente, uma série de workshops para 
os cooperativistas mineiros. Em 2022, os 
encontros serão realizados no final de abril e 
início de maio, segmentados por grupos e em 
formato virtual. 

A iniciativa visa estimular as cooperativas 
a implantar projetos de responsabilidade social 
transformadores, mobilizar um maior número 
de voluntários e praticar a intercooperação. 
Assim como dar continuidade ao crescimento 
do Dia C no Estado. 

Este ano, os instrutores serão o cientista 
econômico, com MBA em Gestão da 
Sustentabilidade, Rafael Tello; e a designer, 
Mestre em Design, Inovação e Sustentabilidade 
e Expert em Impacto na Dín4mo, Gabriela 
Reis.  

Segundo a analista da Gerência de 
Educação e Desenvolvimento Sustentável 
do Sistema Ocemg, Rouzeny Zacarias, a 
inovação, para este ano, são as oficinas 
segmentadas em diferentes grupos. 
“Já havíamos feito encontros com as 
cooperativas que nunca participaram do 
Dia C, mas agora vamos focar também 
em workshops para aquelas que estão em 
um nível maior de maturidade com seus 
projetos do Dia C e em outras que ainda 
estão iniciando dentro desta dinâmica”, 
explica. 

Ela ressalta que, independente do 
tipo de projeto de responsabilidade social, 
todos eles têm a mesma importância, 
e as oficinas são essenciais para levar 
informações para todas as cooperativas, 
seja sobre as ações de longo prazo, curto 
prazo ou pontuais, para que tenham 
o impacto esperado na comunidade 
atendida. 

“Pretendemos ampliar o Dia C. 
Entendemos que pela própria dinâmica 
atual do mundo, que reflete no Brasil e em 
Minas Gerais, precisamos intensificar essas 
ações de voluntariado e responsabilidade 
social”, finaliza Rouzeny. 

Para os interessados em participar, 
todas as informações e datas dos workshops 
do Dia C estão disponíveis no Blog do Dia C 
(diac.minasgerais.coop.br).
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Novidade para os cooperativistas 
mineiros. O Sistema Ocemg, a partir da 
vivência com as cooperativas participantes 
do Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC) e 
com destaque no Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão, apresentou, no dia 
28 de março, um novo formato de contato 
chamado de Projeto Intercooperação na 
Prática.

Durante os encontros, realizados 
em dois períodos do dia, a gerente de 

Desenvolver as comunidades a 
partir das suas potencialidades é um dos 
focos do Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Sistema Ocemg. E um 
desdobramento das ações da iniciativa 
foi um encontro, realizado no dia 24 de 
março, em Lontra, norte do Estado, uma 
das cidades contempladas pelo projeto. 
Ao todo, participaram cerca de 100 
produtores rurais da região. 

O evento foi promovido em parceria 
com o Sicoob Credinor e contou com 
a palestra “Cooperativismo gerando 
oportunidades aos produtores de mel, 
leite, mandioca e pequi em Lontra e 
região”, ministrada pelo consultor, 
palestrante e instrutor Marco Antônio 
Gazinelli. 

Foram apresentadas informações 
importantes para o público, como uma 
reflexão inicial sobre sonhos, produção, 
negócios; dificuldades e desejos do 
pequeno produtor rural; empreender e 
cooperar; atitudes importantes para a 
cooperação; diferenças de associação x 
cooperativa (estrutura, direitos, deveres, 
etc.);  princípios do cooperativismo,  
fatores limitadores e geradores de riqueza 
nas comunidades e territórios; formas 
de potencializar o elo da produção nas 

Projeto Intercooperação na Prática  
é apresentado para cooperativas

Produtores rurais de Lontra participam de evento  
do Programa de Desenvolvimento Sustentável 

Novidade  

Sustentabilidade 

Desenvolvimento e Monitoramento de 
Cooperativas do Sistema Ocemg, Vitória 
Drumond, explicou que a necessidade 
do projeto foi identificada a partir do 
acompanhamento feito pela entidade 
junto às participantes do Prêmio 
SomosCoop Excelência em Gestão e 
que gostariam de conhecer exemplos 
de gestão e governança na prática para 
implementarem melhorias.

Assim foi formulado o programa, 
que consiste em uma série de visitas 

cadeias produtivas locais vocacionadas.
De acordo com o analista do Sistema 

Ocemg, João Paulo Barra Palmieri, 
o projeto tem como foco promover o 
desenvolvimento da produção local, 
de maneira sustentável, melhorando as 
condições socioeconômicas das famílias 
envolvidas. “São realizadas uma série de 
ações que, ao final, irão culminar em um 
diagnóstico participativo e planos de ações 
das cadeias para que seja possível, a médio 
e longo prazo, desenvolver os setores e as 
vocações do município”, finalizou.

às cooperativas para troca de 
experiências e aprendizado. Ao todo, 
foram convidadas 80 cooperativas. Entre 
elas, 14 serão anfitriãs e receberão as 
demais, divididas em grupos, em suas 
unidades, apresentando sua história, 
seus produtos e serviços, bem como as 
boas práticas de gestão e governança 
implementadas no seu cotidiano. As 
anfitriãs poderão ainda participar de 
visitas a outras cooperativas, visando a 
intercooperação.

Cada uma das cadeias produtivas 
terá estudo e planejamento individuais, 
com a definição de uma visão de 
futuro clara de cada grupo, que possa 
ser medida através da mensuração 
de resultados, factíveis de serem 
alcançados em um determinado 
período. 

O projeto foi iniciado pelo Sistema 
Ocemg em dezembro do ano passado, 
juntamente com o Sicoob Credinor 
e, localmente, com a Emater-MG e a 
Prefeitura de Lontra.

Encontro contou com a presença  
de cerca de 100 pessoas
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Histórias que inspiram

Dedicação que faz história: a trajetória do presidente da Unimed  
Circuito das Águas na medicina e no cooperativismo

Uma história boa envolve reviravoltas, 
grandes acontecimentos e um personagem 
forte e dedicado. Todos estes atributos fazem 
parte da trajetória do presidente da Unimed 
Circuito das Águas, Musse José Matuck. O 
gestor, nascido em Cruzília, mas com raízes 
no Líbano, fez dos estudos e do amor pela 
medicina, pela família e pelo cooperativismo 
protagonistas da sua vida. 

