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Do
FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL- FATES
SICOOB CREDIJUSTRA

Apresentamos ao quadro social, de acordo com os dispositivos legais e
estatutários, as atividades patrocinadas pelo Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES, cujo objetivo é oferecer apoio financeiro de
cunho técnico, educacional e social, promovendo e fortalecendo o
associativismo entre os cooperados e empregados do Sicoob Credijustra.
Entre as atividades financiadas pelo FATES, destaca-se as ações e eventos
voltados para a formação cooperativista, a saúde financeira e bem estar dos
cooperados.
Os recursos do fundo financiam, em especial, atividades voltadas para a
educação cooperativista e financeira dos cooperados e empregados,
consistindo de eventos esportivos, cursos, treinamentos, seminários,
intercâmbios, aulas, palestras ou qualquer outra modalidade pedagógica,
visando à promoção do cooperativismo, do investimento e do consumo
consciente.
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Da
Aplicação dos Recursos

Constituído por porcentagem das
sobras apuradas no exercício,
resultados de atos não cooperativos
e doações de qualquer espécie, os
recursos são utilizados de forma
criteriosa observando os príncipios
da transparência, moralidade e
isonomia.
Todas as solicitações de aplicação dos
recursos são analisadas pelos setores
responsáveis e os investimentos são
aprovados mensalmente nas reuniões do
Conselho de Administração.

Em 2019 foram investidos mais de
500 mil em projetos nas áreas
socioeducativa,assistencial,cultural
e social, conforme tabela abaixo:

Saldo Inicial FATES 2019
Patrocínios Órgãos
Sindicatos / Associações
Eventos/Seminários/Congressos
Eventos/ Campanhas
Auxílio Educação
Treinamentos / Cursos
Total utilizado
Saldo Inicial (-) Utilizado
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570.743,64
Valor utilizado
102.038,32
116.421,53
47.060,79
135.161,77
26.435,73
77.243,02
504.361,16
66.382,48

% Utilização
18%
20%
8%
24%
5%
14%
88%
12%
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Das ações sociais
Foram aprovados 40 patrocínios no ano de 2019, distribuídos por posto de
atendimento, totalizando R$ 102.038,32 (cento e dois mil, trinta e oito reais e trinta
e dois centavos), conforme gráfico abaixo que demonstra a distribuição por Região:

A métrica orçamentária para distribuição dos valores por região é baseada na
quantidade de associados. A região centro-oeste possui 46% do quadro social,
totalizando 3.411 associados, a região norte posui 37%, totalizando de 2.741
associados e por fim a região sul possui 17%, totalizando 1.223 associados.
Dentre as ações ocorridas no decorrer do ano de 2019 estão:
x 20ª Semana Servidor: Evento realizado no mês de outubro, com o objetivo de
promover ações de bem-estar físico e emocional do servidor, com vistas à melhoria
da qualidade de vida, da integração e da competência profissional, em comemoração
ao dia do servidor público.
x Programa TST em Movimento – o programa tem por objetivo principal
estimular a adoção ao um estilo de vida saudável e ativo, voltado para atenção básica
à saúde. Ocorrem redes de atividades físicas, como caminhadas, ginistica laboral,
campanhas de educação em saúde, aulas de yoga dentre outros;
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x Corrida do Fogo:
Evento esportivo
realizado no município de
Castanhal – PA, onde
participaram em média
700 pessoas.

Cooperados do Sicoob Credijustra no evento esportivo Corriga do FOGO- Castanhal Pará.

Sindicatos e Associações
Em 2019, foram realizadas parcerias com algumas associações e
sindicatos, cujo valor investido totalizou R$ 116.421,53 (cento e
dezesseis mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).
Abaixo estão as principais associações e sindicatos parceiros:

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral – ASSERT
Associação dos Servidores do TRT 10ª Região – ASDR
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho – AMATRA
Associação Nacional dos Servidores do Judiciário – ANASTRA
Associação dos Servidores do Tribunal Regional da 4ª Região – ASTRA 4
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU – SINDJUS
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário dos Estados do Pará e Amapá - SINDJUF

