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grandes armazéns de confiança, por isso não 
param de crescer e apresentar resultados 
para todos os cooperados, colaboradores e 
comunidades nas quais atuam.

Confiança é a essência da inteligência 
colaborativa, é o caminho para povos 
desenvolvidos e em desenvolvimento. 
É a proposta de construção coletiva 
e inclusiva capaz de transformar para 
melhor as sociedades. Quem faz parte do 
cooperativismo entende bem esse conceito. 
Tanto é assim que uma vez cooperativista, 
cooperativista para toda a vida, visto que 
dificilmente alguém deixa esse universo de 
atuação conjunta em prol da construção de 
um mundo melhor. 

Cooperar é privilegiar a inteligência 
colaborativa e atuar na vanguarda. Que 
essa reflexão possa permear as relações 
e o trabalho de outras milhões de pessoas 
que ainda não estão no cooperativismo 
e, infelizmente, não atentaram para esse 
modelo econômico e social considerado 
como solução para o futuro que precisamos.

Sejamos sempre e cada vez mais Coop!

Inteligência 
Colaborativa

Os empreendimentos cooperativos 
têm em seu DNA valores e princípios 
diferenciados, que direcionam os negócios 
para o ambiente econômico com finalidade 
social, da produtividade com sustentabilidade, 
do desenvolvimento individual e coletivo 
ao mesmo tempo. Não há como negar a 
grande contribuição do cooperativismo para 
as sociedades, seja pelo exemplo, seja pelos 
resultados ou pelo legado de prosperidade 
para todos. As cooperativas, sem dúvida, 
constroem um mundo melhor.

A escolha do tema do Dia Internacional 
do setor este ano, apresentado recentemente 
pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), 
foi além de assertiva, bastante significativa, 
visto que retoma uma abordagem que 
retrata de maneira muito objetiva o trabalho 
e a proposta do cooperativismo em todo 
o mundo. A ACI voltou ao tema de 2012 
– Cooperativas Constroem um Mundo 
Melhor, quando a Organização das Nações 
Unidas declarou aquele ano como o Ano 
Internacional do Cooperativismo.

Cada vez mais pessoas têm aderido 
a esse segmento como solução para 
a prosperidade social. E isso acontece 
justamente porque cada vez mais pessoas 
confiam no cooperativismo como caminho 
para a democracia e a paz. A cooperação 
se tornou um dos conceitos mais lembrados 
e citados durante a pandemia, confirmando 
que em momentos de crise, seja ela de qual 
natureza for, o cooperativismo sobressai, 
inspirando, crescendo e incluindo pessoas 
no propósito de aprimorar a capacidade de 
fazer o coletivo funcionar bem.

As cooperativas fazem bem e fazem 
melhor sempre porque têm a confiança 
de milhares de pessoas. Como já dizia o 
meu dileto amigo Márcio Lopes de Freitas, 
presidente da OCB, as cooperativas são 

Em 29 de maio é celebrado o Dia Mundial da 
Energia. Conheça melhor o Programa Minas 
Coop Energia do Sistema Ocemg, que fomenta 
a sustentabilidade por meio da construção de 
usinas de energia fotovoltaicas pelo setor e a 
doação de parte da energia produzida para 
entidades beneficentes do Estado. #SomosCoop
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Workshops do Dia C para cooperativas de Minas

Uma iniciativa para alinhar 
o entendimento e capacitar os 
cooperativistas que atuarão nos projetos 
de responsabilidade social do setor, os 
workshops do Dia de Cooperar (Dia 
C) 2022 foram realizados pelo Sistema 
Ocemg no final de abril e início de maio. 

A proposta foi dividida em três 
grupos: o primeiro composto por 
cooperativas que realizaram projetos de 
responsabilidade social transformadores 
e contínuos, o segundo por aquelas 
que, em 2021, promoveram ações para 
soluções emergenciais ou eventos de 
celebração, e o terceiro grupo contou 
com cooperativas iniciantes no Dia C ou 
que não participam do movimento há 
mais de cinco anos. 

Os instrutores dos workshops foram 
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 (pioneira no Brasil 
em venture building de negócios de 
impacto), Gabriela Reis.

Segundo explicou Tello, o formato 
dos workshops este ano é mais voltado 
para atividades e reflexões, para que os 
participantes saiam dos encontros com 
uma ideia concreta da transformação 
que almejam promover neste Dia C e 
como irão colocá-la em prática.

A analista do Sistema Ocemg, 
Rouzeny Zacarias, ressaltou a satisfação 
da equipe em atuar juntamente com as 
cooperativas na operacionalização dos 
projetos, visando à transformação das 
comunidades onde elas estão presentes.

Ela reforçou a importância da 
intercooperação, alinhando esse 
princípio cooperativista com o 17º 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU:  parcerias em prol das 
metas.

Para Erika C. Vilas Boas, do setor de 
Comunicação da Cooxupé, é importante 
entender como são formuladas e como 
é feita a mensuração das iniciativas 
de responsabilidade social contínuas. 
Ludmila Caproni, do departamento 
socioambiental da Coopfam, ressaltou 

a expectativa de aprender a construir e 
aprimorar os projetos, bem como estudar 
como conseguir maior engajamento dos 
voluntários.

Datas importantes
Durante o workshop, Rouze explicou 

que o Sistema Ocemg aderiu ao formato 
de cadastro da iniciativa e envio do 
relatório do Sistema OCB, unificando 
todo o processo com as demais Unidades 
Estaduais. Ela ainda apresentou os dados 
do movimento e as datas importantes do 
Dia C 2022. O período para cadastrar 
os projetos começou no início de maio 
e o prazo para enviar os relatórios das 
ações para produção do Livro do Dia C 
será estendido até dezembro.

Importante ressaltar que a 
celebração do Dia de Cooperar este ano 
está marcada para 2 de julho.