Com pai nascido na aldeia de Bekaa 
e a mãe nascida no Brasil, mas com pais 
também Libaneses, Musse morou até os 
15 anos em Soledade de Minas, onde 
vivenciou as primeiras transformações de 
sua história. Quando tinha 12 anos, o pai, 
um comerciante do ramo de materiais de 
construção, faleceu e ele assumiu a loja 
junto da mãe. “Meu pai tinha alguns livros de 
Contabilidade e eu lia tudo para ajudar nos 
balanços e negociações”, conta, lembrando 
que este episódio marcante aconteceu em 
9 de julho de 1988, dia da inauguração da 
Unimed Circuito das Águas. 

Musse comenta que, mesmo com 
uma estrutura pronta de comércio para 
dar prosseguimento, sempre quis ser 
médico. “Assim, aos 15 anos fui para 
Niterói, no Rio de Janeiro, morei com tios 
e fiz o segundo grau na rede Salesianos”, 
relembra. Musse morou por 11 anos no 
Estado do Rio, onde cursou Medicina, na 
Universidade Gama Filho. 

No último ano de faculdade, ele se 
casou com uma mineira, de Seritinga, 
cidade natal da sua mãe, e logo emendou 
suas residências médicas, agora em Belo 
Horizonte e Região Metropolitana: fez 
Cirurgia Geral, no Hospital Santa Rita, em 
Contagem, Cirurgia Pediátrica, no Hospital 

da Baleia, além de um ano de trauma no 
Hospital João XXIII. 

Neste período, Musse teve o primeiro 
contato com o tema de auditoria médica, por 
meio de um colega de trabalho. E foi esse 
serviço que gerou sua primeira oportunidade 
na Unimed Circuito das Águas tempos 
depois. 

Graduado nas residências, ele voltou, 
em 2006, para a cidade de São Lourenço, 
no sul de Minas, onde viveu a infância e 
adolescência. No ano seguinte, mesmo ainda 
sem pretensões de entrar para a Unimed 
Circuito das Águas como cooperado, foi 
convidado pelo presidente da época a 
assumir o cargo de auditor. “Porém, eu não 
sabia como desempenhar esse trabalho e a 
cooperativa arcou com uma pós-graduação 
em Auditoria para mim. Entrei de cabeça e 
foi ali que passei a conhecer melhor e me 
apaixonei pelo cooperativismo”, ressalta.

Musse ficou dois anos e meio exercendo 
esta função na cooperativa. Em seguida, 
foi convidado por um professor para atuar 
em Cirurgia Pediátrica na Holanda, onde 
ficou por um tempo. Ao voltar para São 
Lourenço apresentou os pré-requisitos e foi 
aceito como médico cooperado da Unimed 
Circuito das Águas. “Seis meses depois 
houve uma eleição para o Conselho Fiscal, 
me candidatei e fui eleito. Assim, fiquei seis 
anos como conselheiro fiscal, sendo reeleito”, 
comenta, frisando que concorreu ainda à 
Diretoria Executiva, em 2014, empatou com 
a outra chapa e acabou não assumindo, mas 
em 2018 concorreu novamente e foi eleito 
presidente da Unimed Circuito das Águas. No 
dia 29 de março deste ano, Musse foi reeleito 
em Assembleia para um novo mandato de 
quatro anos. 

“O cooperativismo foi entrando na minha 
vida, fui estudando e entendendo mais sobre 
ele. Participei, junto com o Sistema Ocemg 
e a Unimed Federação Minas, de missões 
internacionais, conheci o sistema de saúde 
de outros países”, frisa Musse, completando 
que hoje vive e respira cooperativismo. 

Em todo esse tempo como cooperado, 
o gestor buscou se envolver e atuar 
diretamente na cooperativa ou em entidades 
cooperativistas. Em 2021, foi eleito Diretor 
de Integração e Mercado da Unimed 
Intrafederativa Federação Regional do Sul 
de Minas; e atua em diversos Comitês 

Técnicos da Unimed Federação Minas e da 
Unimed do Brasil. Em 2019 e 2020, Musse 
foi ainda Mentor Inspirador do Programa 
de Desenvolvimento de Novas Lideranças 
Cooperativistas (Somos Líderes) da OCB. 

Sobre esse trânsito em diversas 
organizações do segmento, Musse destaca 
que busca atuar fora da sala da diretoria e 
estar em contato com cooperativistas de todo 
o país. “Isso é importante para a Unimed 
Circuito das Águas, para os cooperados e 
clientes. Hoje, dirigimos uma singular que 
vem crescendo muito em gestão, como no 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
em que chegamos no último grau de 
maturidade, estamos na Prata, só falta o 
Ouro nesse nível”, comenta, completando 
que isso é fruto também do trabalho das 
diretorias que o antecederam. 

“Sou um defensor do cooperativismo, 
creio que ele é a forma que temos para 
desenvolver a nós mesmos e a sociedade 
que nos rodeia”, frisa. E ele coloca isso 
em prática no dia a dia: “Quando vejo 
um produto no mercado com o símbolo 
coop, opto por ele. Isso é intercooperação, 
um princípio básico cooperativista. Outro 
princípio importante é a igualdade, é 
cada cooperado ter direito a um voto. São 
pessoas que se reúnem por um propósito 
único e, independente do cargo que ela 
ocupa na cooperativa, não existe diferença 
de voto, todos têm o mesmo valor”, frisa. 

Por sua trajetória, Matuck foi indicado 
ao Prêmio 100+ Influentes da Saúde, do 
Grupo Mídia, que faz a Revista Healthcare 
Management deste ano. E, para o futuro, 
ele já sabe o que deseja: “Quero ser 
médico e cooperativista até os últimos 
anos da minha vida, quero crescer dentro 
do Sistema Unimed, não só pessoalmente, 
mas como singular, para tentar ajudar as 
demais singulares e levar a governança 
que alcançamos para todas elas”, reflete. 
Atualmente, a Unimed Circuito das Águas 
conta com 223 cooperados, 56,5 mil 
clientes, gera 195 empregos diretos, em 
28 cidades. 

E o legado do médico cooperado 
Musse Matuck já está dando frutos: das 
suas quatro filhas, as mais velhas, Isabela 
e Joana, estão cursando medicina. A 
Manuela, de cinco, e a Amanda, de 13, 
ainda não se decidiram. 

