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”

Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça
dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração.

A revista BR Cooperativo entrevistou executivos de seis seguradoras que atuam no
segmento cooperativo. Eles falam sobre os
principais desafios para atender o mercado
em tempos de pandemia.
Página 20

Nelson Mandela, líder sul-africano

Cláudio Montenegro, editor executivo

A

pesar da genialidade da frase perpetuada pelo poeta português Fenando Pessoa, as origens dessa expressão vão muito além do que o escritor imprimia.
No século I a.C., os romanos viviam em plena expansão econômica e territorial. Na medida em que Roma se transformava em um império de dimensões
gigantescas, a necessidade de desbravar os mares se colocava como elemento fundamental para o fortalecimento de uma das mais importantes potências de toda
a Antiguidade. Foi nesse contexto que o general Pompeu, por volta de 70 a.C., foi
incumbido da missão de transportar o trigo das províncias para a cidade de Roma.
Naqueles tempos, os riscos de navegação eram grandes, em virtude
das limitações tecnológicas e dos ataques piratas que aconteciam com
relativa frequência. Sendo assim, os tripulantes daquela viagem viviam
um grave dilema: salvar a cidade de Roma da grave crise de abastecimento causada por uma rebelião de escravos, ou fugir dos riscos da viagem
mantendo-se confortáveis na cidade de Sicília. Foi então que, de acordo
com o historiador Plutarco, o general Pompeu proferiu essa lendária frase.
A afirmação do general Pompeu surtiu bons frutos. A viagem foi realizada
com sucesso e o militar ascendeu ao posto de cônsul, com amplo apoio das camadas populares romanas. Pouco tempo depois, esse mesmo prestígio o fez ser um
dos integrantes do Primeiro Triunvirato que governou todo o território romano.
Ao traçarmos um paralelo com a realidade que vivemos atualmente,
deparamo-nos com um dilema similar. Permanecemos imóveis, acuados,
inertes, sob o jugo do pavor que a pandemia do Covid-19 trouxe para a humanidade, ou reagimos, sob todos os cuidados e cautelas necessários, para
seguir em frente, produzindo e retomando as atividades normais de um
mundo baqueado pela maior crise sanitária de sua história contemporânea.
Perplexamente, vimos o Brasil ultrapassar a marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19. Uma doença que não faz qualquer distinção entre
classes sociais, raças, credos, sexos. É, por sua natureza, igualitária, tornando
todos os seres humanos alvos em potencial para sua mórbida escalada.
E quem de nós não teve um amigo, um membro familiar, um colega
de trabalho ou um simples conhecido que não tenha sido levado por essa
doença tão avassaladora? Perdemos muitos companheiros, parceiros de
longa data, amigos de toda uma vida. E, forçosamente, tivemos que seguir
em frente. Posto que é da natureza humana, sofremos, mas não padecemos.
Muitas mobilizações aconteceram no país afora, desde março de
2020, quando eclodiu a pandemia de forma oficial, nos comunicados da
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Organização Mundial da Saúde. E o cooperativismo, mais uma vez, se fez
presente, agindo de forma solidária, como é de sua natureza, para minimizar os efeitos devastadores dessa doença, trazendo à tona a prática do
principal princípio cooperativista, o interesse pela comunidade.
Uma verdadeira corrente do bem se alastrou mundo afora, dando
exemplos de como a força da união e da cooperação é capaz de superar
as dificuldades impostas pela pandemia, ajudando a quem mais necessitasse, seja de itens materiais, alimentos, roupas, abrigos ou simplesmente
de uma palavra de consolo. Os abraços e sorrisos ficaram evidentemente
limitados, mas o afeto não diminuiu, pelo contrário, só aumentou.
E novamente o cooperativismo se faz presente, preparando-se para a
maior celebração do Dia de Cooperar de todos os tempos, em que a solidariedade será a palavra de ordem nos eventos deste ano.
Vamos juntos demonstrar para todos os brasileiros, todas as classes, esferas
governamentais e segmentos da sociedade que o cooperativismo pode ser uníssono em ditar o ritmo da união, com ações de voluntariado e ajuda mútua. Vamos
dar o exemplo para que o Brasil possa, enfim, navegar numa mesma direção.
Boa leitura, fiquem bem, vacinem-se e saudações cooperativistas!
E para quem não ainda não conhece, segue o poema de Fernando Pessoa:
Navegar é Preciso
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:
“Navegar é preciso; viver não é preciso”.
Quero para mim o espírito [d]esta frase,
transformada a forma para a casar como eu sou:
Viver não é necessário; o que é necessário é criar.
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso.
Só quero torná-la grande,
ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo.
Só quero torná-la de toda a humanidade;
ainda que para isso tenha de a perder como minha.
Cada vez mais assim penso.
Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue
o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir
para a evolução da humanidade.
É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.
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e transporte), entidades do Sistema ‘S’, federações de indústria e comércio, empresários, administradores e
gestores, assessores jurídicos, auditores, contadores, profissionais de recursos humanos, associações, sindicatos, federações e entidades de classe de forma geral, orgãos e instituições governamentais, universidades,
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Abril de 2021
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ACI define tema do Dia Internacional das Cooperativas

SISTMEMA OCB

Lançada Agenda Institucional
do Cooperativismo 2021

M

ais de um bilhão de cooperativistas em
todo o mundo continuam a demonstrar
que ninguém precisa enfrentar sozinho uma
crise como a atual pandemia. No dia 3 de julho,
o Dia Internacional das Cooperativas (#CoopsDay) será comemorado com o tema Juntos Reconstruímos Melhor. As cooperativas de todo
o mundo mostrarão como estão enfrentando
a crise causada pela pandemia da covid-19
com solidariedade e resiliência, oferecendo às
comunidades uma recuperação centrada nas
pessoas e que respeita o meio ambiente.
“Ao longo do ano passado, pudemos
observar que as prioridades do modelo
cooperativo têm sido o bem-estar das pessoas e o respeito ao planeta, o que reforça
os princípios em que ele se baseia. Juntos
podemos reconstruir melhor e estou convencido de que seremos testemunhas de
muitas histórias de como o movimento cooperativo ajuda as comunidades a se fortalecerem no mundo pós-pandêmico”, declarou o diretor-geral da Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), Bruno Roelants.
Em áreas como saúde, agricultura,
produção, varejo, finanças, habitação, emprego, educação, serviços sociais e muitas
outras onde as cooperativas são ativas, os
mais de um bilhão de membros de coo-

A

Comprometimento
Márcio Freitas destacou que ainda são
grandes os desafios no combate à pandemia, em especial, com a política nacional de
vacinação e de imunização, e em relação ao
cenário fiscal do país. “Por isso nossa agenda foi desenhada a partir do comprometimento do Sistema OCB com os três Poderes
da República, tendo em vista a recondução
econômica e o futuro do nosso país. Nossas bases, para isso, são responsabilidade,
sustentabilidade, inovação e integridade.
Essas têm sido as linhas-mestras do nosso
relacionamento com o governo e com a
nossa Frencoop, o que têm dado bastante
resultado”, comentou o cooperativista.
O presidente da OCB aproveitou o even-
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O evento virtual contou com a presença de autoridades do Governo Federal e parlamentares

to para reconhecer a atuação integrantes
da Frente Parlamentar que defendem as
cooperativas. “É importante destacar que,
ao nosso lado, contamos com uma das frentes mais atuantes e influentes do Congresso
Nacional, a partir da coordenação de seu
presidente, deputado Evair de Melo, e da
diretoria da Frente. Isso se dá pelo prestígio
que parlamentares e senadores têm e pelas
importantes funções que exercem no processo legislativo”, completou.
Fortalecimento
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o setor possui papel crucial
para o crescimento do Brasil e destacou a
importância das cooperativas agropecuárias na produção das principais culturas
presentes na mesa do brasileiro, como soja,
café e milho: “O fortalecimento das cooperativas é uma das prioridades do Mapa. É
um setor que gera emprego, renda e inclusão social. É preciso destacar que 71% das
cooperativas do setor são da agricultura
familiar e precisam dos frutos gerados por
esse modelo de negócio”.
Banco Central
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, frisou que os benefícios
das cooperativas de crédito ultrapassam
as fronteiras do Sistema Financeiro Nacional (SFN). “Muito se sabe que as cooperativas desempenham um papel relevante na
distribuição de crédito no país. A presença
delas impacta positivamente setores como
emprego e comércio. Elas também ofertam
produtos e serviços financeiros em localidades remotas, fortalecendo a inclusão e a
educação financeira no Brasil”, reforçou.
Além disso, Roberto Campos também
ressaltou que, mesmo com a pandemia,
as cooperativas cresceram 35% em 2020,
percentual que representa o dobro do re-

