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Ações realizadas no segundo semestre de 2017 

1 -  Reunião Especializada de Cooperativas do Mercosul – RECM -  Realização da 43ª 
Sessão Plenária e Programação Técnica, no período de 23 a 25/08, em Curitiba/PR. 
Status: evento realizado. 
 
2 - Projeto Cabo Verde – Parceria internacional para o desenvolvimento de políticas 
públicas de igualdade de gênero para promoção da liderança de mulheres no meio rural. 
Parceria apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE, para promover a 
implementação de políticas que possam somar esforços para o desenvolvimento da 
capacidade empreendedora das mulheres rurais da República de Cabo Verde, com foco 
para atividades sustentáveis e geradoras de rendimentos.  
Status: Capacitação realizada no período de 14 a 26/09. 
 
 
3 - Workshop: Cooperativas & Gênero, no âmbito do evento Semana Internacional do 
Café, dos dias 24 e 26/10, em Belo Horizonte/MG, realizado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, com apoio do MAPA, com a participação de 13 
cooperativas de café lideradas por mulheres. 
Status: realizado.   

• Apresentação da Palestra Coopergênero 

• Apresentação do livro “ Mulheres dos Cafés do Brasil “ 

• Parrticipação no Sofá das Lideranças: História, presente e futuro. 
 
 

4 - Programa Agro+ Produtor Rural – Programa de capacitação técnica, gerencial e 
comercial especializada, contínua, coletiva e progressiva para produtores rurais. 
 
O Agro+ Produtor Rural é um Programa que usa a cooperação para melhorar a realidade 
do pequeno e médio agricultor, proporcionando capacitação técnica, gerencial e 
comercial especializada, contínua, coletiva e progressiva para os produtores rurais que 
aderirem voluntariamente ao Programa. Os objetivos do Programa são que o agricultor 
possa aumentar a renda, a produção, a produtividade e a qualidade dos produtos de 
forma sustentável (econômica, ambiental e social) com o uso de práticas corretas, 
estimulando a diversificação de culturas, bem como incentivar a organização dos 
produtores rurais em associações e cooperativas para que eles possam comprar e 



vender melhor, obtendo uma fatia maior da riqueza gerada nas cadeias produtivas do 
agronegócio, preservando as gerações futuras no campo. 
Status: O Programa está com projetos tratados em cinco estados brasileiros.  

 
 
5 – Programa Juventude Rural  
 
Objetiva dialogar no âmbito da juventude rural, com proposição de ações de capacitação 
e de incentivo ao empreendedorismo entre os jovens rurais. 
Status: O Programa está com projetos tratados no estado de Santa Catarina.  
 
 

6 - Projeto EuroSocial – Políticas Públicas para Gênero na Integração e Sustentabilidade 
do Cooperativismo Latino-americano. 
 
A proposta já aprovada passará por ajustes no foco das ações que serão apoiadas pelo 
Eurosocial.  O projeto deverá buscar nos países identificados como potenciais parceiros, 
experiências que resultem numa melhor participação da mulher na economia, e que 
possam contribuir para o alcance de resultados concretos para a ampliação das políticas 
públicas para gênero no Brasil. 
Status: Realizada reunião virtual com representante do Eurosocial, em 17/10. Fase de 
cumprimento de exigências do Eurosocial, como também de início de contato com os 
potenciais parceiros para identificação de ações que possam ser apoiadas no âmbito do 
projeto. 
 
 
7 – Programa de Promoção e Divulgação do Associativismo e do Cooperativismo  
Tem como objetivo a elaboração e produção de materiais informativos e educativos, 
com vistas à divulgação da importância do cooperativismo e do associativismo rural 
como instrumentos de organização, crescimento econômico, desenvolvimento e 
integração social. 
Status: Conteúdo técnico elaborado. Em fase de levantamento de custos de editoração. 

 

8 – Intercâmbio Técnico Internacional – Expedição Cone Sul 

Promovido pela Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Planalto Central 

Ltda. – SICOOB PLANALTO CENTRAL, realizado no período de 1º a 10 de setembro de 

2017, nas cidades de Santiago – Chile, Montevidéu – Uruguai e Buenos Aires – 

Argentina, envolvendo 27 dirigentes de 13 cooperativas de crédito filiadas ao Sistema 

Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, e o diretor Presidente do Banco 

Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob. 

Entidades visitada: 

Santiago - CHILE 

• COOPEUCH – Cooperativa de Poupança e Crédito 

• FECRECOOP – Federação Chilena de Cooperativas de Crédito 



Montivideu – URUGUAI 

• Fundação FUCAC 

• CUDECOOP – Confederação Uruguaia de Entidades Cooperativas  

• CUCACC – Câmara Uruguaia de Cooperativas de Poupança e Crédito de 

Capitalização 

Buenos Aires – ARGENTINA 

• Banco CREDICOOP – União Nacional de Caixas Rurais 

• FACC – Federação Argentina de Cooperativas de Crédito 

• CABAL Cooperativa Limitada 

 

 

 

 

 

 

Ações previstas até o final do segundo semestre de 2017 

 

 
1 – Participação de Comitiva Nacional na Conferência e Assembleia Geral da Aliança 

Cooperativa Internacional – ACI, a ser realizada na cidade de Kuala Lumpur – Malásia, 

nos dias 13 e 17 de novembro de 2017.  

3- Cabo Verde – Organização e apoio a realização de visitas a cooperativas do nordeste 

brasileiro, para técnicos de Cabo Verde. 