As novidades, inscrições e as 
principais informações sobre o 
movimento estão disponíveis no blog 
do Dia C (diac.minasgerais.coop.br).  
Fique ligado!

Agenda

Capacitação

02/06 - Prodecoop Saúde - Mód. 2 - Governança Corporativa 
em Cooperativas de Saúde - Online 

06 a 09/06 - Formacoop - Outros Ramos - Mód. 5 - Gestão 
Financeira - Turma 1 - Online 

06 a 09/06 - Programa de Liderança Comportamental: 
Comunicação 4.0 e  influência e Feedback  consistentes - 
Online

06 a 09/06 - Formacoop - Crédito - Mód. 4 - Gestão de 
Pessoas: Desenvolvendo cooperados e empregados - Turma 2 - 
Online

06 a 09/06 - Formacoop - Outros Ramos (Saúde) - Mód. 3 - 
Bases Legais do Cooperativismo  - Online

06 a 10/06 - Formacoop - CURSO ÒPERA - Mód. 4 - Dinâmica 
da Mudança Organizacional Estimulada e Mód. 5 - O Agente 

de Mudanças e seu Papel nas Cooperativas  - Presencial

07 a 10/06 - Formacoop - Formacoop - Outros Ramos - 
Varginha - Mód. 3 - Bases Legais do Cooperativismo  - Online

07 a 10/06 - Gestão de Clientes e Mercados - Coopatos - 
Mód.6 - Planejamento de Controle de Estoques - Online

09 a 10/06 - Formacoop - Crédito - Mód. 5 - Gestão 
Financeira - Turma 1 - Presencial

13 a 14/06 - Curso: Gestão de Compras e Estoque - Online 
 
13 a 14/06 - Formacred - Mód. 1 - Comportamental - 
Presencial

15/06 - Palestra de Orientações PDGC - Primeiros Passos - 
Online



4

No dia 24 de maio é comemorado o Dia 
Nacional do Café. Hoje, o Brasil é o maior 
produtor de café do mundo e o segundo 
maior consumidor do produto, de acordo 
com dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Café (Abic). A produção brasileira 
em 2021 atingiu o equivalente a 47,7 milhões 
de sacas segundo a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Somente em 2021, segundo dados 
do Conselho dos Exportadores de Café do 
Brasil (Cecafé), o Brasil exportou 40,372 
milhões de sacas. Muito dos resultados deste 
produto no mercado se deve ao trabalho 
das cooperativas, seja em âmbito nacional 
ou estadual, afinal elas são responsáveis por 
54,8% da produção cafeeira do país, com um 
total de 104 cooperativas do setor atuando no 
território brasileiro. 

O presidente do Sistema OCB, Márcio 
Lopes de Freitas, ressalta que “o modelo 
cooperativista é um dos pilares para que a 
cafeicultura brasileira tenha conseguido atingir 
os patamares de produção e comercialização 
que temos hoje. Além de toda a estrutura de 
apoio à atividade do produtor associado, desde 
o fornecimento de insumos até a recepção e 
comercialização da produção, um dos grandes 
diferenciais das cooperativas está na prestação 
de um serviço de assistência técnica altamente 
qualificado, fazendo toda a diferença para o 
desenvolvimento de uma cafeicultura de ponta”.

Como principal produtor, Minas colheu 
21,45 milhões de sacas no ano passado, 
segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), e o cooperativismo 
responde por 56,8% (19 milhões de sacas) desta 
produção, ou 31,2% do café produzido no país. 

Estes dados são apurados pelo Sistema 
Ocemg, por meio do Anuário de Informações 

Econômicas e Sociais do Cooperativismo 
Mineiro, que apontou ainda que a cada 10 
xícaras de café produzidas no Brasil, três são 
originadas das cooperativas mineiras. Essa 
representatividade aumenta ainda mais no 
mercado mineiro, uma vez que a cada 10 
xícaras de café produzidas em Minas Gerais, 
seis passam por uma cooperativa.

“Se fosse considerado um país, Minas 
Gerais seria o maior produtor de café do 
mundo. E o cooperativismo se orgulha em 
fazer parte e ser a base para que esses números 
sejam apurados no setor cafeeiro ano após 
ano”, comenta o presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato.

Hoje, a entidade congrega 53 cooperativas 
produtoras de café, responsáveis por uma 
produção anual de 19,7 milhões de sacas de 
60 kg, o equivalente a 1,8 milhão de toneladas, 
e pela geração de 7.200 empregos. Em 2020, 
exportaram mais de 369,4 mil toneladas do 
produto. 

A organização acompanha, monitora, 
visita e desenvolve ações de capacitação e 
formação profissional junto às cooperativas 
do ramo, assim como realiza um trabalho de 
representação institucional marcando presença 
nos principais fóruns de debate sobre cafeicultura 
e estando próxima aos tomadores de decisões 
dos Três Poderes. 

No ano passado e início deste ano, o Sistema 
Ocemg acompanhou os desdobramentos dos 
fatores climáticos, que geraram prejuízos para 
produtores e cooperativas, bem como questões 
de logística causadas pela pandemia e pelo fato 
de ter sido ano de bienalidade negativa. Apesar 
disso, 2021 foi um ano de rentabilidade muito 
boa para o produto, quando o café atingiu uma 
valorização de quase 130%, como explica a 
analista da organização, Diana Oliveira. 

Dia Nacional do Café: cenário e projeções para a safra 2022

Para este ano, ela afirma que ainda é 
cedo para projetar a safra e que pode haver 
uma quebra devido às geadas do meio do ano 
passado, que irão refletir agora, mas a produção 
está em bienalidade positiva. Ela ressalta ainda 
que um ponto a ser trabalhado para melhorar 
ainda mais a venda do produto para fora é 
aprimorar o marketing do café. 