gistrado pelo SFN. “O segmento mostra sua
resiliência e sai mais forte para continuar
contribuindo com o desenvolvimento estratégico da economia do país”, destacou.
Sobre 2021, o presidente do Banco
Central destacou a urgente necessidade da
modernização do marco legal das cooperativas de crédito. “Essa atualização é muito
necessária para que as cooperativas continuem contribuindo com a competitividade
do SFN. Por isso, reafirmo o nosso compromisso com o desenvolvimento do cooperativismo de crédito no Brasil”, enfatiza.
Congresso Nacional
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira destacou que o Congresso
é reformista e tem atuado para combater a
pandemia e fazer o Brasil voltar a crescer.
Como exemplos desse estilo de gestão, ele
citou a votação de projetos como o que
permite independência ao Banco Central, a
PEC Emergencial e o Pacto Federativo.
Lira informou que o Congresso tem trabalhado para chegar a um denominador comum sobre a Reforma Tributária e seus impactos. Por fim, disse que a Câmara está de
portas abertas para ouvir as cooperativas e
debater os temas importantes. “Nosso papel
é debater todos os assuntos que envolvem o
crescimento econômico e social do país. Por
isso, contem sempre conosco”, concluiu.
Ato cooperativo
O presidente da Frencoop, deputado
Evair de Melo, enfatizou que a inclusão do
ato cooperativo na Reforma Tributária é
uma das demandas mais importantes do
setor para este ano. “Incluir na Constituição
a correta aplicação do tratamento tributário
significa garantir que a incidência dos tributos recaia sobre o cooperado, onde se fixa
a riqueza, e não nas cooperativas, evitando
assim a duplicidade de cobrança”, explicou.

ACI

Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB) lançou, em 22 de abril, a 15ª Agenda Institucional do Cooperativismo 2021,
com as demandas do setor aos Três Poderes.
O evento, virtual, contou com a presença da
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Deputados e senadores,
integrantes da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), também participaram
do lançamento, realizado pelo presidente da
OCB, Márcio Lopes de Freitas.
As propostas incluídas na agenda seguem três eixos principais: o cooperativismo
na geração de oportunidades de trabalho; na
alimentação do Brasil e do mundo; e em prol
de comunidades e cidades mais sustentáveis.
No total, são sete temas propositivos.
São eles: 1) Ato Cooperativo na Reforma
Tributária; 2) Modernização da Lei das Cooperativas de Crédito; 3) Manutenção da
arquitetura de crédito por cooperativas; 4)
Adequação do ambiente regulatório para a
participação de cooperativas em licitações;
5) Possibilidade de atuação de cooperativas
no mercado de seguros; 6) Telecomunicações e conectividade rural por cooperativas;
7) Lei de Recuperação Judicial própria para
cooperativas (Reorganização Cooperativa).
Esses sete temas propositivos são divididos em: 9 ações voltadas ao Judiciário; 23
temas com 74 propostas ao Executivo e 49
medidas ao Legislativo. Dentre as inovações
feitas neste ano pela OCB, estão a segmentação dos temas por ramo de atuação das cooperativas e, ainda, a atualização em tempo
real, de acordo com o andamento das pautas.

perativas em todo o mundo continuam a
demonstrar que ninguém precisa enfrentar
sozinho uma crise como a atual pandemia.
O #CoopsDay será a ocasião ideal para
demonstrar que o modelo de negócios
centrado nas pessoas, baseado nos valores
cooperativos de autoajuda e solidariedade
e nos valores éticos de responsabilidade
social e senso de comunidade, permite reduzir as desigualdades, criar prosperidade
comum a todos e responder aos impactos
imediatos causados pela Covid-19.
A ACI solicita aos cooperativistas e às
organizações sociais de todo o mundo que
se preparem para celebrar o #CoopsDay no
dia 3 de julho para mostrar a todos que podemos, juntos, reconstruir melhor.
Em breve, a ACI disponibilizará o pacote com materiais publicitários do #CoopsDay 2021 contendo o logotipo, as principais mensagens e outros recursos digitais.
Sobre o Dia
As cooperativas em todo o mundo celebram o Dia das Cooperativas desde 1923,
mas foi somente em 1995, ano do centenário da ACI, que a Assembleia Geral das
Nações Unidas o proclamou oficialmente
como o Dia Internacional das Cooperativas

e estabeleceu sua comemoração anualmente, no primeiro sábado de julho.
O objetivo do #CoopsDay é chamar
atenção para as cooperativas e promover
os ideais do movimento, como a solidariedade internacional, a eficiência econômica,
a igualdade e a paz mundial. Desde 1995,
a ACI e as Nações Unidas estabelecem o
tema para a celebração do #CoopsDay através do Comitê para a Promoção e o Avanço
das Cooperativas (COPAC).
A comemoração deste ano será a 27ª
edição do Dia Internacional das Cooperativas desde seu reconhecimento pelas
Nações Unidas e a 99ª edição do Dia Internacional das Cooperativas desde que sua
primeira celebração foi registrada.
O #CoopsDay dá aos formuladores de
políticas locais, nacionais e internacionais,
às organizações da sociedade civil e ao público em geral a oportunidade de descobrir
como as cooperativas contribuem para
criar um futuro justo para todos.
Sobre a ACI
A Aliança Cooperativa Internacional é
uma organização não-governamental independente que reúne, representa e serve
organizações cooperativas em todo o mundo. A ACI é a voz mundial das cooperativas,
empresas centradas nas pessoas e baseadas em valores.
Uma em cada seis pessoas no mundo
é cooperativista. Através de seus membros, a ACI representa mais de 1 bilhão de
membros de cooperativas em 3 milhões de
cooperativas em todo o mundo. 280 milhões de pessoas em todo o mundo (10%
da população ativa) garantem seu sustento através de cooperativas, seja através de
emprego direto ou organizando-se através
de uma cooperativa.
A ACI trabalha com governos e organizações globais e regionais para criar ambientes legislativos que possibilitem a formação e o crescimento das cooperativas.
Para os meios de comunicação e o público,
a Aliança Cooperativa Internacional promove a importância do modelo de negócios baseado nos valores das cooperativas
centradas nas pessoas.
Atuando do escritório global em Bruxelas (Bélgica), a ACI está organizada em
quatro Escritórios Regionais (Europa, África,
Américas e Ásia-Pacífico) e oito Organizações Setoriais (Bancos, Agricultura, Pesca,
Seguros, Saúde, Habitação, Consumo e cooperativas na indústria e serviços).
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E

nfrentar a crise climática requer uma cooperação global
sem precedentes, bem como um senso comum de urgência. Esse enfrentamento é o que fará a diferença entre um
futuro promissor ou não. É por isso que as cooperativas têm
feito a parte delas para contribuir com essa transição para
uma economia verde e um mundo mais sustentável.
O assunto ganhou ainda mais evidência nesta semana por causa da reunião da Cúpula de Líderes sobre o
Clima, liderada pelo governo dos Estados Unidos e com a
participação de diversos países, dentre eles, o Brasil.
As cooperativas, por meio da OCB, e o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) têm estreitado cada vez mais sua
relação, possibilitando que elas sejam elos fortes nessa
corrente de orientação da população sobre a urgência de
se desenvolver um olhar estratégico sobre o meio ambiente. Veja alguns exemplos.

