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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOCooperativismo que transforma 35a EDIÇÃO

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

FOTOS - SICREDI PIONEIRA RS /DIVULGAÇÃO

JUNTOS CONSTRUÍMOS
COMUNIDADES MELHORES

sicredipioneirars sicredipioneiraoficial sicredipioneira.com.br

MaisdeR$1,5milhãodestinados, nes-te ano, a 225 projetos nas áreas de edu-cação, cultura e esporte inclusivo de 21municípios doVale do Sinos, região dasHortênsias e Caxias do Sul. Como pro-pósito de transformar as comunidades,a Sicredi Pioneira RS vem fazendo a di-ferença na vida demuitas pessoas. Des-de 2015, quando foi instituído o FundoSocial, já foram repassados mais de R$3,8 milhões para 895 projetos sociais.“O Fundo Social começou pequeno,comum repasse de 0,5%dos resultadosda cooperativa naprimeira edição.Hoje,já contabiliza 2% do resultado líquidode 2018, repassados pelos próprios as-sociados em assembleia. Isolados, essesvalores podem parecer pequenos. Mas,reunidos em um Fundo e empregadosnas comunidades, os investimentos com-provam a essência do cooperativismo”,salienta Mário Konzen, vice-presidenteda Sicredi Pioneira e um dos idealiza-dores do programa.Por meio do programa, entidades po-dem ter suas iniciativas 100% financia-das, sendo o valormínimodeR$ 2mil eo máximo de R$ 12mil, com um limitede até dois repasses por instituição. Osrecursos podemser destinados para am-pliações debibliotecas, comprademobi-liário, aquisição de equipamentos, con-tratação de instrutores, ações voltadaspara omeio ambiente e inclusão social.Mas não pode ser utilizado para custe-ar eventos ou em forma de patrocínios.

Mais de 305 histórias impactadas pelo programa
O Fundo Social é a forma de materia-lizar o propósito da cooperativa, que é ode ajudar a construir comunidades me-lhores. “Sãomais de 305mil pessoas im-pactadas. Para nós, elas não são apenasnúmeros,mashistórias importantes”, des-taca o presidente da Sicredi Pioneira RS,Tiago Luiz Schmidt, ao observar que sãomuitos os depoimentos sobre como osalunos têm valorizado o ambiente esco-lar a partir dos projetos financiados peloFundo Social. Damesma forma, a comu-

nidade tem participado dos programas ese motivado por meio das oficinas.“Uma cooperativa de crédito, assim co-mo qualquer outra organização empresa-rial, trabalha para obter resultados que,no nosso caso, nos dão condições de dei-xar ummundomelhor para os nossos fi-lhos”, garante Schmidt, reforçando quenúmeros expressivos como os do FundoSocial só têm sentido devido ao impac-to que causam nas pessoas beneficiadaspelo programa.

APOIO PARA IR
EM FRENTECasos como o do Coral Show Luizinho, de No-vo Hamburgo, que com o apoio do Fundo Social,pôde manter as atividades e atrair mais alunos pormeio da aquisição de figurinos, modernização daestrutura, conserto do palco e troca das portas in-ternas.Ações que resolveram problemas cruciaispara o funcionamento da entidade.“Com a ajuda do Fundo Social, conseguimosfocar na qualidade do nosso show. O esforço dosvoluntários já não começa do zero e podemos nosdedicar para a boa e necessária manutenção dogrupo. Diante de melhores resultados, mais crian-ças, jovens e adolescentes ingressaram no grupo”,diz Sônia Trajano, presidente do Coral.

COMO PARTICIPAREm 2020, a inscrição para o Fundo Social,que ocorre anualmente, no primeiro semestre,será entre janeiro e março.
P Para participar, a entidade deve atendera alguns requisitos: ter finalidade educacional,cultural, social, esportiva ou assistencial expres-sa no estatuto interno; ser uma pessoa jurídicasem fins lucrativos, associada à Sicredi PioneiraRS até o dia 31 de dezembro do ano anterior;estar com o cadastro da conta atualizado e emdia com a cooperativa.
PAo cadastrar-se, a entidade deve informarse o projeto já existe ou não; se possui patroci-nadores ou apoiadores; especificar com núme-ros e dados os resultados esperados; a data deinício e término; além do valor solicitado e o or-çamento.
PApós esta primeira etapa, uma comissãoformada pela gerência de relacionamento dacooperativa faz a análise das inscrições confor-me o regulamento.
POs projetos aprovados seguem para a fa-se de seleção na qual são analisados pelos co-ordenadores de núcleo das agências que ana-lisam, emitem seu parecer e definem o valorque será repassado com base em três critérios:clareza, viabilidade das ações e capacidade deexecução da instituição.

RECURSOS DO FUNDO SOCIAL: projetos sociais de entidades do Vale do Sinos foram contemplados pela Sicredi Pioneira RS

SCHMIDT: presidente defende valorização do ambiente escolar