5
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Especial

Desenvolvimento Sustentável: uma frente 
de atuação vigorosa do cooperativismo 

Sistema Ocemg e cooperativas mineiras estão em constante contato com as comunidades nas quais 
atuam, visando atendê-las em suas particularidades e levar prosperidade para a população

para todos os cantos de Minas Gerais, em 
parceria com as cooperativas, que trocam 
os ingressos por dois quilos de alimentos 
não perecíveis. De 2004 até 2019, com 
a colaboração de 469 cooperativas, as 
apresentações já reuniram mais de 64 mil 
pessoas, em 125 cidades mineiras sendo 
arrecadadas mais de 127 toneladas de 
alimentos destinadas para 336 instituições. 
A ação movimenta ainda a economia 
local das cidades onde são realizadas as 
apresentações, valorizando e gerando uma 
circularidade da economia no dia do evento. 

O Coopsportes, que em 2022 
entrará na 18ª edição, além de despertar 
o interesse pela prática do esporte e pelo 
cooperativismo, estimulando a integração 
de dirigentes, funcionários e cooperados 
mineiros, é uma ação que tem foco dentro 
e fora da cooperativa, pois também 
promove a circularidade da economia e o 
desenvolvimento local, com a contratação 
de serviços e locação de espaço na cidade 
sede dos jogos. 

Em escala nacional, há 13 anos o 
Dia de Cooperar é um movimento de 
responsabilidade social do cooperativismo 
brasileiro, criado pelo Sistema Ocemg 
para incentivar projetos que visam suprir 
carências pontuais ou contribuir para 
solucionar problemas estruturais nos 
âmbitos da educação, segurança alimentar, 
revitalização ou recuperação de recursos 
naturais, entre outros. Atualmente, o Dia 
C desponta como um dos programas mais 
estratégicos de relacionamento direto do 
cooperativismo com diversas comunidades 
no Estado, também seguindo a lógica da 
circularidade econômica, desenvolvimento 
local, além de estar alinhado aos ODS. No 
Brasil, em 2021, o programa beneficiou mais 
de cinco milhões de pessoas, engajando 

Cooperativismo é sobre fazer junto. 
Sobre promover o desenvolvimento individual 
e coletivo ao mesmo tempo com foco na 
sustentabilidade para a vida e para os 
negócios. Essas premissas fazem com que 
o movimento cooperativista esteja cada 
vez mais enraizado nas comunidades nas 
quais o setor atua. Prova disso é que esse 
modelo de negócio ganha cada vez mais 
membros mundo afora e vive um período 
de expansão e crescimento. São três milhões 
de cooperativas no planeta, 280 milhões de 
colaboradores e um bilhão de cooperados. 
No Brasil, 46,5 milhões de pessoas estão 
envolvidas direta ou indiretamente com o 
segmento, considerando-se as famílias de 
15,5 milhões de cooperados. 

Focadas em promover o desenvolvimento 
econômico e social, as cooperativas 
impactam positivamente as comunidades 
ao seu redor. Além de gerarem resultados  
para os cooperados, elas retornam parte de 
seus ganhos para a sociedade, fomentando 
uma cadeia de prosperidade social que 
envolve todos, por meio da cooperação. 
O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, define bem a ideia quando afirma 
que “não é possível construir um paraíso 
social, em cima de uma ruína econômica”, 
motivo pelo qual as cooperativas têm se 
destacado tanto nas últimas décadas. 
“Temos empreendimentos sólidos, eficientes 
e autênticos, comprometidos com os valores 
cooperativistas de responsabilidade social e 
ajuda mútua”, acrescenta.

Com essa visão, o Sistema Ocemg 
investe em projetos e programas que envolvem 
as cooperativas em ações que promovem 
sustentabilidade, fortalecem a economia e as 
cadeias produtivas locais, geram trabalho e 
renda e respeitem as questões ambientais. 

De acordo com a gerente de Educação 

e Desenvolvimento Sustentável do Sistema 
Ocemg, Andréa Sayar, “a organização 
trabalha suas iniciativas com um olhar 
para dentro: cooperados, empregados, 
dirigentes, conselheiros, e depois para fora: 
a comunidade em que a cooperativa está 
inserida e seu entorno. Assim, as ações 
que passam pela Educação Cooperativa e 
pelo Desenvolvimento Sustentável são mais 
completas e alinhadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. 

Visando atuar junto ao público 
cooperativista, desde 2014, o Sistema 
Ocemg leva para as cooperativas mineiras 
o Programa Nacional Felicidade Interna 
do Cooperativismo (FIC), estimulando e 
apoiando a busca pelo bem-estar e qualidade 
de vida dos colaboradores, cooperados e 
dirigentes. “Focamos em contribuir com a 
melhoria do clima organizacional e da saúde 
dos empregados e cooperados, entendendo 
que essas são condições primárias para 
que a cooperativa tenha bons resultados”, 
comenta Sayar. 

A organização também realiza ações 
para a valorização da participação de jovens 
e mulheres no cooperativismo, trazendo 
para esses públicos um lugar de fala em 
que consigam compreender a cooperativa e 
seu papel nela, como indivíduos que darão 
continuidade e perenidade às ações por elas 
desenvolvidas. 

Com o olhar para fora da cooperativa, 
o Sistema Ocemg tem programas como o 
Coop Encena, o Dia de Cooperar (Dia C) e 
o Coopsportes, que alcançam a sociedade. 

Segundo Sayar, “já existem estudiosos 
que defendem a cultura como o quarto eixo 
do desenvolvimento sustentável, além dos 
três mais conhecidos: social, econômico e 
ambiental”. Por isso, o Sistema Ocemg leva, 
há 15 anos, apresentações teatrais itinerantes 
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Desenvolvimento Sustentável: uma frente 
de atuação vigorosa do cooperativismo 

Sistema Ocemg e cooperativas mineiras estão em constante contato com as comunidades nas quais 
atuam, visando atendê-las em suas particularidades e levar prosperidade para a população

cerca de 145 mil voluntários. E em Minas 
Gerais, em 13 anos (2009 a 2021), o Dia C 
beneficiou mais de 13 milhões de pessoas, 
com o auxílio de 480 mil voluntários. 