DIVULGAÇÃO

Programa Adote um Parque
A Coopecredi Guariba assinou um protocolo de inten-

A política também cria o Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais. Neste programa, a União
– por meio do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) será responsável por executar os pagamentos e será
dada prioridade aos contratos fechados com comunidades
tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares, cooperativas e associações civis.
Entre os territórios que podem ser objeto do programa, estão incluídas as propriedades privadas, situadas na
zona rural, desde que estejam inscritas no Cadastro Ambiental Rural. As reservas legais e áreas de preservação
permanente dos imóveis também serão elegíveis aos pagamentos por serviços ambientais com recursos públicos.

Pagamentos por Serviços Ambientais
A OCB tem estimulado que as cooperativas façam parte
da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. A ideia é que elas sejam inseridas cada vez mais nessa
cadeia de incentivo à preservação dos recursos naturais.
De acordo com essa Política, os pagamentos por serviços ambientais podem ser aplicados em atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços considerados de provisão,
ou seja, que fornecem bens ambientais para consumo ou
comercialização, como é o caso dos alimentos, serviços de
suporte, aqueles que mantém perenidade da vida na terra
como renovação da fertilidade do solo e controle de pragas e serviços de regulação, que dão manutenção ao meio
ambiente como sequestro de carbono e controle de erosões.
Os pagadores de serviços ambientais podem ser o poder
público, organização da sociedade civil ou agente privado seja
pessoa física ou jurídica,
nacional ou internacional.
As formas de pagamento
poderão ser feitas de forma
direta, monetária, em dinheiro ou por comodatos, títulos verdes, cotas de reserva
ambiental, prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas ou por
compensação vinculada
à certificação de redução
de emissões por desmatamento e degradação.

Energia
A OCB também estimula que as cooperativas de energia elétrica façam parte da cadeia de geração renovável,
contribuindo assim para que todo o sistema brasileiro possa
caminhar na direção da sustentabilidade. Entre os materiais
que apoiam as coops nesse sentido estão: As energias renováveis no cooperativismo; Coopere e gere a própria energia;
Novo Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural; Guia de
constituição de cooperativas de geração distribuída fotovoltaica. Todos os materiais estão disponíveis no site da OCB.
Uma bandeira, muitas mãos
“As cooperativas são parceiras naturais do desenvolvimento socioeconômico das nações. E nós sabemos que
não há desenvolvimento sem que haja todas as questões
que envolvem a sustentabilidade do planeta sejam levadas em consideração. A seu favor, as coops têm além do
seu sétimo princípio – o interesse pela comunidade, a capacidade de mobilização social, pois são empresas de pessoas, atuando para pessoas. É muita gente envolvida na
rotina da cooperativa, por isso, quando uma coop levanta
uma bandeira, muitas pessoas estão sustentando esse
movimento, transformando a realidade”, finaliza Márcio
Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB.

Selo Agro Mais Integridade: cooperativas já podem se inscrever
ooperativas agropecuárias podem se inscrever no Selo
Agro Mais Integridade 2021/22, até o dia 4 de junho. Em
sua quarta edição, o selo reconhece organizações do agro
que adotam práticas de integridade com enfoque na responsabilidade social, sustentabilidade, ética e comprometimento de impedir fraudes, suborno e corrupção.
As inscrições podem ser feitas no site https://sistemas.
agricultura.gov.br/agroform/index.php/183221?lang=pt-BR.
A cerimônia de premiação está prevista para janeiro de 2022.
Na última edição, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) premiou 19 empresas, sendo
que quatro delas receberam a certificação pela segunda
vez e oito, pela terceira vez. A premiação foi entregue pela
ministra Tereza Cristina e pelo ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.
Para conquistar o Selo Mais Integridade, a empresa
ou cooperativa precisa comprovar que tem um programa de
compliance, código de ética e conduta, canais de denúncia
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DIVULGAÇÃO

C

efetivos, promove ações com ênfase na responsabilidade social e ambiental e treinamentos para melhoria corporativa.
Além disso, é preciso estar em dia com as obrigações
trabalhistas, não ter multas relacionadas ao tema nos últimos

dois anos, não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pela Secretaria de Defesa Agropecuária, ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas
nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
e não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses.
Toda a documentação é analisada pelo Comitê Gestor
do Selo, instituído pela Portaria nº 599, de 16/4/2018, e
do qual a OCB faz parte. Após a análise e homologação do
resultado, a lista com as vencedoras é publicada no Diário
Oficial da União, até o dia 31 de dezembro de 2021.
Benefícios
Entre os benefícios de se obter o Selo Agro Mais Integridade estão: As empresas premiadas ficam autorizadas a realizar
ampla divulgação do selo, gerando publicidade positiva; pode
melhorar a classificação de risco em operações de crédito junto a
instituições financeiras; a implementação de um efetivo programa de compliance; maior confiabilidade e valor aos olhos do mercado.

Confebras elege seus Conselhos de Administração e Fiscal

A

s Assembleias Ordinárias e Extraordinárias da Confebras, aconteceram nessa segunda-feira, dia 26 de
abril com eleição dos novos Conselhos de Administração e
Fiscal. O momento é considerado um dos mais importantes do ano para o ecossistema da entidade, que reúne 36
filiadas diretas e 456 indiretas.
Eleito, o novo presidente do Conselho de Administração, Moacir Krambeck, é uma liderança reconhecida
no movimento cooperativista. Economista e presidente do
Conselho de Administração da Central Ailos, ainda atua
como vice-presidente da Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Sistema Ocesc),
integrando também os Conselhos de Administração da
ViaCredi e da Quanta Previdência.
“Somos uma equipe, o que vai muito além dos cargos para os quais fomos eleitos. Eu agradeço a confiança
e conto com a colaboração de todos para seguir fortalecendo a Confebras como referência para o Cooperativismo
de Crédito brasileiro. Nossa missão é transformar o Brasil
numa nação cooperativista”, convida o novo presidente.
Ao empossar a nova Diretoria, Kedson Macedo - que
esteve à frente da Confebras nos últimos quatro anos e nos
dois anteriores como vice-presidente -, reforçou a trajetória de consolidação que vem sendo trilhada pela entidade.
“Fecha-se um ciclo em que nos dedicamos firmemente ao
propósito cooperativista. A Confebras é forte, independente e precisa, cada vez mais, ocupar a posição que lhe cabe”,
afirmou Macedo, que continuará integrando o Conselho
de Administração da entidade. Ele abriu oficialmente as
Assembleias, que contaram com a participação de mais de
20 filiadas. Após a verificação de quorum, inclusive com
chamada nominal, a superintendente da Confebras, Telma
Galletti, conduziu o processo de prestação de contas.
Inovação e bons resultados em 2020
No primeiro momento, foi apresentado o panorama
das iniciativas realizadas em 2020, que foram capazes de

converter um ano desafiador, marcado pela pandemia,
numa oportunidade de inovação e sucesso para a Confederação. A superintendente destacou a entrada da nova
filiada CrediBRF e o destaque que ganharam as ferramentas de comunicação e os eventos digitais. “Em breve, também entregaremos o novo site, que ficará mais funcional,
prático e atrativo, melhorando ainda mais nossa comunicação”, comenta Telma Galletti. Segundo ela, é uma parte
de um amplo processo, com importantes investimentos em
transformação digital, que contou com o aprimoramento
da ferramenta de BI, BureauCoop, online e exclusiva, que
apresenta os dados do cooperativismo brasileiro de forma
responsiva e didática.
E quando se fala em conectividade, o Projeto
ConectCoop aproveitou a tecnologia para a construção de conteúdos relevantes em podcasts, webinários
e webséries. As ferramentas digitais também deram
oportunidade à realização de importantes eventos virtuais, como o Festival Coop+, que teve mais de 2.000
inscrições, e o 3º Fórum Integrativo Confebras Digital,
que reuniu 1.363 inscritos.
Já a plataforma Confebras EaD foi um dos braços
fundamentais para promover educação financeira, com
mais de 1.500 acessos liberados para as filiadas. O CooperaEduca em Casa, outra iniciativa no mesmo sentido,
contabilizou 462 acessos, permitindo a pais e filhos aproveitarem as atividades escolares em domicílio para aprender sobre finanças e cooperativismo. A Editora Confebras,
pioneira no Brasil, no segmento do cooperativismo de
crédito, lançou três novos livros, acumulando um total de
3.000 obras vendidas em 2020.
Todo esse cenário fundamenta o plano de trabalho
para o biênio 2021-2023, seguindo a linha de realização
de eventos virtuais e a implementação de novas funcionalidades ao BureauCoop (bi.confebras.coop.br). A Confebras também pretende, nos próximos anos, disseminar a
campanha SomosCoop, promover intercooperação, sendo

CONFEBRAS

ções, o MME, visando a adoção da Reserva Extrativista de
São João da Ponta (PA). Com isso, tornou-se a primeira cooperativa e a terceira empresa brasileira a participar do programa. A reserva é uma das 132 unidades de conservação
que fazem parte da primeira etapa do Adote um Parque,
cujo objetivo é para fortalecer a proteção de áreas federais.

