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Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES 2021
Ações que transformam
Apresentamos ao quadro social, de acordo com os dispositivos legais
e estatutários, as atividades patrocinadas pelo Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social – FATES. Este recurso visa oferecer
apoio financeiro de cunho técnico, educacional e social, fortalecendo
o associativismo entre os cooperados e empregados do Sicoob
Credijustra.
Todas as ações, eventos e projetos realizados estão alinhados às
diretrizes estratégicas do Sicoob Credijustra, aos princípios do
Cooperativismo, às diretrizes de responsabilidade social e
desenvolvimento sustentável do Sicoob e, direcionadas sempre que
possível, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU.
Apesar dos desafios impostos no ano de 2021, através dos recursos do
Fundo, a Cooperativa sempre pensando à frente, realizou diversas
ações mobilizando colaboradores, cooperados e gestores na agenda
social da Cooperativa.

Difundir a atuação
social da
Cooperativa,
promovendo a
responsabilidade
socioambiental é um
dos nossos objetivos
estratégicos, visando
promover justiça
social através do
Cooperativismo aos
nossos cooperados,
colaboradores e
comunidade em
geral.

•visa à promoção e
ao fortalecimento
do associativismo
entre os associados
e os empregados
da Cooperativa,
bem como
promover o
desenvolvimento e
o aprimoramento
das relações
sociais entre os
associados.

1

PILAR TÉCNICO

PILAR SOCIAL

PILAR EDUCACIONAL

Nossos Pilares

•visa a promover,
desenvolver e
aprimorar a
formação
intelectual e
cultural dos
associados e dos
empregados da
Cooperativa.
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•visa a promover,
incentivar,
desenvolver e
aprimorar a
atividade
econômica,
inclusive
profissional,
exercida pelos
associados e pelos
empregados.
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Origem dos Recursos
O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES tem como fonte de
recurso porcentagem das sobras apuradas no exercício, deliberada na Assembleia
Geral, as quais são resultados de atos não cooperativos e doações de qualquer
espécie, como destino de recursos financeiros obrigatório pelas cooperativas,
nos exatos termos do artigo 28, inciso II, da Lei nº 5.764/1971 e seu orçamento
de gastos foi deliberado conforme Regulamento do Fundo aprovado na XVI AGE.
Foram destinados das sobras brutas do exercício de 2020, 5%, conforme
deliberado na Assembleia Geral Ordinária.
Resultado do Exercício 2020
Destinação das sobras brutas (5%) para FATES Atos com Associados
Saldo remanescente de 2020 FATES - Atos com Associados
Saldo 2020 FATES Atos com Não Associados
Total destinado para FATES
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9.090.589,54
454.529,48
296.425,09
198,67
751.153,24
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Do Orçamento e Aplicação dos Recursos
O Planejamento Orçamentário do FATES do Sicoob Credijustra, está pautado
nos dispositivos legais e conforme Regulamento do Fundo aprovado na XVI
AGE.
Diante dos vários modelos de planejamento orçamentário, foi utilizado para
elaboração do orçamento do FATES do Sicoob Credijustra para o ano de 2021,
um modelo de orçamento departamental, onde foram orçados os valores das
ações de cada área responsável, a exemplo, Unidade de Responsabilidade
Social.
Assim, foram destinados 30% para o Pilar Educacional, 30% para o Pilar Social,
10% para o Pilar Técnico e 30% para Contigenciamento, este último trata-se
de um bloqueio das verbas orçamentárias com o objetivo de assegurar o
equilíbrio do plano orçamentário.
Do orçamento aprovado em 2021, do total de R$ 751.153,24, foi gasto o valor
de R$ 190.414,70, representando 25% do saldo orçado para 2021.