Desenvolvimento Sustentável Local
De maneira geral, Sistema Ocemg 

investe, pioneiramente, em diversas outras 
frentes de transformação social com o 
propósito de gerar emprego, renda e um novo 
contexto de desenvolvimento para milhares 
de pessoas. É o caso, por exemplo, dos 
Programas de Desenvolvimento Sustentável 
Local que têm fomentado a organização 
econômica dos atores envolvidos em diversas 
cadeias produtivas – urbanas ou rurais. A 
proposta inclui pessoas e valoriza as culturas 
e tradições locais ou regionais, considerando 
suas potencialidades para a estruturação de 
modelos de negócios sustentáveis.

Nessa proposta, a entidade atua 
em Pedra do Indaiá, na organização e 
desenvolvimento da cadeia produtiva 
do queijo; em Santo Antônio do Monte, 
fomentando a cadeia produtiva da avicultura; 
em Brumadinho, com ações ligadas à 
bovinocultura de leite e corte, olericultura, 
fruticultura, caprinocultura, ovinocultura e 
psicultura; em Lagoa da Prata, diretamente 
com artesãs; em Lontra, junto à cadeia 
produtiva da apicultura, bovinocultura de 
leite, cultivo de pequi e mandiocultura; 
entre outras iniciativas que abrangem várias 
regiões.

Destaque ainda para o Programa que 
a entidade tem realizado com pessoas em 
situação de rua, cuja ideia é contribuir para 
a organização socioeconômica, visando a 
geração de trabalho e renda para pessoas 
nessa condição específica.  

Existe ainda o Aprendiz Cooperativo, 
que embora seja uma ação de capacitação 
determinada pela Lei 10.097/2000, 

popularmente conhecida como Lei do Jovem 
Aprendiz ou Lei da Aprendizagem, tem o 
viés da inclusão, do primeiro emprego, 
da geração de renda, do reconhecimento 
do indivíduo enquanto pessoa capaz e 
produtiva. 

O Sistema Ocemg está trabalhando 
ainda em um programa de diversidade 
e inclusão, entendendo que isso é uma 
das maiores riquezas das organizações. A 
temática será levada para o Encontro de 
Mulheres que acontecerá de 26 a 28 de 
maio, em Araxá. 

“Quando reunimos todas essas ações e 
projetos, estamos oferecendo uma gama de 
opções para as cooperativas aplicarem em 
seu contexto. Nada é imposto, entendemos 
que cada uma está em um nível de 
maturidade e tem demandas próprias. Mas, 
diante do portfólio de programas e projetos 
de Desenvolvimento Sustentável realizados 
e oferecidos pelo Sistema Ocemg, antes de 
assumir o compromisso de realizar alguma 
ação, ela deve se perguntar: em que ponto 
me encontro”, comenta Scucato, a respeito 
da expansão das ações de Desenvolvimento 
Sustentável que elevam o Sistema Ocemg a 
uma das Unidades Estaduais de vanguarda 
neste sentido. A organização integra ainda 
as proposições do Sescoop Nacional em 
cursos, projetos e programas.  

Pioneirismo e Parcerias
Com um portfólio construído com 

base no presente e pensando o futuro, o 
Sistema Ocemg trabalha ações transversais 
que elevam a cultura da cooperação. Para 
isso, promove o desenvolvimento sustentável 
nas iniciativas de educação voltadas para o 
tema.  Um exemplo é o Programa Agente de 
Transformação e Prosperidade Social (ATPS), 
realizado em parceria com a Fundação 
Dom Cabral (FDC), que busca fomentar a 

realização de projetos focados nos aspectos 
econômico, social, ambiental e da cultura 
local via cooperativas. 

Destaque também para o curso 
Aceleração de Impacto Social, promovido 
em parceria com a Universidade Católica 
de Lisboa, em Portugal, que consiste em 
formar gestores empreendedores que atuem 
como agentes de mudança, com capacidade 
de acelerar a criação, a disseminação e a 
aplicação de ideias inovadoras. 

Com um posicionamento estratégico 
e alinhado aos ODS e desafios globais, o 
Sistema oferece ainda, em parceria com 
a centenária escola Co-perative College, 
na Inglaterra, o curso Start: Co-operative 
Tkinking, Co-operative Learning.

Vale lembrar que o portfólio do 
Sistema inclui outras iniciativas nessa 
linha, como os cursos de curta duração, 
os workshops do Dia C, o curso ODS, 
Capitalismo Consciente, e o Programa de 
Energia Fotovoltaica do Cooperativismo 
(Minas Coop Energia), que inaugurou em 
outubro de 2021 três usinas no Norte de 
Minas, fomentando a geração de energia 
limpa pelas organizações cooperativistas do 
Estado e doação de uma parte para suprir 
as demandas de instituições beneficentes 
mineiras. 

“O Sistema Ocemg tem um 
posicionamento muito diferenciado, inclusive 
na forma como integra as câmaras técnicas 
e comitês estaduais com temáticas diversas. 
A organização tem o que dizer, o que fazer 
e o que devolver para as cooperativas e a 
sociedade. Mantemos um diálogo importante 
com o governo Estadual e Municipal, um bom 
relacionamento com instituições privadas 
e tudo que estamos fazendo ao longo dos 
anos é uma contribuição significativa para o 
desenvolvimento socioeconômico do Estado 
de Minas Gerais”, conclui Sayar. 
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Entrevista

Representantes do agro e do cooperativismo falam sobre fornecimento 
de fertilizantes e possíveis soluções para suprir a demanda

Para traçar um panorama do fornecimento 
e disponibilidade dos fertilizantes para a 
produção agrícola no país e em Minas, o Jornal 
Cooperação convidou a assessora econômica do 
Sistema Faemg, Aline Veloso, e o Superintendente 
de Desenvolvimento do Cooperado da Cooxupé, 
José Eduardo Santos Júnior. Soluções nacionais, 
orgânicas e sustentáveis estão entre as proposições 
de ambos. Confira! 

O conflito entre Rússia e Ucrânia traz 
impactos em diferentes setores em todo 
o mundo. No agronegócio, preocupa a 
possível falta de insumos, visto que os 
envolvidos são potências como fornecedores. 
Diante disso, existe uma saída a curto prazo 
para o problema? 