CONFEBRAS

Cooperativismo: aliado
natural da economia verde

Moacir Krambeck é o novo presidente da Confebras

agente de disseminação dos objetivos e diretrizes do SNCC
e fomentando parcerias, convênios e iniciativas que consolidem a imagem e a importância da entidade, bem como
o papel social e econômico do cooperativismo de crédito.
Durante as assembleias, foram apresentados os resultados patrimoniais de 2020 e a previsão orçamentária para
2021. Ficou definida a destinação das sobras do ano passado,
em 100%, para a composição da reserva legal da Confebras.
Conheça os novos Conselhos
Conselho de Administração (2021 – 2023): Presidente da Diretoria: Moacir Krambeck (Central Ailos);
Vice-Presidente da Diretoria: Luiz Lesse Moura Santos
(Sicoob Planalto Central); Diretor na Diretoria Executiva: Celso Ramos Régis (Sicredi União MS/TO e Oeste da
Bahia); Conselheiro (Unicred do Brasil): Remaclo Fischer
Júnior; Conselheiro (Central CrediSIS): Donizetti José;
Conselheiro (Cresol Confederação): Alzimiro Thomé; Conselheiro (Cooperforte): Kedson Pereira Macedo.
Conselho Fiscal (2021 – 2024) - Membros Efetivos:
Neilson Santos Oliveira (Sicoob Central Nordeste), Nestor
Ferreira Campos Filho (Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito - CNAC), Ivo Lara Rodrigues (Federação
Nacional das Cooperativas de Crédito - FNCC).

BureauCoop: o novo mundo digital do cooperativismo de crédito

O

cooperativismo de crédito tem ganhado mais
espaço a cada ano. Ao criar soluções financeiras
para milhares de cooperados, o setor tem ajudado
pessoas que não conseguiam acesso ao crédito através de meios tradicionais. Além disso, com a pandemia, as cooperativas tornaram-se um exemplo de
como operar através de meios digitais, garantindo o
pleno oferecimento de seus serviços para os cooperados e colaboradores. Com esse crescimento, o volume
de informações exclusivamente desse ramo cresceu
exponencialmente, e a partir disso, foi lançada a
BureauCoop, uma plataforma que agrega dados do
cooperativismo de crédito brasileiro.
A plataforma criada em conjunto pela Con-

febras e o Banco Central, irá juntar informações
do ramo de crédito, em um site intuitivo que será
carregado com informações do Banco Central.
Através dele, o público terá acesso a informações sobre a abrangência do setor, a localização
e o número de cooperados e ainda, os postos
de atendimento das cooperativas. Além disso,
a plataforma trará análises sobre o perfil dos
cooperados, dados históricos do crescimento do
cooperativismo de crédito e outras informações
que facilitarão o acesso ao volume de informações emitidas sobre esse ramo.
Para acessar os dados da plataforma, basta
clicar em: https://confebras.coop.br/bureau/.
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CINQUENTA TONS

O

por Claudio Rangel
FOTOS: COMUNICOOP

DE COOP

Superação e reconstrução do cooperativismo fluminense
presidente da OCB/RJ, Vinícius Mesquita, destacou o fato de estar à frente
da OCB/RJ no ano de seu cinquentenário.
Ele fez um balanço da evolução da entidade e destacou os altos e baixos da organização, criada em 17 de março de 1971 e
consolidada pelas cooperativas de crédito.
“Vínhamos bem até que tivemos a quebra de nossa maior cooperativa do Estado, a
CCPL, que chegou a ser a maior central de cooperativas agropecuárias do Brasil. E a central
de crédito (Cecrerj), que aportou recursos na
CCPL, acabou indo junto. Isto meio que paralisou o cooperativismo no estado e tivemos
que reconstruir nossa instituição”, conta.
Para Mesquita, hoje a OCB do Rio de Janeiro alcançou o verdadeiro entendimento
do cenário que a organização tem que viver. Um foco mais urbano, já que o estado
tem pouca atividade agropecuária.
“O grande foco no Rio de Janeiro é o
ramo de Crédito. O Trabalho e o Transporte
têm crescido gradualmente”, disse.
O presidente da OCB/RJ lembra que
outro destaque da OCB do Rio foi a mudança da antiga sede na Avenida Presidente
Vargas para uma nova estrutura, na Rua da

Quitanda, 56, Centro.
“Esse novo momento é de recuperação
do orgulho de ser cooperativista no Rio. A
gente tem agora a possibilidade de refletir,
e conseguir construir um futuro é muito
mais promissor. Nossa pegada está voltada
para a inovação e novas possibilidades, e
isso está contagiando as cooperativas”.
Futuro promissor
Mesquita vê um futuro promissor para a
organização. Planeja construir uma galeria de
ex-presidentes e, como professor de História,
tem o compromisso de resgatar a memória
da instituição. Ele destaca o fator mais relevante no aniversário de 50 anos da OCB/RJ:
“Acho que manter o cooperativismo
unido com a crise dos anos 90 foi o que
mais se consolidou. A gente teve uma crise a ponto de poder perder a instituição.
As cooperativas simplesmente abandonaram (a OCB/RJ). As cooperativas que mantinham a instituição quebraram. A gente
não conseguiu responder. Não havia ainda
um Sescoop ativo naquele momento. E aí
quem estava na liderança naquele momento soube trabalhar, trazer pessoas de volta,

e começar a reconstruir a instituição”.
Mesquita lembra antigos presidentes,
como o professor Darcy Pereira, Francisco
de Assis, Wagner Guerra, Marcos Díaz, que
ajudaram nessa reconstrução:
“Essa reconstrução é o maior sucesso
que nós tivemos. Acredito que no momento agora a instituição está consolidada. As
pessoas já a tem como referência. A OCB/
RJ tem feito um papel de representação
muito forte. Acho que agora é o momento de consolidar e avançar. Considero que
passar por essa crise foi o maior sucesso”.

Metade dos catarinenses está em cooperativas

A

E

Entidades responsáveis pela organização do cooperativismo em cinco estados completaram 50 anos de trajetória.
Apesar dos tons diferentes de cada região, elas têm em comum a superação
das dificuldades e o esforço para consolidar todos os ramos do cooperativismo.
O portal BR Cooperativo abriu a
temporada 2021 das lives CoopCafé
promovendo um debate com os diri10
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gentes das instituições aniversariantes. A OCB/RJ, que superou a quebra
da principal cooperativa, a CCPL, nos
anos 1990; a Ocesp, fortalecendo o
agro e o urbano; a Ocesc, reunindo
metade da população em torno do
cooperativismo; a Ocepar integrando
imigrantes em torno da cooperação e
a Ocemg, garantindo a existência do
verdadeiro cooperativismo.