“Estamos vivendo um momento ímpar na 
história humana e também na do café. Tivemos 
uma sequência de problemas ligados ao clima, 
à produção, ao preço e ao fornecimento de 
insumos. Então, temos um 2022 bastante 
desafiador”, completa o presidente da Coocafé, 
Fernando Cerqueira. Ele explica que, em teoria, 
a safra será melhor que a do ano passado, mas 
com muitas incógnitas, a começar pelos valores 
e fornecimento de fertilizantes, devido à guerra 
entre Rússia e Ucrânia, principais fornecedores 
destes defensivos, assim como questões políticas 
internas. “Porém, nós e os produtores estamos 
otimistas”, ressalta o dirigente, frisando que 
a cooperativa está dando todo o apoio aos 
cooperados neste momento.  

Para Carlos Augusto Rodrigues de Melo, 
presidente da Cooxupé, maior cooperativa de 
café do mundo, a data é   muito importante para 
os cafeicultores brasileiros. Ele ressalta ainda que 
“diante dos acontecimentos que vivemos nos 
últimos tempos, principalmente pelas intempéries 
climáticas e crises geradas pela pandemia, a 
cafeicultura mostrou um poder muito grande de 
resiliência. E, neste contexto, a Cooxupé e seus 
cooperados têm superado todos os desafios com 
união e confiança, dentro e fora das porteiras de 
suas propriedades. A luta pela busca de melhorias 
por nossa classe é constante. Neste sentido, a 
Cooxupé estará sempre presente, em várias 
esferas, representando a voz de mais de 17 mil 
famílias produtoras, nossas cooperadas”, finaliza.

 

Agricultura
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Histórias que inspiram

Cooperativismo, família e comunidade: a história de valorização das 
pessoas contada pelo gerente do Sicoob Credisudeste

Trinta e sete anos de cooperativismo 
e contando. Assim o gerente de 
Relacionamento e Organização do 
Quadro Social do Sicoob Credisudeste, 
Clodoaldo Heitor, que entrou no setor com 
14 anos como office boy de uma extinta 
cooperativa agropecuária da sua cidade 
natal, Espera Feliz, chamada Coavap, 
registra sua trajetória profissional, 
sempre com foco no cooperado e na 
comunidade. 

Não teria como ser diferente, afinal, 
o caminho dele sempre foi entrelaçado 
com o cooperativismo. O pai havia sido 
gerente da Coavap e, como ele gosta de 
dizer, toda a família é cooperativista: os 
pais, os tios e os filhos, Julia, de 25 anos, 
e André, de 23, que foram fazer faculdade 
em outras cidades e, já aos 17 anos, se 
tornaram associados da cooperativa de 
crédito na qual o pai atua. “Por onde 
passam e tem uma agência do Sicoob, 
eles tiram foto e me mandam”, conta 
satisfeito. 

Relembrando o início da sua história 
no setor, ele comenta que um ano após 
seu ingresso na cooperativa agro, passou 
a atuar como aprendiz de degustador de 

café, na Sala de Classificação cafeeira 
da instituição. Na época, Clodoaldo, 
cuja família morava na região do Vale do 
Paraíso, na zona rural, passava a semana 
na casa da avó, em Espera Feliz, para 
trabalhar e estudar. Lá ficou até 1989, 
quando foi para Itaperuna, no Rio de 
Janeiro, para cursar Ciências Contábeis.

No seu retorno à cidade em que 
nasceu, no ano de 1993, ele ingressou 
na então Credivap. E, mais uma vez, 
o caminho de Clodoaldo se cruzava 
com o cooperativismo. Na instituição 
assumiu, primeiramente, o cargo de 
escriturário, atendendo os cooperados 
no balcão, passou pelo caixa, e, com o 
crescimento da cooperativa, virou chefe 
de Seção e ainda chefe de Setor.  “Depois 
disso, de 1999 a 2002, fui gerente de 
Agências”, complementa, lembrando que 
atuou também como chefe da Carteira 
de Crédito Rural durante sua trajetória 
profissional. 

Devido à sua formação, assumiu 
a contabilidade da cooperativa tempos 
depois. E, em 2013, já como Sicoob 
Credivap, a instituição fez uma junção 
com o Sicoob Credimur, e assim nasceu 
o Sicoob Credisudeste, cujo Centro 
Administrativo fica atualmente em 
Muriaé e tem Pontos de Atendimento 
(PAs) em 21 cidades, das quais 18 têm 
como principal vocação o agronegócio. 
Devido à sua localização, na Zona da 
Mata, a cooperativa de crédito atua 
em três Estados: Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, sendo a única 
instituição financeira em nove dos 
municípios em que está presente. 

Na sua carreira no Sicoob 
Credisudeste, o dirigente esteve à frente 
também da Gerência de Negócios até 
que, em 2020, foi criada a Gerência 
de Relacionamento e Organização de 
Quadro Social, da qual ele é gerente 
desde o início. “Ao longo destes anos 
de trabalho na instituição viajei muito 
entre as cidades que temos PAs, tenho 
muito contato com os associados e criei 
um bom relacionamento com todas as 
agências e isso contribui muito para o 
trabalho de OQS”, diz. 

Para ele, o principal desafio do 

Sicoob Credisudeste é não perder o 
contato com os cooperados e com 
a comunidade e se aproximar cada 
vez mais das pessoas por meio de 
parcerias com sindicatos, associações 
e agentes locais, sem perder o DNA 
do cooperativismo. E no trabalho de 
Educação Cooperativista, Clodoaldo 
explica que o associado está em primeiro 
lugar e seu foco é entender suas dores e 
demandas. Hoje, o Sicoob Credisudeste 
conta com 28 mil cooperados ativos. 