Aline Veloso: O Brasil é o 4ª maior 
consumidor de fertilizantes, com cerca de 8% do 
consumo global, sendo o potássio o principal 
nutriente utilizado pelos produtores rurais (38% do 
total), seguido de fósforo (33%) e nitrogênio (29%). 
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), dentre as culturas que 
mais utilizam fertilizantes estão a soja, o milho e a 
cana-de-açúcar, com mais de 73% da demanda 
nacional. O Ministério da Economia aponta que 
os principais exportadores de fertilizantes para o 
Brasil são: Rússia, China, Canadá, Marrocos 
e Belarus. Os dois países são importantes 
fornecedores globais de insumos (fertilizantes e 
gás natural) e o conflito influencia fortemente no 
mercado. Internamente, nos últimos anos, devido 
a taxa de câmbio, os custos aos produtores vinham 
se acentuando. Com o conflito, o receio é com as 
sanções impostas pelo ocidente para os países 
e as dificuldades de logística para entrega dos 
produtos já adquiridos. Houve forte articulação 
do Mapa para a verificação dos volumes de 
produtos disponíveis para a 2ª e 3ª safras e 
preparação da safra 2022/23. Também ações 
de articulação com o Canadá, outro importante 
fornecedor de fertilizantes para o Brasil.

José Eduardo: A Rússia é nosso maior 
fornecedor de Nitrato de Amônio e de Cloreto 
de Potássio, muito utilizados na cafeicultura. A 

situação demanda atenção, mas sem desespero, 
porque, exclusivamente no caso do café, o 
período de utilização de fertilizantes já terminou. 
O próximo ciclo de adubação cafeeiro é em 
setembro/outubro. E precisamos levar em conta 
que existem fontes alternativas para o fornecimento 
dos insumos de outros países e do Brasil, como a 
Ureia (nitrogênio), os fertilizantes organominerais, 
pó de rocha (Potássio) e o composto orgânico 
feito com palha de café, que também fornece uma 
razoável quantidade de potássio. Ao produtor, 
a principal orientação é a gestão do custo de 
produção, fundamental para a tomada de decisão 
e planejamento da atividade.

O Governo Federal criou o Plano 
Nacional de Fertilizantes (PNE), para diminuir a 
dependência do mercado internacional. Além 
das medidas apresentadas, como buscar novas 
formas de produzir? 

A. V.: Dados da Associação Nacional para 
Difusão de Adubos (ANDA) indicam crescimento da 
taxa de consumo de fertilizantes no Brasil de 4,3% a.a. 
nos últimos 20 anos. Em 2021, o consumo brasileiro 
do insumo somou 45,85 milhões de toneladas, 
sendo que 85% dos fertilizantes são importados. 
Este contexto fez com que o Mapa acelerasse o 
lançamento do PNE. Todavia, as principais ações 
estão previstas para longo prazo, mas precisam de 
decisões imediatas para sua implementação. Na 
proposta, prevê-se pesquisa nos solos pela Embrapa 
e iniciativas para a produção e uso de fertilizantes 
orgânicos. Além da necessidade de resolver 
processos judiciais, pelo Ministério de Minas e 
Energia, quanto às minas de potássio no Amazonas 
– onde estima-se reserva de 3,2 milhões de toneladas 
de potássio - garantindo a exploração econômica; 
bem como a ampliação da produção em Sergipe. 
Há necessidade de melhorar a competitividade da 
produção nas unidades de fertilizantes nitrogenados, 
especialmente pela questão do valor do gás natural. 
De forma macro, agir para a ampliação das relações 
político-institucionais e comerciais entre países. E 
fazer chegar ao produtor as pesquisas e informações 
adequadas. Importante destacar que a produção 
de alimentos no país, e em Minas, passa pelo 

compromisso do produtor rural com a segurança 
alimentar, as boas práticas agropecuárias e a 
utilização adequada de insumos. Na perspectiva 
de redução da disponibilidade de fertilizantes 
para a safra de verão (estimada em 20% pelo 
Mapa), o sentido é do produtor, a partir de agora, 
verificar a necessidade e realizar aporte no solo 
de adubação orgânica para substituir a mineral. 

J.E.: O PNE será uma solução a longo 
prazo. Precisamos nos manter firmes no propósito 
de diminuir nossa dependência de fertilizantes 
importados (mesmo após o término do conflito). 
Outra medida que pode trazer bons resultados 
a médio e longo prazos é investir em projetos de 
pesquisas agronômicas para encontrar fontes 
alternativas e sustentáveis para fornecimento de 
fertilizantes. O Brasil possui institutos de pesquisa 
e universidades capacitadas e com excelentes 
profissionais para conduzir essas pesquisas.

J.C.: Como as cooperativas podem se 
posicionar como atores da reformulação da 
produção agrícola no Brasil, com foco na 
sustentabilidade ambiental e econômica?

 A. V.: As cooperativas são muito 
importantes nas diversas cadeias produtivas 
agropecuárias, porque são a aglutinação 
de produtores com o mesmo interesse de 
desenvolvimento local/regional. Assim, 
contribuem direcionando parcerias de 
implementação das pesquisas junto aos 
cooperados, no planejamento da atividade 
produtiva, na disponibilização do crédito rural 
orientado e na aquisição em volumes maiores 
de insumos e comercialização a valores mais 
competitivos do que outros fornecedores. No 
âmbito institucional, verificamos a parceria 
profícua com o Sistema Ocemg para ações ao 
setor agropecuário.

J.E.: As cooperativas devem continuar 
sua missão de orientar e incentivar os 
cooperados para o uso racional de fertilizantes, 
diminuindo o desperdício. Momentos difíceis 
geralmente proporcionam oportunidades. 
Precisamos conscientizar nossos produtores 
a utilizar as ferramentas agronômicas que 
estão disponíveis. A agricultura de precisão é 
uma delas. Não utilizar fertilizantes sem uma 
orientação técnica anterior. É preciso saber 
exatamente o que o solo e a planta necessitam 
para utilizar o produto e a quantidade corretos. 
Agindo dessa forma, as cooperativas estarão 
contribuindo para o uso racional dos insumos, 
cuidando do meio ambiente e trazendo ainda 
mais resultados para seus cooperados.