Em comum, são 50 anos de amor
e dedicação pela causa cooperativista e a celebração das conquistas, em
suas mais variadas tonalidades.
A mediação foi do jornalista Cláudio Montenegro, editor executivo do
portal e da revista BR Cooperativo.
A live CoopCafé é uma produção da
Comunicoop - Cooperativa dos Profissionais de Comunicação e Marketing.

Ocesc foi fundada em 28 de agosto de
1971. O presidente Luiz Vicente Suzin
lembra que, na época, a Organização contava com 196 cooperativas dos ramos Agro,
Infraestrutura Habitação e Consumo. Depois, as coisas começaram a mudar:
“Na década de 1980, passamos a ter
144 cooperativas. O decréscimo se deu nos
ramos Habitação e Consumo. Mas nós já tínhamos uns 150 mil associados”.
“Em 1990, tínhamos 195 cooperativas e 274 mil cooperados. Faturamos, na
época, R$ 1 bilhão. E, no ano 2000, eram
260 cooperativas como 415 mil cooperados e 14 mil empregados. O faturamento
já era de R$ 3 bilhões. O carro-chefe era o
ramo Agro, seguido pelos ramos de Crédito e Saúde”.
“Em 2010, então tivemos 34.000 empregados, um milhão de cooperados e estávamos faturando R$ 12 bilhões”.
Segundo Suzin, hoje Santa Catarina
conta com 251 cooperativas e 3 milhões de
cooperados. Praticamente, 50% da população do estado é associada a uma ou outra
cooperativa, somando ao todo 3 milhões

de associados, 73.400 empregados e faturamento de cerca de R$ 50 bilhões.
Mulheres cooperativistas
Suzin destaca o programa de capacitação dos dirigentes de cooperativas catarinenses promovido pela OCB/SC.
“Duas décadas atrás, iniciamos um
trabalho com as mulheres cooperativistas
aqui no nosso estado de Santa Catarina.
Um trabalho bem aprofundado. E tivemos
um desenvolvimento bastante grande.
Hoje, dos 3 milhões de associados, as mulheres são mais de um milhão em cooperativas. E isso deu uma alavancada, principalmente no cooperativismo de crédito, mas
também no agro. Foi um sucesso”.
Conquistas relevantes
Como destaque relevante desses 50
anos, Suzin cita a intercooperação das cooperativas catarinenses. O exemplo é a
Central Oeste Catarinense, formada por
11 cooperativas, todas da agropecuária, e
que exporta para mais de 70 países. Outro
destaque é a Fecoagro, uma federação com

11 cooperativas associadas, uma indústria,
uma misturadora de fertilizantes.
“Considero essa intercooperação em
Santa Catarina, trabalhada pela Fecoagro,
pela Aurora e demais cooperativas, como
uma interação muito forte. Primeiro entre
nós. Depois, procuramos o mercado para
nos fortalecermos também. A intercooperação somou muito para o crescimento.
Onde há uma cooperativa, o IDH é mais
forte. No estado de Santa Catarina o cooperativismo representa muito”.
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Separando o joio do trigo há 50 anos

Imigrantes fortalecem o cooperativismo paranaense

C

C

om 788 cooperativas, mais de 2 milhões e 300 mil cooperados e quase 50
mil empregados no sistema, as cooperativas de Minas Gerais são responsáveis por
9,6% do produto interno bruto do Estado.
Hoje, a Ocemg integra o G11, órgão que envolve entidades representativas mineiras.
Mas nem sempre foi assim. O presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato, destaca que os
últimos 50 anos da organização não foram
tão diferentes das demais aniversariantes.
“Tanto que, quando assumimos a Ocemg, em 2001, nossa primeira providência
foi fazer uma operação pente-fino. O que
significa isso? Expurgamos o que não era
cooperativa do nosso quadro. Tínhamos
1.500 coops e fomos verificar quais realmente eram ativas e estavam regulares.
Reduzidos para 600 cooperativas. Hoje
temos 788, plenamente regulares. Não
temos inadimplência documental e nem
financeira. O cooperativismo brasileiro vai
se engrandecer a partir do momento em
que todas as organizações tomarem essa
providência porque precisamos separar o
joio do trigo no cooperativismo.”
Após 50 anos, a Ocemg cresceu e hoje
assume papéis importantes, com representação em mais de 60 órgãos públicos
e privados, câmaras técnicas e eventos.
Scucato diz que a inovação e a criatividade são fatores importantes, também para
Minas Gerais:
“Hoje, as cooperativas têm que demonstrar que são empresas, e não entidades filantrópicas. Têm que dar resultado
positivo nos negócios, porque vamos corrigir o social através do econômico muito

bem executado. E a Ocemg, durante todos
esses anos, tem primado por capacitar os
dirigentes para que, através da boa gestão
das cooperativas, tenham um resultado
expressivo e vão corrigir o social através
do econômico. O social não é prioridade
aqui em Minas Gerais. A prioridade é o
econômico, que reboca o social. Ouvir a
panaceia de prioridade do social é um discurso demagógico.”
Criação do Dia C
Em 2009, a Ocemg criou o Dia C, passando a ideia para cinco estados, em 2013,
e para a OCB, em 2014.
“A sociedade hoje não analisa a empresa apenas do ponto de vista do cifrão. São
os stakeholders (partes interessadas), todos
os conselheiros, acionistas, empregados,
fornecedores. Hoje o cooperativismo se
envolve com tudo isso, com todo o entorno das cooperativas. E esse movimento é
caracterizado pelo projeto do Dia de Cooperar, o Dia C. Tem Dia do Índio, Dia Internacional da Mulher. Por que nós não tínhamos um dia? Considero isso uma das mais
importantes iniciativas”.
Para Scucato, o ponto crucial do ajustamento do movimento cooperativista foi
a Medida Provisória, depois transformada
em Lei, do Sescoop:
“Foi onde resgatamos os recursos das
cooperativas que sempre pagaram 2,5%
sobre a folha e jamais recebiam de volta.
Até hoje não se explicou para onde esse recurso foi. Esse foi o fato muito importante”.
Projetos futuros estão em execução e a
Ocem prepara novidades:

“Estamos redesenhando os nossos planos estratégicos e fazendo com que as cooperativas entendam que também precisam
se redesenhar. Por isso contratamos uma
consultoria da mais alta expressividade do
país com os consultores Sandro Magaldi e o
José Felipe Neto para uma mentoria e realinhamento das nossas cooperativas”.
Scucato fala da importância da adequação ao momento atual e de estudar o mercado. “O mercado tem que ser tratado com
muito respeito. O resultado das cooperativas depende do respeito ao mercado local,
nacional e internacional. Temos uma representação institucional muito importante
com o governo e as entidades privadas”.
O presidente da Ocegm conclui com
uma mensagem positiva de Charles Gide:
“O cooperativismo é a suprema esperança daqueles que sabem que há uma
questão social a resolver e uma revolução
a evitar.”

Migração e cooperativismo
Migrantes de Santa Catarina e do Rio
Grande do Sul foram para a região oeste e
sudoeste do Paraná. Eles criaram uma organização com 50 cooperativas constituídas.
“Há 50 anos, foi iniciado um planejamento. A primeira ação que a Ocepar fez
foi exatamente organizar esses projetos
de integração, absorvendo e aproveitando
esses movimentos de migração. Tivemos
o Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC),
tivemos o Norcoop, no norte e Noroeste, e
o Sulcoop, que era da região onde já tínha-

mos cooperativas.”
O presidente da Ocepar explica que
a cooperativa mais antiga do Paraná tem
102 anos.
Outra entidade criada foi a Susep, que
contou com apoio internacional para estabelecer um programa de autogestão por
cooperativismo e autofiscalização para que
as cooperativas tivessem autonomia e não
dependessem apenas do apoio governamental para o seu desenvolvimento.
“Isso explica, até hoje, a forma como
trabalhamos. A missão da cooperativa é organizar economicamente as pessoas para
que elas tenham mais renda e conquistem
uma condição social melhor, que isso seja
duradouro e que ela não precise de benefício e seja autossuficiente. Não nascemos
apenas para representar as cooperativas e
defendê-las. Nascemos sim, para organizá-las. E para organizar, você tem que ter um
bom planejamento.”
E os resultados são evidentes. A Ocepar
tem 217 cooperativas com 2,5 milhões de
associados nos sete ramos de atividades, O
movimento ultrapassa a marca dos R$ 115
bilhões por ano. O planejamento deste ano
prevê que o cooperativismo paranaense
vai movimentar R$ 200 bilhões.
“A gente está voltando às origens e replanejando o processo. Em 2015, planejamos a meta de em R$ 100 bilhões. Agora
em 2020 ultrapassamos e definimos uma
nova meta.”
No Paraná, o principal ramo do cooperativismo é o agropecuário. Nas palavras
de Ricken, é onde o cooperativismo tem a
maior expressão econômica, representando 84% do movimento.
“E já chegamos a um percentual acima

