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FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL
E SOCIAL – FATES
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.

Apesar do ano atípico de 2020 foi possível, através do
FATES, promover o desenvolvimento sustentável, o
apoio educacional e social aos colaboradores, à
comunidade e aos nossos cooperados. Tais ações
compartilharam os valores e os princípios do
cooperativismo e promoveram a educação financeira.

PENSANDO NO FUTURO
Em 2020, o Sicoob Credijustra, alinhado com as diretrizes de seu Plano
Estratégico 2020-2022, criou uma área voltada para a Responsabilidade
Social, promovendo o engajamento e a mobilização dos colaboradores e
gestores na agenda social da Cooperativa.
Em parceria com o Instituto Sicoob, por meio do programa Voluntário
Transformador, promovemos ações nos eixos: Cidadania Financeira;
Cooperativismo e Empreeendedorismo; e Desenvolvimento Sustentável. As
ações também tiveram como eixo de atuação os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Os projetos prossibilitaram
consolidar a atuação da Cooperativa nas ações de consciência econômica
financeira e sustentabilidade.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Constituído por porcentagem das sobras apuradas no
exercício, deliberada na Assembleia Geral, as quais
são resultados de atos não cooperativos e doações de
qualquer espécie, o Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES, tem o 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.
Os recursos são utilizados de forma criteriosa, obedecendo fluxos
estabelecidos e observando os príncipios da transparência, moralidade e
isonomia.

COMPOSIÇÃO DO SALDO
Conforme deliberação da Assembleia Geral foram destinados, das sobras
brutas do exercício de 2019, 6% para o Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES.

Resultado do Exercício 2019
Destinação para FATES Atos com Não Associados
Destinação para FATES Atos com Associados
Saldo 2019 FATES - Atos com Associados
Saldo 2019 FATES Atos com Não Associados
Total destinado para FATES

9.347.328,86
560.839,73
66.183,81
198,67
627.222,21

DO ORÇAMENTO PARA 2020
O modelo utilizado para
preparação do orçamento foi o “orçamento
incremental”, considerando a série histórica dos gastos de 2019 e as ações
e eventos programados para 2020. Para a destinação do saldo à Patrocínios,
foi considerado o quadro social de cada Posto de Atendimento para a base
de rateio.

Área Financeira Sicoob Credijustra
Relatório Anual Fates 2020

5
Assim, foram destinados 30% para Assistência Educacional, 50% para
Assistência

Social,

10%

para

Assistência

Técnica

e

10%

para

Contingenciamento, este último trata-se de um bloqueio das verbas
orçamentárias

com

o

objetivo

de

assegurar

o

equilíbrio

do

plano

orçamentário, conforme tabela abaixo:
Aux. Educação
Treinamentos/Cursos
Patrocínios e Projetos (Postos de Atendimento)
Sindicatos e Associações
Eventos e Campanhas Sociais

7%
23%
25%
12%
13%

Eventos e Campanhas

10%

10% Assistência Técnica

Contingenciamento

10%

10% Contigenciamento

30% Assistência
Educacional
53% Assistência Social

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Dos recursos disponíveis, foi utilizado 53% do valor, totalizando mais de
R$ 300 mil, que foram investidos em projetos de assistência educacional,
técnica e social dos colaboradores; e aos cooperados e às comunidades.

Saldo Disponível em 2020

R$

627.222,21

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
Auxílio Educação
Cursos, treinamentos, seminários e palestras

R$
R$
R$

92.812,00
38.471,53
54.340,47

28%
12%
16%

ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Patrocínios e Projetos (Postos de Atendimento)
Sindicatos e Associações
Eventos e Campanhas Sociais
Eventos, Campanhas , Congressos, Publicações

R$
R$
R$
R$
R$

238.602,39
39.015,71
16.938,33
99.116,48
83.531,87

72%
12%
5%
30%
25%

Total Utilizado em 2020

R$

331.414,39

100%

% de Utilização
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COMO FAZEMOS A DIFERENÇA