José Eduardo 
Cooxupé

Aline Veloso 
Faemg
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Cooperativismo na prática

A cultura da cooperação parte 
do princípio de que é essencial incluir 
todos os setores ou grupos de pessoas. 
Cooperar é não deixar ninguém para trás, 
e o cooperativismo, em seu cerne, tem 
como foco promover o desenvolvimento 
econômico e social tanto dos seus 
membros quanto da sociedade em geral. 

Na prática, as cooperativas e as 
unidades cooperativistas brasileiras, como 
o Sistema Ocemg, transformam milhares 
de vidas por meio de projetos, ações e 
programas focados nas necessidades 
reais de cada localidade.

Um exemplo é de um projeto 
realizado junto às pessoas em situação 
de rua de Belo Horizonte. A capital 
mineira tem 4.600 pessoas em trajetória 
de rua, segundo dados dos últimos dois 
anos do Cadastro Único para Programas 
Sociais. De acordo com o subsecretário 
de Assistência Social da Prefeitura de 
BH, José Crus, esse grupo é acolhido 
em quatro Centros de Referência para 
População de Rua (POP), de diferentes 
regionais da cidade, sendo um deles o 
único em todo o país a atender crianças e 
jovens em trajetória de rua.

Nesse contexto e devido à 
participação do Sistema Ocemg no 
Conselho Municipal de Trabalho, Emprego 
e Renda de Belo Horizonte (Ceter-BH), no 
final de 2021, surgiu a oportunidade de 
uma parceria junto à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico da 
capital, por meio da Subsecretaria de 
Trabalho e Emprego, e da Pastoral de Rua 
da Arquidiocese de BH para desenvolver 
um trabalho voltado para esse público. 

Foi criado, então, o Grupo de 
Trabalho (GT) Educação Cooperativista 
e Desenvolvimento Sustentável para 
Pessoas em Situação de Rua de Belo 
Horizonte, que, além de traçar os passos 
da iniciativa, organiza os encontros 
com os moradores de rua. Desde o 

início, já foram realizados dinâmicas, 
exercícios interativos e palestras e os 
participantes demonstraram interesse 
em formar cooperativas, tendo em vista 
a diferença entre os tipos de produtos e 
serviços oferecidos e as distintas etapas 
de mobilização em que se encontram: a 
Proplimp, a Canto do Sabor e a Abraço. 
Participam do GT ainda representantes do 
Coletivo Mães Órfãs, do Projeto Abraço 
e Apoio.

Nos encontros, os representantes 
dos grupos apontaram que a expectativa 
com a criação da cooperativa é 
que possam superar as dificuldades 
burocráticas, em especial a emissão de 
nota fiscal. Ambos indicaram também o 
desafio da organização e divisão interna 
das tarefas.

O subsecretário de Trabalho e 
Emprego da PBH, Luiz Otávio Fonseca, 
relembrou que o início do projeto 
ocorreu após o encerramento de uma 
ação da prefeitura na Serraria Souza 
Pinto, quando o espaço foi retomado 
pelo Estado, com o abrandamento 
das medidas de isolamento devido à 
pandemia. Após conhecer o que estava 
sendo realizado, ele entrou em contato 
com o Sistema Ocemg e a Pastoral 
de Rua para viabilizar o trabalho e 
hoje, espera que ele resulte na criação 
das “primeiras cooperativas do Brasil 
inteiramente formadas por moradores 
de rua”. 

“Ações como esta são totalmente 
alinhadas com o que o cooperativismo 
realiza mundo afora. A inclusão, a 
equidade e a promoção da dignidade de 
todos, focando sempre na pessoa como 
ator do processo de transformação 
da sua vida”, ressalta o presidente do 
Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato. 

Acompanhando diretamente as 
atividades, a analista do Sistema 
Ocemg Lidiane Arantes comenta que 

Inclusão e transformação social são os principais motes de ação 
entre Sistema Ocemg, Prefeitura de BH e Pastoral de Rua

foram considerados a harmonização do 
grupo, o alinhamento de expectativas, 
a cooperação e o trabalho em grupo, 
como funciona uma cooperativa, entre 
outros temas. “Tive a oportunidade 
de conhecer a história de vida de 
cada um, perceber a evolução e o 
desenvolvimento deles, e o fato de 
deixarem de pensar no individual e mais 
no coletivo. Percebi ainda a felicidade 
deles em participar do projeto e, ao 
mesmo tempo, reconhecer os desafios 
que vão precisar superar para, de fato, 
conseguirem criar uma cooperativa”, 
frisa Lidiane, completando: “Para eles é 
um sonho, inclusive para outras pessoas 
em situação de rua como eles”. 

Inclusão produtiva
A iniciativa faz parte do Programa 

Estamos Juntos, da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e da 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 30 
pessoas 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 produz itens de artesanato.

Esses grupos trabalham com a 
economia solidária, acompanhados pela 
Pastoral de Rua e pelo coletivo Mães Órfãs, 
e desejam instituir cooperativas de trabalho 
visando garantir a formalidade legal de 
funcionamento. 

Os participantes já passaram por 
processos de capacitação e formação em 
suas áreas distintas: gastronomia, higiene 
e limpeza, além de formação de grupo e 
exercícios na área administrativa, marketing 
e vendas. 
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Transformação Social

Cooperativismo brasileiro e mineiro acompanham 
desdobramentos da revisão do Código de Mineração

Uma atividade milenar, que acompanha 
o desenvolvimento da humanidade, a 
mineração passa por uma reavaliação 
por parte do Poder Legislativo do Brasil. 
Uma proposta de revisão do Código de 
Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967) segue na Câmara dos 
Deputados, onde foi criado um Grupo de 
Trabalho para debater o assunto.

O debate em muito interessa ao sistema 
cooperativista, visto que “a modernização 
do código mineral é um anseio histórico dos 
atores da pequena mineração, em especial 
das cooperativas minerais”, como explica 
o analista técnico e econômico do Sistema 
OCB, Alex Macedo.  De acordo com ele, 
“a discussão em torno da revisão do código 
mineral é no sentido de simplificar o processo 
administrativo, fomentar o desenvolvimento 
da mineração e garantir a segurança 
jurídica”. Atualmente, essas organizações 
fazem parte do ramo Trabalho, Produção de 
Bens e Serviços,

Macedo ressalta ainda a participação 
do Sistema OCB na proposição de sugestões 
para os relatórios do GT de parlamentares 
que estão reformulando o código na 
Câmara dos Deputados, contempladas na 
segunda versão do documento, que não 
tem prazo para votação da nova versão. 