“Temos que melhorar e ampliar mercados. Antigamente a gente produzia e comercializava, hoje não. Hoje
temos que observar as demandas identificar as necessidades e produzir para atender essas necessidades”.
Para Luiz Vicente Suzin, da Ocesc, os desafios da pandemia são muitos para as cooperativas catarinenses. Destaca a importância da transformação digital, mas o campo
não parou: “Não parou o campo, não parou a agroindústria. Na verdade, não parou o comércio no geral. Os
nossos produtores continuaram produzindo o alimento
também para reabastecer as nossas indústrias. Acho que
temos que agradecer a essas pessoas que geralmente se
transformam. Precisamos muito desse mercado de trabalho conjunto de todas as cooperativas do nosso estado,
juntamente com seus dirigentes, com seus diretores, seus
colaboradores. Vamos atravessar ainda as consequências
da pandemia, mas isso é um agradecimento que faço a
todos os amigos em Santa Catarina”.

Algo de bom
Para o presidente da Ocemg, Ronaldo Scucato,
algo de bom vai surgir após a pandemia. Ele destacou
os avanços surgidos em outras crises, como as vacinas
contra a paralisia, contra o ebola, entre outras obtidas
por cientistas individuais. Mas, desta vez, as soluções
surgirão como resultado de parcerias: “Vamos passar por
esta tormenta e vamos chegar a um ponto seguro. Mas o
que quero realçar é que, no cooperativismo agropecuário, transporte, crédito e saúde, esses quatro ramos estão
sendo verdadeiros batalhadores, não só de combate, mas
de assistência a pessoa, a finalidade do cooperativismo.
O produtor rural tem que ser louvado.”
Scucato defende que está na hora de alguém falar
que o produtor rural produziu, enquanto todas as outras
atividades estavam paradas.
“O segundo ponto é o transporte, principalmente
o de cargas, muito pouco reconhecido pela sociedade e

ertamente, 50 anos é para muito poucos. Com esta frase, José Roberto Ricken
começou a falar sobre o cinquentenário da
Ocepar, comemorado este ano. Ele acrescenta que poucas empresas conseguem
chegar aos 50 anos e, nesse momento, a
Ocepar tem essa possibilidade.
Fundada em 2 de abril de 1971, antes da
lei 5.764, que foi de dezembro, a Ocepar nasceu no planejamento das instituições que
apoiavam o cooperativismo no Paraná, nos
anos 70. “Nascemos de um planejamento no
3º Encontro Estadual de Cooperativas, aqui
no Paraná. Os anos 70 foram marcados por
grandes transformações no Brasil, e também
principalmente aqui, onde começamos uma
grande movimentação da agropecuária.”
Ricken conta que o setor foi direcionado pelas colônias de imigrantes que chegaram na região sul do Paraná e que deram
origem às cooperativas.
“Na época, a Batavo, entre outras cooperativas, estavam sendo constituídas na
região do café. Foram criadas 33 cooperativas para administrar essa cultura na região
norte e noroeste do Paraná”.

de 60% de tudo que se produz na agropecuária do Paraná. Metade disso já tem valor
agregado. É exportado para mais de 160 países. Então, não saberia como fazer uma safra
agropecuária no Paraná sem contar com as
cooperativas. Não teria como plantar nem
fornecer insumos nem receber nada para
transformar, industrializar e distribuir”.
Conquista em destaque
Segundo o dirigente, a agroindustrialização das cooperativas paranaenses é o
destaque desses últimos 50 anos. Hoje a
agroindústria é muito importante no Paraná e é movida pelas cooperativas.
“Acho que isso foi uma conquista muito
bacana. O cooperativismo de crédito também veio e se estruturou. Os outros ramos,
como a Saúde o Transporte, também”.
“A segunda conquista é o modelo. Montamos um modelo autogestionário, começamos isso desde o início e alcançamos o sucesso fazendo dessa forma. Hoje, mais de um
terço dos paranaenses estão ligados a cooperativas. Faz parte do processo de desenvolvimento do nosso estado. Nosso compromisso
é com o desenvolvimento das pessoas.”

O desafio de conduzir o cooperativismo em meio à pandemia

N

os últimos 50 anos, o mundo e o cooperativismo
nunca enfrentaram um problema tão grande quanto a pandemia do novo coronavírus. Permanecer em
plena atividade tem sido um desafio enfrentado pelas
unidades do Sistema OCB.
No Rio de Janeiro, a saída foi apostar no virtual,
como conta o presidente da OCB/RJ, Vinícius Mesquita:
“Ninguém esperava o que aconteceu. Aqui no Rio de Janeiro o desafio foi manter as entregas. Transformamos
100% dos nossos cursos em digitais e conseguimos fazer
uma grande entrega. Acho que foi um grande sucesso.”
A OCB/RJ já se prepara para o pós-pandemia.
Principalmente depois do aumento de 400% das inscrições em cursos promovidos pela entidade. O motivo oi a
disponibilização dos cursos online.
“A gente vai retomar as atividades presenciais, mas
todas elas vão ser também digitais. É muita gente que
não vinha fazer os cursos porque era distante vir até a
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capital”, disse Mesquita.
A expectativa da recuperação econômica no Rio de
Janeiro passa pelo enfrentamento contra a crise no Estado,
considerada por Vinícius como a mais severa do país: “Temos um problema muito sério no Rio, que é o problema econômico. O Rio de Janeiro já tinha um problema fiscal muito
complexo, além de uma questão política muito conturbada.
Esse é o nosso grande desafio. As cooperativas estão sofrendo muito. Esse á a nossa grande missão no momento”.
O presidente da OCB/RJ destaca que a organização
busca novos mercados para superar a crise.
Uma dessas iniciativas é o Balcão de Negócios promovido pela organização: “O balcão digital de negócios é um
grande finalizador entre as cooperativas e o mercado. Esse
é o nosso papel. Viabilizar negócios entre as cooperativas de
negócios e o mercado. Busca fomentar o econômico, acho
que teremos uma recuperação econômica. E necessário nesse momento é estruturar as cooperativas”, disse.