Dentre as ações praticadas merece destaque as XVIII Olimpíada Nacional da Justiça
do Trabalho, realizada em Belo Horizonte – MG, no período de 21 a 27 de setembro.
A ação reúne várias modalidades de competição: futebol society livre e máster, futsal
livre, vôlei feminino, vôlei de areia, atletismo, pesca, dominó, dama, tênis de mesa e
de quadra, tiro, natação, dentre outras.
Além de incentivar a prática de esportes na promoção da saúde física e mental,
proporciona elevação da qualidade de vida dos cooperados, inclusive no ambiente de
trabalho, proporcionando melhoria no desempenho funcional.
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Eventos, Seminários e Campanhas
Visando um desenvolvimento sustentável e em atenção ao sétimo príncipio do
cooperativismo, o interesse pela comunidade, em 2019, o Sicoob Credijustra
promoveu várias ações com objetivo de difundir a cultura cooperativista e contribuir
para a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades e dos
cooperados.
Em parceria com o Instituto Sicoob, que atua no território nacional, interagindo com
as políticas e dinâmicas do sistema Sicoob, por meio de ações conjuntas e integradas
com as cooperativas, e na formação de voluntários para promover o desenvolvimento
local, foram desenvolvidas algumas ações, em destaque as Clínicas Financeiras e o
Concurso Cultural.
O programa Clínicas Financeiras acontece em
eventos abertos e gratuitos e conta com
educadores financeiros voluntários, qualificados
e experientes que prestam atendimentos
individualizados para a população tirar dúvidas
sobre organização do orçamento, como lidar com
as dívidas e evitá-las, investimento e outros
assuntos ligados à educação financeira.

O Concurso Cultural é realizado anualmente com a finalidade de difundir o conceito
de cooperação para crianças dos 3° e 5° anos do Ensino Fundamental I e contribuir
para formação de cidadãos mais conscientes.
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Voluntários do Sicoob
Credijustra participantes do
evento Concurso Cultural 2019.

Realizamos a XVIII Assembleia Geral Ordinária de Delegados e XVI
Assembleia Geral Extraordinária de Delegados em Florianópolis – SC.

Desenvolvimento Sustentável

Projeto Credijustra - Pense Sustentável
Projeto de conscientização dos empregados e
cooperados do Sicoob Credijustra, quanto à
utilização dos recursos de forma consciente.
Tem como objetivo contribuir, estimular e
promover o desenvolvimento de uma
sociedade sustentável por meio da educação,
formação, cooperação e participação ativa de
diversos atores sociais na construção de
soluções coletivas que promovam o bem
comum e o desenvolvimento sustentável.
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Das ações educacionais
Foram investidos no ano de 2019, R$ 103.678,75 (cento e três mil, seiscentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), em atividades educativas
relacionadas com difusão e fomento do cooperativismo, formação, capacitação e
treinamento de pessoas (associados, dirigentes, conselheiros e empregados).

Auxílio Educação
O Sicoob Credijustra investe constantemente no desenvolvimento do colaborador.
Com isso, oferece contribuição para custear parte da realização de cursos de
graduação e pós- graduação através do auxílio educação.

21 funcionários
solicitaram
auxílio educação

Cursos de graduação e pósgraduação nas áreas de
Administração, Gestão de RH,
Gestão de Pessoas,
Contabilidade, Gestão
Financeira, Gestão de
Cooperativas, dentre outros.

Treinamentos e Cursos
Elaboramos o Planejamento Estratégico 2020-2022, sob a coordenação da Fundação
Dom Cabral, através de monitorias e reuniões mensais ao longo do ano.
Promovemos cursos para Certificação Profissional ANBIMA, certificação de suma
importância para o mercado financeiro.
Capacitamos o time dos Postos de Atendimento em relação aos produtos e serviços
ofertados e oferecemos a todos os colaboradores, inclusive os estagíarios, curso de
excel intermediário e avançado.
Realizamos a 2ª e 3ª edição do nosso programa de ambientação, promovendo
integração entre os novos e os antigos colaboradores.
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Acreditamos que o maior investimento é o
conhecimento e para isso priorizamos a
capacitação dos nossos talentos. Ao lado, os
colaboradores no curso para Certificação
Anbima, ministrado por nosso Diretor
Administrativo Jaime Souza, entre os dias 03
e 05/12/2019.

Recebemos os colegas Roberta Passos, consultora de Negócios
do Bancoob e Alex Limão, consultor de Produtos e Serviços do
Planalto Central, para um bate-papo sobre Previdência. Nosso
time teve a oportunidade de esclarecer as principais dúvidas,
trocar informações e aprofundar conhecimento sobre o tema.
Ofertamos a capacitação da Sipag Net
para nosso time da área comercial.
O curso foi ministrado por Bruno Lopes,
da unidade de produtos e serviços do
Sicoob Planalto Central.

Por fim, disponibilizamos através da plataforma Sicoob Universidade, cursos
direcionados a cada área de atuação dentro do organograma da cooperativa.
Promovendo assim, o desenvolvimento educacional de nossos colaboradores.
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O Sicoob Credijustra está em grande desenvolvimento e através
dos recursos do FATES em 2019 promovemos assistência técnica,
social, cultural e educacional para nossos associados e
colaboradores.
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