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Regulamento do Programa Prosperar 

 

O Programa Prosperar da Sicredi das Culturas RS/MG tem como objetivo realizar a consultoria e orientação 

técnica e financeira para pequenos negócios nos municípios que integram a área de ação da cooperativa, fomentando 

o desenvolvimento da economia local. 

 

a) Fonte de recursos do Programa Prosperar  

Os recursos do Programa Prosperar serão oriundos do Fundo de Cooperação e Inovação da cooperativa. O 

valor será correspondente a até 10% da destinação anual realizada para o referido Fundo, sendo distribuído entre as 

agências conforme a estratégia anual definida pela diretoria executiva da Sicredi das Culturas RS/MG. 

b) Da forma de distribuição dos recursos  

Anualmente serão definidas pela Diretoria Executiva o número de vagas disponíveis para cada agência e 

abertas inscrições. Associados PJ enquadrados como Microempreendedores (ME), Microempreendedores Individuais 

(MEI) ou Pequena Empresa, poderão inscrever-se e optar por qual tipo de consultoria desejam participar.  

c) Consultorias que podem ser realizadas pelo Programa Prosperar 

O Programa subsidiará consultorias voltadas para: plano de negócio, estratégia, pessoas, finanças, marketing 

e vendas. No momento da inscrição o associado poderá optar por qual consultoria deseja realizar. Estas consultorias 

poderão ser conduzidas por diferentes empresas especializadas nos temas de interesse, incluindo a equipe técnica do 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS e de MG – Sebrae, parceiro do Programa, com contrato 

específico estabelecido com a Sicredi das Culturas RS/MG para o desenvolvimento do Programa Prosperar. 

 

d) Dos prazos 

• O prazo para inscrição dos associados será de 1º a 19 de junho de 2022; 

• O prazo de avaliação por parte da Diretoria de Negócios e Agência será até 10 de julho de 2022; 

• As consultorias terão início a partir de 15 de julho de 2022. 

 

e) Inscrições 

• As inscrições deverão ser realizadas pelos próprios associados interessados a partir de formulário 

específico que será divulgado no site https://www.sicredi.com.br/coop/culturasrsmg/programa-

prosperar, com as informações preenchidas até o dia 19 de junho de 2022. Somente serão aceitas 

inscrições mediante este canal. 
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• O preenchimento das informações no formulário é de exclusiva responsabilidade do associado, de 

modo que, caso haja desclassificação em razão da falta ou divergência de informações no momento 

da inscrição, esta não será reavaliada.  

• Não serão permitidas inscrições fora do prazo previsto no presente regulamento.  

 

 

f) Dos requisitos para elegibilidade 

• Ser associado(a) da Sicredi das Culturas RS/MG no Rio Grande do Sul há pelo menos um ano; 

• Ser associado(a) da Sicredi das Culturas RS/MG em Minas Gerais há pelo menos dois meses; 

• Estabelecimento comercial enquadrado como MEI, micro ou pequena empresa, com faturamento anual até 

R$ 4,8 milhões; 

• Não estar participando de outros projetos junto ao parceiro Sebrae. 

 

g) Forma de avaliação das inscrições 

A avaliação das inscrições é realizada pela Diretoria de Negócios e pela gerência da agência do associado. A 

Assessoria do Segmento PJ é responsável pela operacionalização do Programa Prosperar e fará a triagem inicial das 

inscrições, verificando se obedecem aos critérios de classificação para serem encaminhados à avaliação. Após a 

avaliação e validação das inscrições, os associados contemplados serão informados por suas agências e receberão o 

contato do parceiro Sebrae para dar início à consultoria estabelecida. 

 

h) Fluxo resumido do Programa Prosperar 

 

 

i) Divulgação do Programa Prosperar  
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A Sicredi das Culturas RS/MG promoverá a divulgação do Programa Prosperar nas diferentes mídias de sua 

área de atuação, incluindo assembleias de núcleos e reuniões com associados. Deste modo, os associados 

participantes poderão ser convidados a participar destas divulgações através de áudios, vídeos e/ou imagens. 

 

Este Regulamento do Programa Prosperar foi aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 

20/01/2022. 

 

 

 
 

_________________________ 
Antenor José Vione 

Presidente 

_________________________ 
Elmo Pedro von Mühlen 

Vice-presidente 