Já no sistema cooperativista da Ocepar, José Roberto
Ricken destaca que ninguém poderia imaginar o surgimento de uma tragédia mundial em nossos dias. Ele destaca a superação das cooperativas paranaenses durante
a pandemia.
“Tivemos dificuldade de adaptação. Tivemos que ser
resilientes e não tivemos a opção de parar. Porque o que
fazemos é essencial para sociedade. Produzir alimento e
trabalhar com a saúde, com o crédito, com o transporte,
com infraestrutura com o trabalho e consumo, são atividades essenciais às pessoas. Então a sociedade passou a
perceber que o que fazemos é importante. Imagina só
se tivéssemos que parar a produção de alimentos? O que
aconteceria com a população? Além de estar com problemas de saúde, ela estaria com fome.”.
Para ele, o mundo vai precisar de muito mais alimentos. E quem pode produzir é o Brasil e mais alguns
poucos países.

principalmente pela autoridade. E também o crédito. As
cooperativas de crédito estão atendendo muito mais porque o mercado precisa. E ainda tem a Saúde. As demais
cooperativas de saúde, as cooperativas dos enfermeiros,
dos terapeutas, estes profissionais enfrentam a pandemia
com risco próprio, muitas vezes mal remunerados, com
turnos dobrados. E as Unimeds, Uniodontos, demais cooperativas de saúde, dos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. O cooperativismo está trabalhando muito bem.”
Edivaldo Del Grande, da Ocesp, diz que o desafio é
preparar as cooperativas para o mercado que está por vir:
“A gente tem feito uma série de atividades e
ações que, com certeza, vão melhorar o nosso cooperativismo aqui em São Paulo. E para isso tudo, claro
que temos que perseguir a vacinação. Vamos buscar a
vacinação de nossos funcionários do setor produtivo,
não importa os valores, pois isso vai dar um novo up
no nosso movimento”.
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Especial

Cooperativismo na terra e no asfalto

P

rodutor rural, participante de duas cooperativas agrícolas e uma cooperativa de
crédito, o presidente da Ocesp, Edivaldo Del
Grande, lembrou personagens importantes
para o cooperativismo, como Antônio Rodrigues, pai de ex-ministro da Agricultura
Roberto Rodrigues, Márcio Lopes de Freitas
e todos os que o antecederam à frente da
organização até a sua nomeação, em 2006.
“Se não fosse o Recoop (Programa de
Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária) e o Sescoop, talvez a minha
cooperativa não estivesse onde está hoje,
muito bem. Digo que participei antes e depois do Recoop.”
Del Grande lembra que, no início
de sua gestão, o momento era crítico. A
Ocesp não conseguia atender a todo o
movimento cooperativo.
“Tínhamos um tênue cooperativismo.
A Agropecuária é muito importante. Na

época do dr. Américo Utumi, tivemos a primeira sede na Bela Vista, construída com a
ajuda de cooperativas, momento em que o
associativismo foi aflorado, mas precisávamos de mais”.
Com mais de 200 cooperativas no segmento agropecuário, a Ocesp precisaria
atender às cooperativas de outros ramos.
Por exemplo, mais de 200 cooperativas de
saúde, como a Unimed e a Uniodonto. O
grupo era grande. A casinha, pequena.
“Cheguei para minha superintendência e disse que a gente precisava atender.
Precisamos representar, mas também
apoiar o movimento cooperativista. Quando o meu superintendente disse que não
dava para completar mais a casinha — um
local que posteriormente foi adquirido
pela Uniodonto, já que em 2007 outra
sede foi comprada pela Ocesp —, a partir
daí conseguimos caminhar com um grupo
maior de corpo funcional e prestar um serviço melhor”.
Representatividade rural e urbana
A Ocesp prosseguiu numa longa caminhada, já de 50 anos.
“Começamos a participar de tudo que
era possível participar. Ocupando espaços,
principalmente para que a gente pudesse
apoiar o movimento cooperativista. Seja
agropecuário, seja urbano. Aqui em São
Paulo temos mais de 44 hospitais da Unimed. Temos um cooperativismo de crédito,
Sicoob, Sicredi, e cooperativas independentes que estão disputando mercado”.
A trajetória prossegue. A Ocesp parti-

cipa da Fiesp e várias outras entidades, da
criação do Fórum Paulista de Negócio, organizou o tratoraço, conta com representação política forte.
“Falo quase diariamente com o secretário
de Agricultura, com o governador João Dória,
trabalhamos em prol das cooperativas de
ensino, enfim, de transporte e conseguimos
englobar um grande número na Ocesp.”
A Ocesp também conta com um vogal
na Junta Comercial de São Paulo.
“Parece que não, mas isso é muito importante. A gente resolve problemas muito
sérios para o movimento cooperativo.”
A Ocesp tem 700 cooperativas registradas e muitas outras ainda dispersas:
“Estamos fazendo o pente-fino que o
Ronaldo falou. A gente já limpou muito. O
movimento cooperativista em São Paulo
é muito importante e está no contexto de
melhoria social. Nesta pandemia, a gente
fez um pedido para que as cooperativas
pudessem se preocupar com a comunidade, com as cooperativas de material reciclado, que estavam sofrendo bastante e ainda
sofrem. Realmente estão fazendo um trabalho social intenso e importante”.
“O movimento é muito importante
para desenvolver não só os municípios do
nosso Estado, mas do nosso país. E isso tem
feito muita diferença. Enfim, o movimento
está cada vez mais se consolidando, cada
vez mais crescendo”.
Edivaldo Del Grande concluiu dizendo
que as pesquisas indicam que o Índice de
Desenvolvimento Urbano de uma cidade
melhora muito onde tem cooperativismo.

Dirigentes elogiam a criação da Agenda Institucional do Cooperativismo
O lançamento da nova agenda institucional do cooperativismo pela OCB Nacional recebeu elogios das organizações
estaduais centenárias. Com ela, as questões do cooperativismo serão levadas
para o Congresso Nacional.
Para Vinícius Mesquita, da OCB/RJ, a OCB
nacional tem feito uma ação muito assertiva.
“Acho que esse papel de monitorar é
fundamental. se nós não tivéssemos uma
estrutura capaz de defender os interesses
do cooperativismo em todos os ramos,
teríamos perdido muito”.
José Roberto Ricken, da Ocepar, acha
necessária a criação da agenda institucional para o cooperativismo brasileiro:
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“O desempenho da OCB é fantástico.
Como organização nacional, temos a melhor
estrutura para apoiar os parlamentares e o
governo, de uma forma geral, em relação ao
cooperativismo. Temos que nos preparar para
isso, nos educar politicamente, para escolher
as melhores pessoas para conduzir este país
maravilhoso. É uma tarefa que temos que fazer na base, para que a gente cresça”.
Luiz Vicente Suzin, da Ocesc, destaca
que a OCB Nacional vem cuidando muito
bem da agenda institucional.
“A Frente Parlamentar do Cooperativismo, acompanhada pela OCB, é muito importante porque é assim que se move o cooperativismo no Brasil. acho que a OCB está

cuidando muito bem da agenda”.
Ronaldo Scucato, da Ocemg, considera muito importante a ação da OCB
Nacional.
“O legislativo é o norte, é a bússola. É
quem estabelece, define como as coisas
devem funcionar. Estabelecido no Legislativo, o Executivo é para executar e o
Judiciário é a porta última que você bate
quando você vê o direito seu molestado”.
Já Del Grande, da Ocesp, acha fundamental a ação nacional.
“Se não fosse a OCB, o movimento
estaria muito enfraquecido. A agenda
é uma ferramenta fundamental para os
nossos políticos”.
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FOTOS: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Capa

A esperança em mãos cooperativistas

O

O novo ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, tem longa
jornada no cooperativismo. Até
o dia de sua posse foi diretor técnico do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
do Hospital Unimed João Pessoa
desde 1997, e presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e cardiologia intervencionista
desde 2012. Precisou abrir mão
dos cargos por imposição legal,
já que a lei 8.112 de 1990 proíbe
a nomeação para os cargos públicos de dirigentes de empresas.
Até o seu desligamento das
atividades empresariais, Queiroga agiu de modo interino. O cardiologista, nascido em Cabedelo,
Região Metropolitana de João
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por Cláudio Montenegro e Claudio Rangel

Pessoa, na Paraíba, tomou posse
definitiva em 23 de março para
usar a sua larga experiência necessária para assumir a Saúde do
Brasil em uma época de crise profunda, provocada principalmente
pela pandemia da Covid-19.
Queiroga é o segundo ocupante do cargo de ministro da Saúde
oriundo do cooperativismo. Antes
dele, o médico e deputado federal
Luiz Henrique Mandetta conduziu
o ministério de janeiro de 2019
até 16 de abril de 2020, momento
em que pouco se sabia da doença
e o método de combatê-la.
Na sequência, o médico Nelson
Teich e o general Eduardo Pazzuelo, este sem experiência pregressa
na área, assumiram o cargo, po-

rém o nome de Marcelo Queiroga
sempre esteve presente nas discussões sobre a direção da pasta.
Entre as metas de Queiroga está
a autossuficiência na produção de
vacinas e insumos. Inicialmente, para
combater a Covid-19. Outro objetivo é motivar a população brasileira para superar o momento atual.
Nesta reportagem especial, a
revista BR Cooperativo traz depoimentos de lideranças cooperativistas sobre o que esperam do novo
ministro à frente da pasta da Saúde.
Por seu passado cooperativista,
fica a expectativa de uma condução mais humanista e solidária da
pasta da Saúde, no momento mais
grave da doença, que já ceifou mais
de 400 mil vidas em todo o Brasil.
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ram seus entes queridos, legião de 400 mil
mortos decorrentes da gripezinha.”