Em paralelo com a carreira, ele 
se preparou também academicamente, 
com pós-graduação em Gestão de 
Cooperativas e Gestão de Negócios. E 
buscou experiência sobre o setor fora do 
país, por meio de uma missão internacional 
com o Sistema Ocemg, onde passaram 
pela França e a Inglaterra, em Rochdale, 
berço do cooperativismo. 

Para ele, foi importante conhecer 
o cooperativismo mundo afora para 
valorizar ainda mais que o cerne deste 
modelo de negócio está no que cada 
cooperativa realiza localmente, em cada 
cidade e região, contribuindo com cada 
indivíduo.  

“Sempre que tenho oportunidade, 
digo que quem não entende como 
funciona uma cooperativa, que procure 
uma, porque aqueles que vivem os 
valores e princípios cooperativistas na 
prática sabem que ele deixa de ser visto 
como um modelo de negócio e vira uma 
filosofia de vida”, comenta. 

Assim, cooperativista nato, ele quer 
seguir contribuindo para o segmento, 
com foco no Crédito para que não 
sucumba à pressão de mercado e perca 
sua essência voltada para o social. E, 
pessoalmente, quer seguir sua carreira de 
sucesso no Sicoob Credisudeste e trazer 
mais gente como cooperados: “Sempre 
que puder, vou agregar mais pessoas ao 
cooperativismo”, ressalta. 

Para finalizar, Clodoaldo afirma 
que os grandes concorrentes das 
cooperativas de crédito não são os 
bancos ou instituições financeiras, mas o 
desconhecimento da comunidade sobre 
o setor e ele trabalha diariamente para 
mudar isso. 

Clodoaldo Heitor
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beneficiaram 13,7 milhões de pessoas, com 
o apoio de 480 mil voluntários. 

Desafios e expectativas
Com mais de uma década de 

duração, o Dia C passou por desafios e 
adaptações. Como ressalta a gerente de 
Educação e Desenvolvimento Sustentável 
do Sistema Ocemg, Andréa Sayar, “a 
cultura para o engajamento em iniciativas 
de voluntariado e responsabilidade social 
no Brasil ainda é pouco desenvolvida. O 
Dia C tem sido essencial para influenciar 
a sociedade a desenvolver projetos que 
possam suprir demandas sociais ou 
ambientais emergenciais ou estruturais e 
contribuir para transformar as realidades 
das comunidades”. 

Ainda assim, as conquistas são 
inúmeras, com enfoque para a credibilidade 
do movimento em todo o país. Para 
Andréa, “é esta credibilidade que garante 
a adesão e engajamento das cooperativas, 
cooperados, empregados e dirigentes nos 
projetos”. 

Entre os reconhecimentos do Dia 
C, vale ressaltar que, em 2019, o Papa 
Francisco recebeu o símbolo do movimento 
pelas mãos do presidente do Sistema 
Ocemg. Scucato também apresentou o 
movimento em Kuala Lumpur, na Malásia, 
durante a Assembleia Geral da Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI).  

Pensando no futuro do Dia de Cooperar, 
Andréa aponta que o mundo vive a Década 
da Ação, definida pela ONU como o 
período crucial para que os ODS sejam 
alcançados, portanto, a meta é “conseguir 
mobilizar e preparar as cooperativas para 

A responsabilidade social está no DNA 
das cooperativas, bem como dos membros 
que as compõem, privilegiando o bem-estar 
comum e a busca pela construção de um 
mundo mais justo e igualitário. Esse conceito 
permeia as atividades do cooperativismo 
desde a sua criação no século XVIII e há 13 
anos, a partir de uma iniciativa do Sistema 
Ocemg, é materializado por meio do Dia 
C – um programa que promove, celebra, e 
divulga as ações sociais das cooperativas em 
um grande movimento de sustentabilidade: o 
Dia de Cooperar (Dia C).

Ao lançar a campanha, em 2009, o 
Sistema Ocemg sabia da importância de 
ressaltar o papel do cooperativismo em 
prol das transformações sociais de impacto 
para a sociedade. “Criamos essa corrente 
do bem, que, hoje, congrega milhões de 
pessoas. Tínhamos os pés no chão de que era 
necessário crescer passo a passo, mas sempre 
esperando que o voluntariado cooperativista 
tomasse todo o país”, comenta Ronaldo 
Scucato, presidente do Sistema Ocemg, 
completando: “E foi o que aconteceu para 
nossa alegria e orgulho”. 

O movimento, alinhado ao 7º princípio 
cooperativista “Interesse pela Comunidade”, 
tem como proposta cuidar das pessoas das 
regiões onde existem cooperativas, preservar 
o meio ambiente, fomentar a sustentabilidade 
e realizar ações nas quais todos possam se 
beneficiar por meio do compartilhamento de 
experiências de voluntariado e solidariedade.  

Norteado pelo tema “Atitudes simples 
movem o mundo”, o Dia C incentiva iniciativas 
de responsabilidade social nas comunidades 
em que as cooperativas estão inseridas, por 

meio de ações voluntárias. Com isso, o setor 
cooperativista contribui para o alcance dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), preconizados pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), agenda composta por 
metas que devem ser atingidas até o ano de 
2030.

Vale ressaltar que o Sistema Ocemg foi 
a primeira Unidade Estadual e única entidade 
do Sistema OCB a assinar, em 2018, o Pacto 
Global da ONU e segue, ano após ano, 
comprometido com os princípios preconizados 
pela iniciativa nas áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e anticorrupção.

Em 2014, o Dia de Cooperar foi 
disponibilizado para o Sistema OCB. Hoje, 
a participação de mais de mil cooperativas, 
de todos os Estados e do Distrito Federal, faz 
do Dia C o maior movimento de voluntariado 
cooperativista brasileiro e, por hora, sem 
paralelo no mundo. Não por acaso, outros 
países vêm demonstrando interesse em aderir 
à proposta.