Foram investidos no ano de
2020 o valor de R$ 92.812,00
(noventa e dois mil, oitocentos e doze reais), em atividades educativas
relacionadas com a difusão e fomento do cooperativismo, formação,
capacitação e treinamento dos colaboradores e dirigentes.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO
Nosso maior patrimônio são as pessoas e alinhado à este próposito
investimos constantemente na capacitação dos nossos colaboradores,
ofertando auxílio de até 80% do valor da mensalidade dos cursos de
graduação e pós–graduação.
Em 2020, 30 funcionários solicitaram o auxílio e foram beneficiados com o
programa. Os cursos de graduação e pós-graduação solicitados nas áreas
de Administração, Gestão de Pessoas, Ciências Contábeis, Gestão
Financeira, Gestão Tributária, Gestão de Cooperativas de Crédito, Gestão
Comercial, dentre outros, promovem capacitação do time, proporcionando
um atendimento consultivo aos nossos cooperados.

TREINAMENTOS E CURSOS
Atualmente 65% do quadro de colaboradoes são certificados com
Certificação ANBIMA (CPA 10, CPA 20, CEA), certificações de grande
importância e credibilidade no mercado financeiro.
Além do incentivo financeiro, o Sicoob Credijustra ofertou em 2020, curso
para Certificação Anbima CPA 20, ministrado pelo nosso Diretor
Administrativo Jaime Souza, no período de agosto, setembro e outubro de
2020.
Com o apoio da Fundação Dom Cabral, seguimos no programa PAEX –
Parceiros para Excelência, um iniciativa voltada para capacitação dos
gestores, implementação de modelo de gestão integrada e estratégica,
redefinição do Plano Estratégico, definição de metas e indicadores de
performance, acompanhamento periódico das metas, implementação de
metodologia de gestão em Marketing e Vendas, Gestão de Processos,
Gestão de Pessoas, Gestão de Projetos, além de englobar temas financeiros
e de Liderança.
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Visando o desenvolvimento sustentável e a difusão dos princípios
cooperativistas, em especial o 7º Príncipio: “Interesse pela Comunidade”,
em 2020 o Sicoob Credijustra investiu mais de R$ 200 mil em ações de
cunho associativo e social.

PATROCÍNIOS E PROJETOS (POSTOS DE ATENDIMENTO)
Foram destinados R$ 39.015,71 (trinta e nove mil, quinze reais e setenta e
um centavos) em Patrocínios aos eventos dos Órgãos ou entidades
pertencentes a nossa respectiva área de atuação.
Dentre as ações ocorridas no decorrer do ano de 2020, estão:
Semana do Servidor: Evento com o objetivo de promover ações de
bem-estar físico e emocional, integração, bem como a melhoria de
qualidade de vida dos servidores do TST.
Programa
de
Mindfulness
(Palestra de Meditação Guiada) –
programa voltado ao combate de
sintomas
de
depressão
e
ansiedade, contribuindo com a
saúde mental dos magistrados e
servidores do TRT 8.
Fonte:https://www.trt8.jus.br/noticias/2020/palestra
-da-inicio-programa-de-meditacao-guiada-no-trt8

Evento socioeducativo alusivo ao Novembro Azul – Corpo de
Bombeiros Militar do Pará: ciclo de palestras voltadas ao cuidado
precoce de prevenção e diagnóstico antecipado do câncer de próstata.
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Semana Cultural Foro Trabalhista:
evento voltado a promover o bemestar e o fomento a cultura através
de exposição de obras/gravuras de
Athos Bulcão, uma mostra de filmes
nacionais com curadoria do Festival
Taguatinga de Cinema; feira de
livros, arte autoral e alimentação; e
um sarau com poetas de Brasília.
Fonte: https://asdr.org.br/asd/conteudo/artigo/
semana-cultural-em-homenagem-a-athosbulcao/702?Sindicatos e Associações

SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
Em 2020, realizamos parcerias com associações e sindicatos a fim de
difundir o cooperativismo e a promoção social, totalizando um valor de
R$ 16.938,33 ( dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três
centavos).
Dentre as ações destacamos o Projeto Cultural de Doação de Alimentos –
Sindjus, com o objetivo de gerar renda que foi revertida em doações de
alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade diante da pandemia.