Aplicação dos Recursos

40.811,89
60.796,37

64.806,44

24.000,00

Auxílio Educação
Cursos, treinamentos, seminários e palestras
Eventos, Campanhas , Congressos Publicações
Eventos e Campanhas Sociais
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Impacto dos investimentos no Pilar Educacional
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Investir constantemente na capacitação profissional dos nossos colaboradores
a fim de oferecer um atendimento consultivo aos nossos cooperados é
prioridade para a Cooperativa.
Mais de 100 mil reais foram investidos em atividades educativas relacionadas a
capacitação e treinamentos dos colaboradores e dirigentes.
Em 2021, 33 funcionários solicitaram o auxílio educação e foram beneficiados
com o programa. Os cursos de graduação e pós-graduação solicitados foram
nas áreas de Administração, Gestão de Pessoas, Ciências Contábeis, Gestão
Financeira, Gestão de Cooperativas de Crédito, Gestão Comercial, dentre
outros.
Mais de 65% do capital humano é certificado com a Certificação ANBIMA (CPA
10, CPA 20, CEA), certificações de grande relevância no mercado financeiro.
Em parceria com a Fundação Dom Cabral, prosseguimos com o Programa PAEX
– Parceiros para Excelência, uma iniciativa voltada para implementação de
modelos de gestão estratégica, redefinição do Plano Estratégico, além de
monitorias para os gestores e dirigentes nos diversos assuntos como Gestão de
Processos e Projetos, Inovação e Transformação Digital, Marketing e Vendas,
Gestão Financeira, Liderança dentre outras.
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Atuação Social em números

R$ 60.796,37

investidos em mais de

20 projetos

sociais.

Atual social em números

750 pessoas impactadas diretamente.
Mais de 320 pessoas alcançadas nas redes sociais
Mais de

180 cestas básicas, 100 peças de
agasalhos e 160 árvores plantadas.
Mais de

Mais de 115 pessoas
vacinadas.

Mais de 70 voluntários
transformadores.
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Impacto dos investimentos no Pilar Social

O Sicoob Credijustra apoia o trabalho voluntário, incentivando
os colaboradores a participarem de ações sociais. Essas ações
geram engajamento e aproximam os colaboradores das pessoas,
fazendo deles agentes de transformação.
Através das palestras, difundimos a educação financeira como
efeito multiplicador, abordando a educação financeira de forma
leve e clara, usando temas de relevância cotidiana.
O cooperativismo enaltece a colaboração mútua e a mobilização de pessoas com os
mesmos propósitos.
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Eixo Cooperativimo e Educação Financeira

O Se Liga Finanças Online é um
programa para jovens, gratuito
e totalmente online com o
objetivo de promover a
educação financeira,
desenvolvendo conhecimentos
sobre o dinheiro e a vida
financeira. Uma jornada
repleta de fases para
desenvolver o domínio do
universo das finanças.

A Semana ENEF, ou Semana Nacional de Educação Financeira, é uma iniciativa do
Fórum Brasileiro de Educação Financeira que acontece desde 2014 com a finalidade
promover, nacionalmente, os temas: educação financeira, previdenciária,
securitária e fiscal.

Concurso Cultural 2021Cooperativismo: Uma forma de
viver.
O Concurso Cultural 2021 é uma iniciativa do
Instituto Sicoob em parceria com o Sicoob
Credijustra. A ação, tem como objetivo difundir
o conceito de Cooperação para estudantes do
Ensino Fundamental de escolas públicas e
privadas.
Trabalhar o cooperativismo é importante para
o
desenvolvimento
de
cidadãos
mais
conscientes para uma construção de uma
sociedade igualitária.
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Tivemos ganhadores de Brasília que vão
representar o Sicoob Credijustra na etapa
nacional.
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Palestras
Investir no conhecimento faz parte do cooperativismo, pensando nisso o
Sicoob Credijustra com apoio do @institutoSicoob, proporcionaram aos Jovens
Aprendizes da Pequena Casa da Criança em Porto Alegre/RS um Workshop de
Educação Financeira. Durante os dias 5 e 6/08, os jovens ficaram imersos no
mundo das finanças para melhorar a relação com o dinheiro.

Dia 18 de agosto, comemora-se o dia do estagiário, e para celebrar esta data,
o Sicoob Credijustra e o Instituto Sicoob, realizaram uma palestra sobre
educação financeira “Relação com o Dinheiro", contando com a participação
do Vice-Presidente do Conselho, João Vasconcelos. O evento contou com a
atuação de 80 estagiários de nível superior do TRT da 8° Região, ministrado
pelo Conselheiro Fiscal do Sicoob Credijustra, Rafael Simões.
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Visando despertar nos jovens a vontade de seguir em frente e realizar grandes
conquistas, realizamos no dia 22 de outubro uma palestra sobre a perspectiva
do mercado de trabalho frente as mudanças sociais vivenciadas.
Ministrado por Deise Koerber e Raquel Pimentel, voluntárias transformadoras,
o evento impactou mais de 50 jovens estagiários e aprendizes da Pequena Casa
da Criança, em Porto Alegre.
A Pequena Casa da Criança é uma instituição não governamental, sem fins
lucrativos de assistência social, voltada em promover a educação integral
através do ensino regular, profissionalizante e cursos livres de capacitação
profissional, visando promover melhor qualidade de vida para os atendidos.