Como resultado, desde a nacionalização, 
o Dia C já beneficiou 24.845.257 pessoas, 
por meio do trabalho de mais de 1,1 milhão 
de voluntários. Somente no ano passado, 
as ações de responsabilidade social das 
cooperativas brasileiras beneficiaram 5,8 
milhões de pessoas, com a participação de 
145 mil voluntários. 

Minas, como berço da iniciativa, apura 
números muito relevantes a cada edição: 
em 2021, o movimento engajou 295 
cooperativas, com 28.375 voluntários, que 
alcançaram 3,2 milhões de beneficiados, em 
389 municípios. 

Desde o primeiro ano da campanha, já 
foram realizados mais de 2.100 projetos, que 

A partir da criação do Dia C, em 2009, as ações cotidianas de solidariedade e sustentabilidade realizadas 
pelas cooperativas passaram a ter uma data de celebração; hoje, mais de 5,8 milhões de pessoas são 

beneficiadas por ano pelo movimento em todo o Brasil

Exemplo de cooperação e responsabilidade social 
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que todos possamos contribuir, de alguma 
forma, com a sustentabilidade do planeta 
através dos projetos do Dia C”.

Para Guilherme Costa, coordenador 
de Desenvolvimento Humano e Social do 
Sescoop Nacional, este ano será voltado 
ao aumento do engajamento e mobilização 
das cooperativas para os projetos, estando 
perto uns dos outros. “Nos últimos dois 
anos, tivemos celebrações virtuais e 
restrições em decorrência da pandemia. 
Desta vez, a ideia é estarmos mais próximos, 
de modo a estimular as cooperativas para 
a construção, retomada ou continuidade 
dos projetos relacionados aos diferentes 
ODS”, estima. 

Lançamento em Minas 
Dando início aos trabalhos do 

movimento em 2022, o Sistema Ocemg 
realizou, no dia 12 de abril, em Belo 
Horizonte, o Lançamento do Dia de 
Cooperar (Dia C) 2022, com o intuito de 
fomentar as ações de desenvolvimento 
social no Estado por meio das cooperativas. 

Retomando a tradição dos encontros 
presenciais, para marcar o início das 
ações de voluntariado cooperativista no 
Estado, o evento contou com a presença 
de mais de 350 pessoas. Na oportunidade, 
o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, frisou que “o movimento é um 
sucesso por causa de vocês ,cooperativistas, 
que abraçaram o projeto”.

A superintendente da OCB, Tânia 
Zanella, agradeceu a Unidade Estadual 
mineira por disponibilizar o Dia C para as 
demais cooperativas brasileiras e ressaltou 
que o setor teve papel importante nas ações 

de atendimento às demandas dos mais 
afetados pela pandemia nos últimos dois 
anos.

Durante o lançamento, Scucato, 
acompanhado do vice-presidente e do 
superintendente do Sistema Ocemg, 
Samuel Flam, e Alexandre Gatti Lages, 
assinaram junto com o provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
Roberto Oto Augusto de Lima, um termo 
de compromisso de doação de energia 
fotovoltaica para a instituição de saúde.

A iniciativa faz parte do Programa de 
Energia Fotovoltaica do Cooperativismo 
Mineiro (MinasCoop Energia), lançado 
em 2021 pelo Sistema Ocemg, com vistas 
em promover e incentivar a implantação 
de usinas de energia fotovoltaica pelas 
cooperativas, com doação de parte da 
energia gerada para entidades beneficentes.

“Nossa Santa Casa agradece, pois, 
além de receber energia limpa, contribuirá 
para nossa sustentabilidade financeira, que 
será muito importante para a instituição”, 
comentou o provedor.

A programação trouxe temáticas 
variadas dentro do universo da 
responsabilidade social, inovação e 
sustentabilidade. Como a fala da diretora 
de Relações Institucionais do Pacto Global 
da ONU no Brasil, Helen Pedroso, que 
ressaltou que a entidade acredita muito 
no Dia C como exemplo de aplicação dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), principalmente o de número 17 – 
Parcerias e Meios de Implantação.

Padre Fábio de Melo também foi um 
dos convidados e falou com o público 
acerca da temática Cooperação para 

a Prosperidade Social. Na ocasião, ele 
resumiu a importância da cooperação 
afirmando que “a dimensão cooperativista 
é eu ser um homem capaz de cooperar 
em tudo, ter a capacidade de me perceber 
como parte de um todo”.

Participaram ainda o presidente da 
Cooperativa, Yougreen, Roger Koeppl, a 
diretora da Hub de Economia Circular do 
Brasil, Beatriz Luz, e o palestrante Marcos 
Rossi.

Novidade nas inscrições
Este ano, o Sistema Ocemg aderiu ao 

formato de cadastro da iniciativa e envio do 
relatório do Sistema OCB, unificando todo 
o processo assim como já acontece com as 
demais Unidades Estaduais. O sistema já 
está disponível para a inscrição dos projetos 
e o prazo para o envio dos relatórios vai até 
o final do ano: dia 31 de dezembro. 

A equipe da Unidade Estadual estará 
disponível para ajudar no cadastro pelo 
e-mail diadecooperar@sistemaocemg.
coop.br e pelo telefone (31) 3025-7105.

Além disso, todas as novidades e 
materiais de apoio para as cooperativas 
estão disponíveis no blog da campanha 
(diac.minasgerais.coop.br). 