EVENTOS E CAMPANHAS SOCIAIS
Promover a Responsabilidade Social é um dos objetivos estratégicos do
Sicoob Credijustra. Diante disso, foram investidos mais de R$ 90 mil reais
em ações sociais que incetivaram o trabalho voluntário, o desenvolvimento
e auxílio à comunidade e a educação financeira.
Dentre as ações, podemos destacar:
Curso de Capacitação de Eixo
Cidadania Financeira para os
Voluntários Transformadores do
Sicoob Credijustra:
o curso
capacita nossos voluntários a
ministrar palestras de educação
finaceira, abordam os temas
cotidianos como a relação das
pessoas
com
o
dinheiro,
orçamento, dívidas, endividamento e investimentos.
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Clínicas

Financeiras:

parceria

com

Sicoob

realizamos

o

Em

Instituto
80

atendimentos de orientação
financeira,

individual

e

gratuita, para os servidores
do

Tribunal

Trabalho

10ª

Regional

do

Região

de

Taguatinga, Foro Trabalhista
na 513 Norte, e Tribunal de
Araguaína Tocantins.

Fonte: acervo Sicoob Credijustra.

Eu coopero doando Sangue: Na Semana Nacional do Doador de Sangue,
promovemos a ação de doação voluntária nos estado do Pará e em Brasília.
No Pará, junto à ação promovemos atendimentos de Clínicas Financeiras no
Corpo de Bombeiros do Estado.

Clínicas Financeiras no estado do Pará
Fonte: acervo Sicoob Credijustra.

Doação de Sangue Hemocentro – Brasília
Fonte: acervo Sicoob Credijustra.

A Cooperação está em nossas veias.

Área Financeira Sicoob Credijustra
Relatório Anual Fates 2020

10
EVENTOS, CAMPANHAS, CONGRESSOS, PUBLICAÇÕES
Foram investidos R$ 83.531,87 (oitenta e três mil, quinhentos e trinta e um
reais e oitenta e sete centavos) em ações de endomarketing aos nossos
colaboradores, para inovação e fomento ao cooperativismo, nas quais
destacamos:
Dia Internacional da Mulher: para homenagear nossas colaboradoras, o
Sicoob Credijustra realizou a ação: “Empoderar é dar poder: Poder de
escolha!”, onde houve palestra sobre o tema, um coffee de integração e
ainda o envio de um
para compra de produtos de beleza e bemestar.

Colaboradoras do Sicoob Credijustra no evento
Fonte: acervo Sicoob Credijustra

Dia do Trabalhador: o time de colaboradores foi presenteado com um crédito
para adquirir itens de segurança e proteção contra o Coronavírus.
Dia Internacional do Homem: nossos colaboradores receberam um
para comemorar em casa a data.
Demais ações como dia das mães, páscoa em casa, dias dos pais, outubro
rosa e novembro azul, ação “Adote uma criança” em comemoração ao dia
das crianças, proporcionaram engajamento do time em tempos de
isolamento social.
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Promovemos o 1º HACKACOOP, um hackathon online, com a participação
de outras cooperativas do Sistema Sicoob e apoio do Sistema OCDF, com o
objetivo de reunir profissionais para gerar idéias e resolver problemas
específicos. O evento digital reuniu um total de 50 colaboradores, formados
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 temáticas abordadas foram
expansão
da
base
de
cooperados,
Cross
Sell
e
Intercooperação.
Apesar dos desafios emanados
no ano de 2020, com uma pandemia sem precedentes e isolamento social,
o Sicoob Credijustra através de suas ações conseguiu gerar valor à
comunidade, seus cooperados e colaboradores, fortalecendo o próposito
cooperativista e acreditando ser possível o impulsionamento do
investimento social estratégico como mecanismo transformador na
sociedade.

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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