Difundir os princípios cooperativistas com o intuito de que a
sociedade contribua para um mundo mais colaborativo,
promovendo a prosperidade coletiva e justiça financeira.
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Toda ação gera transformação

O Sicoob Credijustra, representado
pelos seus Voluntários Transformadores,
esteve na Estrutural, na comunidade
Santa Luzia. Com apoio do Instituto
Universo Solidário, 450 famílias foram
atendidas com marmitas, chocolates e
kits de higiene.

Em comemoração ao mês das
crianças, o Sicoob Credijustra em
parceria
com
o
grupo
@universo_solidario, proporcionou
um dia de alegria, brincadeiras e
contação de história para as
crianças da cidade de Ceilândia
Norte. O evento contou com
participação do nosso colaborador
GUI
e
nossos
voluntários
transformadores. Na ocasião mais
de 250 pessoas prestigiaram a
ação.
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Na semana do Dia do Cooperativismo ao se vacinar, o colaborador teve a
oportunidade de doar um agasalho. Foram arrecadados mais 100 peças de agasalho
e doadas para o núcleo de apoio OAB Brasília.
O Sicoob Credijustra fechou uma
parceria com o Sistema OCB/DF para
vacinação da gripe. Visando a saúde e
bem-estar dos nossos colaboradores e
familiares, realizamos a Campanha de
Vacinação da Gripe H1N1 para
funcionários e dependentes do Sicoob
Credijustra.
vacinas.

Ao

todo

foram

115

No Dia Internacional do Cooperativismo,
convidamos os nossos colaboradores,
cooperados e comunidades de atuação da
cooperativa para juntos plantarmos
árvores! Mais de
plantadas.
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160

árvores foram
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Solidariedade de SOBRA
Em abril realizamos mais um evento para de
distribuição de sobras e a cada participante,
uma cesta básica foi doada para instituições
nas cidades onde o Sicoob Credijustra está
presente.
Foram mais de 180 cestas doadas para
Belém, Brasília, Florianópolis e Porto Alegre
nas seguintes instituições: Associação de
Crianças Carentes Nova Canaã, Instituto
JIFAD, Lar Recanto do Carinho, Pequena
Casa da Criança, Instituto Paraense de
Educação e Arte – Ipearte.
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Impacto dos investimentos no Pilar Técnico

O Pilar Técnico visa a promover, incentivar, desenvolver e aprimorar a
atividade econômica, inclusive profissional, exercida pelos associados e pelos
empregados.
O HACKACOOP, um hackathon online, com a participação de outras
cooperativas do Sistema Sicoob e apoio do Sistema OCDF, com o objetivo de
reunir profissionais, construir soluções aplicáveis para questões do
Cooperativismo Financeiro. Formado em 10 times, cada um com 5
componentes, com o intuito de intercooperar e buscar por soluções inovadoras
para suas organizações, ampliando seus conhecimentos e competências.
As soluções foram tratadas nas seguintes temáticas: Melhoria da Imagem do
Cooperativismo e Desenvolvimento de Cooperativas. Cada tema contou com o
suporte de mentores especialistas, além de profissionais que facilitaram o
conteúdo dos webinários de capacitação técnica.
Cientes da importância de promover o engajamento do público interno e
externo com a inovação no SICOOB CREDIJUSTRA e, ainda, considerando as
especificidades das cooperativas da rede, a participação de todos os
envolvidos contribuiu para maior assertividade nos negócios.
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Em 2022, através dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social – FATES, a Cooperativa continuará com os projetos e ações afim de
difundir os princípios do cooperativismo e enganjar nossos cooperados e
colaboradores na sua agenda social.
Promover um caminho para o crescimento sustentável, apoiado nos princípios
cooperativistas e de desenvolvimento social, é o propósito do Sicoob
Credijustra para os próximos anos.
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www.credijustra.com.br

Diretoria Executiva
Área Financeira
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