A partir da criação do Dia C, em 2009, as ações cotidianas de solidariedade e sustentabilidade realizadas 
pelas cooperativas passaram a ter uma data de celebração; hoje, mais de 5,8 milhões de pessoas são 

beneficiadas por ano pelo movimento em todo o Brasil

Exemplo de cooperação e responsabilidade social 
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Assembleia

Comemoração

Resultados de 2021 são apresentados em AGO da Ocemg

A Ocemg realizou, no dia 27 de abril, 
na Casa do Cooperativismo Mineiro, sua 
Assembleia Geral Ordinária (AGO). Depois de 
dois anos, o evento voltou ao formato presencial 
e reuniu representantes de diversas cooperativas 
do Estado, que aprovaram por unanimidade a 
prestação de contas relativa ao exercício de 2021, 
bem como o orçamento proposto para 2022. Na 
ocasião, ainda foi deliberada a transferência de 
sobras para o Fundo Social, em conformidade 
com o artigo 37 do Estatuto Social, bem como 
autorizadas as negociações coletivas de trabalho 
pela entidade.

O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo 
Scucato, destacou que o mundo tem apresentado 
conceitos importantes como o de economia 
circular, em que a ideia é reaproveitar os recursos 
ao máximo e destacou que o sistema cooperativista 

é um exemplo de como é possível se desenvolver 
e viver em paz.  “Trabalhamos para desenvolver 
negócios, para capacitar nossos dirigentes e 
colaboradores, para que as cooperativas alcancem 
resultados financeiros positivos. Os negócios são 
prioritários, porque possibilitam que tenhamos 
uma atuação social, mas o social é rebocado pelo 
econômico”, disse.

O dirigente também ressaltou o esforço do 
Sistema Ocemg para a capacitação dos gestores, 
conselheiros e colaboradores, atores importantes 
nos resultados obtidos pelas cooperativas e que 
isso é fundamental para que cada uma delas possa 
auxiliar as comunidades em que estão inseridas. 

A mesa diretiva da AGO contou também com 
a presença do vice-presidente do Sistema Ocemg, 
Samuel Flam, e da coordenadora do Conselho Fiscal 
do Sistema Ocemg, Tatiana Campos Salles Silva. 

Números importantes
Durante a Assembleia, o superintendente do 

Sistema Ocemg, Alexandre Gatti Lages, apresentou 
dados relativos às iniciativas de capacitação, 
monitoramento, acompanhamento e promoção 
social da entidade ao longo do ano de 2021, 
confirmando que o relatório completo de atividades 
realizadas pela Unidade no exercício passado já está 
disponível no Portal do Cooperativismo Mineiro (www.
sistemaocemg.coop.br) e que será encaminhado a 
todas as cooperativas do Estado.

O dirigente falou sobre os números de 
programas, workshops, cursos e treinamentos 

desenvolvidos pelo Sescoop-MG, assim como 
as parcerias com universidades nacionais 
e internacionais e com o Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais (CRC-MG), do qual o Sistema 
Ocemg é credenciado para aplicar cursos 
de capacitação dos profissionais do setor. 

Além disso, o Sistema realizou 
em 2021 encontros profissionais no 
formato virtual, contemplando mais de 
300 participantes, de 200 cooperativas. 
No ano passado, foram inauguradas 
também as três usinas do Programa de 
Energia Fotovoltaica do Cooperativismo 
(MinasCoop Energia).  

O superintendente destacou que a 
organização, signatária do Pacto Global da 
ONU, publicou relatório sobre engajamento 
do setor nas propostas do Pacto Global, no 
qual reafirma o compromisso do sistema 
e das cooperativas. Gatti frisou ainda as 
ações de desenvolvimento sustentável 
intensificadas em 2021 e o início do projeto 
junto a pessoas em situação de rua ou com 
trajetória de rua por meio da educação 
cooperativista. A proposta é formar uma 
cooperativa para gerar renda para esse 
público. No momento há 35 participantes.

Ao todo, o Sistema Ocemg promoveu 
459 visitas técnicas a cooperativas, 
contemplando 173 cooperativas em mais 
de 1.240 horas técnicas. 

Uma década depois do Ano 
Internacional das Cooperativas da ONU, que 
evidenciou a contribuição das cooperativas 
para tornar o mundo um lugar melhor, o 
tema do Dia Internacional do setor este 
ano, anunciado pela Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI), é “Cooperativas 
Constroem um Mundo Melhor”. 

“A edição centenária desta celebração 
nos enche de orgulho e responsabilidade. 
Devemos mostrar ao mundo que nossa 
doutrina está mais viva do que nunca e 
que é fundamental para a construção de 
um mundo melhor. É justamente para isso 
que o slogan deste ano orienta. As Nações 
Unidas deixaram bem claro que esse modelo 
econômico e social ajuda a construir um 
mundo onde ninguém fica de fora e onde 

Anunciado tema do Dia Internacional do Cooperativismo 2022

ninguém é deixado para trás”, declarou o 
presidente da ACI, Ariel Guarco.  

De acordo com o secretário-geral da 
ONU, Antonio Guterres, “o mundo está à beira 
de um abismo e se movendo na direção errada. 
Para restaurar a confiança e inspirar esperança, 
precisamos de cooperação, precisamos de 
diálogo, precisamos de compreensão”. O 
alerta de Guterres foi amplamente destacado 
no 33º Congresso Cooperativo Mundial, 
realizado pela ACI em dezembro de 2021, 
confirmando que a identidade compartilhada 
está levando as cooperativas a agir para 
enfrentar os problemas do mundo.  

O tema escolhido para este ano remete 
ao utilizado em 2012, quando a ONU 
o definiu como o Ano Internacional das 
Cooperativas. A ideia é ecoar mais uma vez a 

contribuição única das cooperativas para 
tornar o mundo um lugar melhor, afinal, 
as coops fazem muito e fazem bem.  O 
#CoopsDay será celebrado em todo o 
mundo no dia 2 de julho. 

Sobre o dia 
O Dia Internacional das Cooperativas 

é celebrado desde 1923, mas foi somente 
em 1995, ano do centenário da ACI, 
que a Assembleia Geral das Nações 
Unidas o proclamou oficialmente 
e estabeleceu sua comemoração 
anualmente, sempre no primeiro 
sábado de julho.  O objetivo do 
#CoopsDay é chamar atenção para 
as cooperativas e promover os ideais 
do movimento. 