“O Sistema OCB participou e vem 
acompanhando todas as discussões. Foram 
feitas contribuições por meio de audiência 
pública, nota técnica e atuação conjunta 
com a Associação Nacional do Ouro 
(Anoro) e o Instituto Brasileiro de Gemas e 
Metais Preciosos (IBGM), defendendo que, 
para que o Código de Mineração esteja 
apto a semear o desenvolvimento sustentável 
do segmento, é essencial atualizá-lo para 
dar coesão a toda a legislação mineral 
ligada ao garimpo, harmonizando as 
definições presentes no código com aquelas 
trabalhadas pelas Leis nº 7.805/89 (Lei 
da PLG) e nº 11.685/08 (Estatuto do 
Garimpeiro)”, esclarece Macedo.

Assim, por meio de uma nota conjunta 
e interlocuções com parlamentares, as 
instituições defenderam:  a permanência 
do garimpo e da garimpagem no código 
mineral; a adequação do conceito legal 
de garimpo e de atividade garimpeira 
à realidade do trabalho e do setor; e a 
compilação, o condensamento, a unificação 
e o aprimoramento das definições técnicas 

que caracterizam a lavra garimpeira. O 
intuito é dar segurança jurídica tanto para 
os empreendedores quanto para os órgãos 
públicos reguladores. 

Além disso, a Unidade Nacional 
integra Acordos de Cooperação Técnica, 
por exemplo, com o Ministério de Minas 
e Energia (MME), cuja ideia é estreitar 
o relacionamento entre as instituições e 
promover ações conjuntas para a promoção 
das cooperativas minerais, entre outros. 
A OCB apoiou também a organização, 
a revisão técnica, a concepção e a 
distribuição para as Unidades Estaduais do 
Livro Cooperativismo Mineral e criou uma 
Câmara Técnica das Cooperativas Minerais, 
fórum específico com representantes das 
cooperativas minerais indicados pelas 
Unidades Estaduais. 

Estado minerador
Estado reconhecidamente minerador, 

Minas age em consonância com a Unidade 
Nacional. No início deste ano, por meio 
de uma parceria entre Sistema Ocemg, 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sede/MG) e Universidade 
Federal de Viçosa (FV), foi criado um 
Grupo Técnico para fortalecimento do 
cooperativismo no setor. Em 2021, a UFV, 
com o apoio da OCB, publicou um livro 
sobre o assunto e a partir de então foi 
criado o GT. Como desdobramento das 
ações, este ano foram realizadas visitas à 
quatro cooperativas mineiras para instrução 
e orientação. 

“Pelas características geológicas e pela 
história do Estado, a mineração faz parte da 
vida dos mineiros. E a revisão do Código de 
Mineração, aliada ao trabalho junto a cada 
cooperativa, tende a fortalecer os pequenos 
garimpeiros cooperados e atividade como 
um todo”, destaca o presidente do Sistema 
Ocemg, Ronaldo Scucato. 

Realizadas em fevereiro deste ano, 
as visitas foram feitas pelos analistas do 
Sistema Ocemg Gabriel Soares e Daniel 
Papini, juntamente com a diretora de Apoio 
aos Pequenos Negócios e Cooperativismo 
da Sede/MG, Maria Eneila de Loiola. 
Segundo ela, os encontros trataram pautas 
específicas do setor como a regulação das 
gestões social, econômica e ambiental 
destas cooperativas. As visitas contaram 
ainda com parceiros do Sebrae Minas e 

da Associação dos Municípios Mineradores 
de Minas Gerais (Amig). 

Segundo Soares, o objetivo foi apresentar 
os cursos e programas do Sistema Ocemg 
para as cooperativas registradas, conhecer 
suas demandas e identificar quais pleitos 
podem contar com o auxílio organização. 

A presidente da Microminas, 
Rosângela Campos de Faria, uma das 
cooperativas visitadas, comentou que 
a conversa foi proveitosa e que agora 
aguardam os desdobramentos desta 
iniciativa. A dirigente ressaltou que já 
participou de ações do Sistema Ocemg e 
contou com o apoio da entidade quando 
necessário. Hoje, a Microminas, que atua 
na mineração de calcário, possui 27 
cooperados. 

Em uma reunião do GT, no dia 31 
de março, foram abordadas as visitas 
realizadas nas cooperativas e feito um 
alinhamento dos próximos passos a partir 
do que foi levantando nestas visitações.

Potencial 
Ao todo, no Brasil existem 95 

cooperativas do segmento mineral, 
oportunizando trabalho para mais de 59 
mil garimpeiros e pequenos mineradores. 
As cooperativas estão presentes em 17 
Estados.  

Em 2020, das 95 cooperativas 
minerais do Sistema OCB, 57 possuíam 
1.127 títulos minerais ativos na Agência 
Nacional de Mineração (ANM) para 
extrair ouro, argila, cassiterita, quartzo, 
diamante, ametista, entre outros minérios. 
Elas têm no Regime de Permissão de 
Lavra Garimpeira, o principal título 
mineral outorgado.  Ainda em 
2020, dados disponíveis para 
24 cooperativas minerais do 
Sistema OCB indicam que 
elas comercializaram em 
seus títulos minerários  
R$ 3,4 bilhões.
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Coopercurtas

Unimed-BH recebe reconhecimento internacional por unidades hospitalares 

Coaperiodoce é convida para conhecer projeto Lixo 
Zero em São Geraldo da Piedade

A Coaperiodoce foi convidada pela prefeita 
de São Geraldo da Piedade, Edna Marcelina, e 
pela secretária de Agricultura do município, Silvana 
Santigo, para conhecer o projeto Lixo Zero.

A iniciativa é uma inovação para o município 
e busca transformar vidas por meio de impactos na 
preservação do meio ambiente. As ações visam 
preservar os lençóis freáticos, inibir a proliferação 
de insetos, promover a saúde pública, entre outros 
objetivos.

Para realizar a destinação correta de resíduos 

Cocatrel bate recorde de faturamento superando 
mais de R$1 bilhão em 2021

A Cocatrel realizou, no dia 22 de 
março, suas Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária para deliberar sobre a 
prestação de contas, destinação das sobras 
e eleger os componentes do Conselho Fiscal 
para o mandado 2022/2023. 