Depois de dois anos, assembleia 
voltou a ser presencial
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Educação

O novo Marco Legal da Micro e Mini 
Geração Distribuída (GD), sancionado em 
janeiro deste ano, é o tema de uma publicação 
elaborada pelo Sistema OCB e lançada no dia 
14 de abril.  A formulação da Lei 14.300/22 
contou com a cooperação do Sistema OCB 
nos debates e defesas técnicas que resultaram 
em maior segurança jurídica, melhor alocação 
de custos e manutenção de benefícios para o 
desenvolvimento da atividade.

“A lei 14.300/2022 trouxe segurança 
jurídica ao modelo de geração distribuída, 
permitindo que os consumidores e cooperativas 

invistam com segurança na geração de energia 
renovável. Um importante passo para a 
diversificação e renovação da matriz energética 
brasileira com a participação do consumidor. 
Por isso a OCB participou ativamente das 
negociações que resultaram neste novo marco 
legal”, explica o analista de Energia e Meio 
Ambiente, Marco Olívio Morato de Oliveira.

A publicação traz as principais mudanças 
do novo marco e aborda, de forma simples, 
temas como a manutenção dos benefícios 
atuais até 2045, previstos na resolução 
normativa 482/2012 da Agência Nacional de 

Sistema OCB lança cartilha sobre marco da Geração Distribuída

Evento 

Energia Elétrica (Aneel); para os consumidores 
que já participam do sistema de compensação 
e para os que protocolarem o pedido até 
06/01/2023, período de transição para os que 
protocolarem após esta data com a redução 
de subsídios; a manutenção do cooperativismo 
entre as opções para a geração compartilhada; 
a proteção a pequenos agentes de distribuição; 
e as inovações da Lei.

Para ter acesso à publicação, acesse o site 
ocb.org.br. 

Fonte: Sistema OCB
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ODS, e à Base Nacional Comum Curricular- 
BNCC, reforçando o comprometimento do 
Cooperativismo com a construção de uma 
sociedade mais justa, por meio da educação.

Para conhecer mais sobre o 
Cooperjovem, acesse o site do Sistema OCB 
ou entre em contato pelo e-mail educacao@
sistemaocemg.coop.br.

Sistema Ocemg cria Comitê de Mulheres 
Cooperativistas para discutir temáticas de 

diversidade e equidade 

Educação

Cooperjovem está disponível para cooperativas mineiras

O Sistema Ocemg está ampliando as 
ações de incentivo à inserção da temática 
do cooperativismo nas escolas do Estado 
em parceria com as Cooperativas locais e 
Secretarias de Educação.

Em 2021, a entidade aderiu ao 
Programa Cooperjovem, uma iniciativa do 
Sistema OCB que visa promover a educação 

cooperativista, empreendedora, financeira 
e ambiental, para estudantes do ensino 
fundamental das escolas públicas, privadas 
e cooperativas educacionais.

O Cooperjovem está alinhado ao 
Programa de Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas, no critério Sociedade, aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

Novidade

Confirmando a importância de 
colocar em pauta temas relacionados 
à diversidade e equidade, incluindo 
as mulheres no cerne das decisões 
cooperativistas, o Sistema Ocemg 
formalizou em abril deste ano a criação 
do Comitê de Mulheres Cooperativistas, 
cuja primeira reunião aconteceu no dia 
26, em formato virtual 

O encontro deu início aos 
trabalhos, cujo foco será a construção 

conjunta de propostas e projetos 
visando estimular e disseminar a 
participação e o protagonismo 
feminino no Cooperativismo 

Mineiro.
Para isso, o comitê conta 

com membros da equipe 
do Sistema Ocemg, além 
de 11 representantes de 
cooperativas, de todos 
os ramos do segmento. 
De acordo com Andréa 
Sayar, gerente de 

Educação e Desenvolvimento Sustentável 
da organização, “para este ano, a intenção 
é elaborarmos um plano de ação a ser 
implementado no período 2022/2023, 
à luz das proposições que serão trazidas 
do 15° Encontro Estadual de Mulheres 
Cooperativistas, que acontecerá no Grande 
Hotel Tauá, em Araxá, no período de 26 a 
28 de maio”.

O presidente do Sistema Ocemg, 
Ronaldo Scucato, cumprimentou as 
integrantes do grupo, ressaltando a 
importância do trabalho realizado por 
elas nas cooperativas das quais elas fazem 
parte. Segundo ele, as vivências de cada 
uma serão de suma importância para a 
construção das ações do Comitê que serão 
multiplicadas para todas as cooperativas 
mineiras, contribuindo para o protagonismo 
feminino no cooperativismo.

Com uma proposta consultiva e de 
trabalho, o comitê de Mulheres terá reuniões 
trimestrais e está alinhado às diretrizes do 
Comitê Nacional de Mulheres, da OCB. 
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Coopercurtas

Capebe, Coopfam e Coopemapi participam da Anufood Brazil

Patos de Minas é a primeira cidade do Estado  
a inserir o Cooperjovem nas escolas

A Rede Coop Patos de Minas, que une 13 
cooperativas atuantes na cidade, com o apoio 
da Prefeitura Municipal, aderiu ao Programa 
Cooperjovem, desenvolvido pelo Sescoop. 
Através de carta assinada pelos parceiros em 
março de 2022, os anos iniciais das escolas 
municipais passarão a receber a iniciativa que 
tem como objetivo contribuir para a formação de 
educadores e crianças a partir da disseminação 
da cultura cooperativista.

Nesta primeira etapa, a escola Norma 
Borges Beluco, com 95 alunos de três turmas do 
9º ano, e a escola Professor Aristides Memória 
(CAIC), com 208 alunos de nove turmas do 
6º ao 9º ano, desenvolverão iniciativas de 
educação cooperativista em sala de aula. No 
início de março, em parceria com o Sicoob 
Credicopa, houve o treinamento presencial com 
25 professores, realizado no auditório da sede da 
cooperativa. 

A analista de educação e desenvolvimento 

Sicoob Credplus inaugura Centro Administrativo

No dia 28 de março, o Sicoob Credindaiá, 
agora Sicoob Credplus, inaugurou o Centro 
Administrativo José Severino da Cruz, em 
homenagem ao seu Conselheiro de Administração, 
que atua há quase 30 anos na cooperativa. 
A inauguração contou com a presença de 
representantes do legislativo mineiro, cooperativas 
parceiras, cooperados e colaboradores.

O novo espaço é moderno e estruturado 
com a finalidade de concentrar as atividades de 
BackOffice e tem como objetivo principal alicerçar a 
cooperativa para novos projetos, em especial para a 

No ano passado, o Brasil registrou 
crescimento significativo na produção de energia 
solar, segundo informações da Agência Nacional 
de Energia Elétrica. Neste cenário, mais de 1,3 
mil novas instalações para a geração desse 
tipo de energia foram adquiridas com linhas de 
crédito oferecidas pelo Sicredi, um incremento de 
mais de 100% em relação a 2020.

“A procura por este tipo de energia cresceu 
no País e em Minas Gerais não foi diferente. 
Atento a essa demanda, o Sicredi reforça seu 
compromisso em atender às necessidades dos 
associados, fomentando o desenvolvimento 
sustentável ao disponibilizar produtos e serviços 
que possam contribuir para melhorar a qualidade 
de vida de toda a sociedade”, destaca o 
presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio 
Port.

Em valores, foi financiado pelo Sicredi 
em Minas volume superior a R$ 80 milhões, 
valor superior em relação a 2020, quando a 
instituição financeira cooperativa financiou R$ 
58 milhões para aquisição de equipamentos 
para geração de energia solar, um aumento de 
45%. De acordo com a Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia 
solar produzida no País representa 2,4% do total 
da matriz elétrica nacional. No ranking brasileiro 
de potência instalada, Minas Gerais ocupa a 
primeira posição.

Sicredi impulsiona a 
geração de energia solar 

em Minas Gerais

sustentável do Sistema Ocemg, Fabiana Pereira, 
que acompanha o Cooperjovem, ressalta a 
importância de levar o programa para a cidade. 
“O Cooperjovem está diretamente alinhado com 
as competências da Base Nacional Comum 
Curricular e promove educação cooperativista, 
empreendedora, financeira e ambiental. O 
conteúdo ministrado no treinamento aos 
professores tem carga horária de 24 horas”, 
resume.

Para o coordenador da Rede Coop Patos de 
Minas, Ronaldo Siqueira Santos, o Cooperjovem 
é uma das ferramentas mais importantes dentro 
do cooperativismo. “Investimos na formação 
de professores, para orientá-los na aplicação 
dos princípios cooperativistas em suas práticas 
pedagógicas. Com ele, já na infância, podemos 
estimular o processo de cooperar e mostrar 
os benefícios de agir em cooperação. Essa 
formação com certeza fará dessas crianças 
adultos melhores”, acredita.

mesmo setor, quanto de setores diferentes.
“Essa foi a primeira feira que 

participamos após a retomada de eventos. 
Tivemos oportunidades de bons negócios 
e torcemos para que essas parcerias se 
firmem”, complementou Vanessa Souza, 
gestora de Exportação da Coopemapi.

Entre 12 e 14 de abril, as cooperativas 
mineiras Capebe, Coopfam e Coopemapi 
estiveram na terceira edição da Anufood 
Brazil, realizada no São Paulo Expo.

A participação foi viabilizada por meio de 
parceria entre o Sistema OCB, a Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e o Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
com apoio do Sistema Ocemg.

A feira contou com oito pavilhões 
internacionais, mais de 600 marcas 
expositoras, três auditórios para palestras e 
workshops. O evento se destaca por oferecer 
a oportunidade de manter contatos com 
potenciais clientes e pela prospecção de 
vendas futuras.

Na ocasião, as cooperativas mineiras 
apresentaram seus produtos para empresários 
e representantes de empresas do setor 
de alimentos e bebidas que atuam tanto 
nacional, quanto internacionalmente. Além 
disso, a Capebe participou de rodadas de 
negócios promovidas pela Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos 

(Apex Brasil), que permitiu um contato direto 
com potenciais compradores dos produtos da 
cooperativa.

“O evento superou muito as nossas 
expectativas. Conseguimos várias 
conexões com potenciais clientes, tanto 
para o mercado interno, como o externo. 
Tivemos a oportunidade de levar o 
nosso nome aos vários consumidores 
que passaram pelo estande e provaram 
os nossos produtos”, ressaltou Marcelo 
Vieira, coordenador Capebe global.

Na mesma linha, Edivânia 
Fernandes, representante Comercial da 
Coopfam, comentou que a feira é uma 
vitrine para os cafés e para a cooperativa, 
assim contribui para formar novas redes 
de contatos com organizações tanto do 

expansão de novas agências, graças à organização 
que terá com os processos mais planejados e 
inovadores, conferindo maior eficiência operacional 
e administrativa.

O presidente do Sicoob Credplus, Milton 
Bueno Lobato, durante a inauguração, fez 
uma retrospectiva de seus cinco anos à frente 
da cooperativa: “O Sicoob Credplus mais que 
dobrou de tamanho em nossa gestão. Em 2019, 
inauguramos nossa sede própria e hoje, com muito 
orgulho, inauguramos nosso Centro Administrativo 
Sicoob Credplus”, finalizou.
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