Inicialmente foi feita uma retrospectiva de 
2021, destacando as principais realizações 
da cooperativa. Em seguida, foi apresentado 
o resultado consolidado do ano passado, 
mostrando dados de faturamento e sobras. 
Posteriormente, apresentou-se o parecer do 
Conselho Fiscal, e as contas foram aprovadas 
pela Assembleia.

O resultado foi um faturamento total 
no valor de R$ 1.357.602.779, sendo o 
melhor resultado da história da cooperativa. 
As sobras atingiram o valor de R$ 
10.592.480, cuja destinação foi aprovada 
pela Assembleia. Após a dedução dos fundos 
legais e estatutários, a metade desse valor 
será distribuído aos cooperados na forma 
de amortização de débitos ou aquisição de 
mercadorias nas lojas, tal como ocorrido em 
anos anteriores. 

Na oportunidade, foram eleitos os novos 
membros do Conselho Fiscal para o mandato 
de abril de 2022 a março de 2023. São 

Com mais de 5,5 milhões de 
cooperados e presente em 25 Estados 
brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi 
segue em expansão em Minas Gerais ao 
longo deste ano. A projeção é de inaugurar 
54 novas agências no Estado, em 53 
municípios mineiros.  Desse total, 46 são 
cidades que ainda não contam com a 
presença física de Postos de Atendimento 
do Sicredi.

“Temos a missão de contribuir para o 
desenvolvimento coletivo e sustentável, no 
campo e na cidade, em que os associados e 
a sociedade em geral ganham em qualidade 
de vida, geração de empregos e fomenta a 
economia local”, explica o vice-presidente 
da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Em 2021, o Sicredi registrou aumento 
da rede de atendimento em Minas Gerais 
com a inauguração de 32 Postos de 
Atendimentos (PAs), em 32 municípios 
mineiros. Do total de novos PAs no Estado, 
26 foram em cidades que ainda não 
contavam com a presença física do Sicredi. 
“Mantivemos um ritmo de crescimento 
sólido em 2021, o que possibilitou estarmos 
fisicamente próximos de um maior número 
de associados. Isso permite conhecer 
melhor as realidades e oferecer soluções 
financeiras sustentáveis e adequadas às 
demandas”, reforça Port.  

O Sicredi conta, atualmente, com 
cerca de 80 Postos de Atendimentos em 
mais de 70 cidades mineiras. Com relação 
à presença nacional, a projeção é de um 
acréscimo de mais de 250 novos Postos de 
Atendimento no Brasil neste ano. Em 2021, 
mais de 200 foram inaugurados no país.

Sicredi ampliará rede de 
atendimento em Minas 

Gerais 

sólidos e úmidos e ainda gerar renda com as 
iniciativas, o projeto já está em andamento de 
forma adaptada e precisa de alguns investimentos 
para sua melhoria. Com o objetivo de conseguir 
apoio e recursos da iniciativa privada para 
implantação de melhorias no projeto, como a 
aquisição de uma prensa, os representantes da 
cooperativa foram convidados para compreender 
a dinâmica do projeto e seus benefícios.

A Coaperiodoce está estudando a viabilidade 
de entrar como parceira no projeto. 

nossos médicos cooperados, cuja qualidade 
do trabalho contribui para nos posicionar como 
referência nacional e internacional, e com nossos 
colaboradores e parceiros que, todos os dias, 
se dedicam ao nosso propósito de cuidar de 
pessoas”, afirmou o diretor de Serviços Próprios, 
Múcio Diniz.

Newsweek é uma revista norte-americana 
importante que, há mais de 80 anos, leva 
informações, análises aprofundadas e ideias 
sobre questões internacionais, tecnologia, 
negócios, cultura e política para leitores em 
diversas partes do mundo.

A Maternidade Unimed – Unidade Grajaú 
e o Hospital Unimed – Unidade Contorno, que 
fazem parte da Rede Própria da Unimed-BH, 
receberam reconhecimento internacional pela 
qualidade do trabalho desenvolvido. As duas 
unidades entraram na lista dos melhores hospitais 
do mundo, o ranking World’s Best Hospitals 
2022, da revista norte-americana Newsweek.

O Hospital Unimed - Unidade Contorno 
foi destacado pela publicação pelo segundo 
ano consecutivo e subiu 13 posições em relação 
a 2021, ocupando agora a 52ª colocação 
no Brasil. Já a Maternidade Grajaú recebeu o 

destaque, pelo terceiro ano consecutivo, entre 
os hospitais especializados avaliados. A unidade, 
inclusive, é o único serviço de saúde de Minas 
Gerais listado no ranking global da categoria. 

A premiação, conduzida em parceria 
com a Statista Inc., empresa global de pesquisa 
de dados, avaliou mais de 2.200 hospitais 
de 27 países. “Vivemos anos desafiadores 
no enfrentamento da pandemia e receber o 
reconhecimento pela condução que tivemos 
nesse período, com foco em todos os nossos 
públicos de relacionamento, é muito bom. 
Compartilho esse resultado com cada um de 

eles: Adalgisa Vilela Serio Miranda, Daniel 
Resende Firmino, Luiz Fernando Pereira Souza, 
Mauricio Araújo Ribeiro, Samuel Antônio Reis 
e Vitor Ramon da Silva.

Apesar de 2021 ter sido um ano difícil 
para os produtores de café, devido aos 
resultados da seca de 2020 e das geadas 
ocorridas em julho de 2021, a cooperativa 
continuou investindo para dar suporte aos 
cooperados. Aumentou sua capacidade 
de preparo de café, o que possibilita gerar 
ágios nos preços de vendas dos cafés 
comercializados, criou uma estrutura própria 
para receber e comercializar cafés baixos, 
inaugurou a usina de rebeneficiamento para 
cafés especiais e microlotes e finalizou o ano 
com o recebimento do Prêmio SomosCoop 
Excelência em Gestão, um prêmio nacional 
por se destacar em ações de governança e 
gestão.

Em síntese, 2021 foi um ano positivo 
para a Cocatrel, que atingiu faturamento 
recorde e sobras importantes em seu 
resultado, mostrando a solidez e segurança 
de uma cooperativa que segue firme em 
seu propósito de proporcionar soluções de 
qualidade e excelência, gerando segurança e 
sustentabilidade ao cooperado.
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