As expectativas das lideranças cooperativistas com Marcelo Queiroga

O

médico e presidente do Sistema OCB/
PB, André Pacelli, lembra as ações do
ministro Marcelo Queiroga na Unimed João
Pessoa, no estado da Paraíba.
“Há dez anos, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica Intervencionista. E agora, recentemente, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das maiores
sociedades médicas do mundo. É um colega
que milita no setor público, na saúde suplementar da Paraíba. Acredito piamente que
ele irá dar uma excelente contribuição no ministério da Saúde. Em seus últimos pronunciamentos, ele foi muito otimista, chamando
a responsabilidade para si e compartilhando-a com os secretários do estado e do município e com a sociedade brasileira.
Se Deus quiser, em breve vamos ter um
percentual importante da população brasileira vacinado e vamos diminuir esses números.”
Experiência
O presidente da OCB/PA, Ernandes Raiol,
avalia a chegada do novo ministro da Saúde
como estratégica para o cooperativismo.
“Por ser oriundo do movimento, acredito
que ampliará o olhar para a importância das
cooperativas na manutenção de um serviço
de saúde de qualidade em todo o país. A valorização da saúde incide também nos demais
ramos, posto que, em especial no Pará, o ramo
Saúde é o que mais arrecada para o Sistema,
o que nos permite também, por meio dessa
expressividade econômica, atender a cooperativas de menor porte e fomentar o desenvol-
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vimento por todo o Estado.
Em relação ao cenário da pandemia, a
vinda de Queiroga, pela experiência adquirida
no sistema Unimed, acrescenta os princípios
valiosos do cooperativismo, indispensáveis
para encontrarmos a saída dessa crise com a
cooperação que norteia nossas atividades.”

ença, deixando-o com os filhos. E quem se
preocupa com isso? Peguei o coronavírus
recentemente e sei o desespero que é. Se
não tivesse me recuperado, minha família
iria passar muito aperto. Espero sinceramente também que o novo ministro não
use o cargo como trampolim político.”

Incógnita
Para o presidente do Sistema OCB/RJ,
Vinícius Mesquita, a escolha do novo ministro ainda é uma incógnita.
“Estamos vivendo um momento muito
complexo. Faltam valores e há uma escassez
mundial de lideranças que, na minha visão,
deveriam liderar pelo exemplo. Misturou-se
a questão sanitária com a questão política. É
difícil saber se o ministro vai conseguir implementar uma política eficaz e que dê resultados. Há muita incerteza. O grande problema
é que talvez seja necessário fazer a desconstrução das políticas sanitárias para construir
outros interesses. Vimos o que aconteceu
com o ministro Luiz Henrique Mandetta e
hoje vivemos um momento calamitoso.”

Segurança
Para o presidente do Sistema Oceb, Cergio
Tecchio, “o novo ministro deve dedicar suas
ações em prol a dar maior segurança às pessoas, para que elas possam ter melhor qualidade
de vida e voltar ao trabalho. Mostrar a forma
de trabalhar com a cooperação de todos”.

Jogo político
O presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, que já foi contaminado pelo
novo coronavírus, conviveu com um caso
trágico da doença.
“É preciso menos política e mais ciência. Isso virou um jogo político, menos para
quem está morrendo. Tenho um amigo que
perdeu sua esposa de 47 anos para a do-

Colaboração
O presidente da OCB/GO, Luiz Alberto
Pereira avalia de forma positiva a indicação
de Queiroga.
“Acho interessante ter um técnico no ministério e acredito que ele está trabalhando
bem, sem holofotes e procurando resolver
os problemas o mais rápido possível. É um
cooperativista com noção de colaboração
entre pessoas e entidades. Quem tem essa
noção pode gerir melhor este momento.
Quando o ministro Luiz Henrique Mandetta esteve à frente do ministério, ainda
existia uma certa dúvida quanto ao que fazer, que medidas de proteção adotar. Havia
toda essa confusão com os medicamentos.
Ele pegou uma fase, talvez, de desconhecimento. O dr. Queiroga tem a vantagem de
já estar sabendo bem como agir. Ele está
indo bem, procurando as parcerias, procurando o diálogo com os governos federal,
estaduais e municipais, e também procurando contatos no exterior, visando mais
vacinas e insumos para sua fabricação.”
Altruísmo
O presidente da OCB/MT, Onofre Cesário Filho, que também é médico, fala dos
desafios a serem enfrentados por Queiroga.
“Ele terá dois momentos. Primeiro, cuidar do aqui e agora: da falta de leitos, oxigênio e medicações para intubar pacientes.
É preciso ver se não é o egoísmo econômi-

co de dirigentes políticos operacionais, que
muitas vezes, numa guerra, ganham muito
dinheiro. Na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, só houve perdas econômicas
para os países que perderam. Os países que
venceram tiveram muitos ganhos. Naturalmente, na pandemia, o pessoal está ganhando muito dinheiro. Veja os supermercados, a indústria farmacêutica. Isso é algo
altruísta? As novas cepas da Covid-19 já
estão circulando, precisamos vacinar toda
a população que pode ser vacinada.
O ministro e os governos não podem ter a
visão do egoísmo à frente. Nem de uma economia em que alguém ganha em detrimento
de alguém que está prestes a perder a vida.
Minha posição final é para homens de coragem e altruísmo. E isso não é fácil porque o
egoísmo ainda predomina no planeta Terra. É
uma questão de evolução, não de revolução.”
Unimediano
O presidente do Sistema Ocergs, Vergilio
Perius, observa dois pensamentos fundamentais na nomeação do novo ministro da saúde.
“Em primeiro lugar, ele é um médico,
que estudou muito, reflete muito e incorpora nele a ciência da Medicina, da Saúde.
Este é um aspecto fundamental no momento em que o país entra em uma pandemia em que é preciso ter muita ciência para
vencer as dificuldades que se apresentam.
Principalmente agora na coordenação geral que se deve ter em relação à vacina, que
é fundamental para nossa sobrevivência.
E o segundo aspecto é que ele é unime-

diano. Ele é sócio de uma cooperativa de médicos em João Pessoa(PB). Sabemos como o
sistema médico, no Rio Grande do Sul e em
todo Brasil, contribui muito para o desenvolvimento do sistema cooperativista, principalmente para as classes sociais e para as empresas que têm muitos trabalhadores, para serem
beneficiários do sistema Unimed. Ele sabe
muito bem como respeitar, como médico unimediano, o sétimo princípio cooperativo, que
é o respeito à comunidade. O que a comunidade precisa hoje é que faz o diferencial.
Tenho absoluta certeza de que o dr.
Queiroga, como médico, cientista e da
saúde, também é médico da questão cooperativista, que se norteia sempre pelos
princípios cooperativos. As cooperativas
constroem um mundo melhor. As cooperativas unimedianas, com certeza, constroem um mundo melhor porque têm
uma visão cooperativista.”
Troca-troca
Por sua vez, o presidente do Sistema
Ocesc, Luiz Vicente Suzin, gostaria que houvesse menos politicagem na condução do
ministério da Saúde.
“Por ser um cooperativista, acho que é
preciso fazer aquilo que o sistema cooperativo faz no Brasil. Deve haver menos politicagem e menos perseguição. É preciso gastar
melhor esse dinheiro na saúde, em respeito
à população. Quando há muito troca-troca
na cooperativa, ela não cresce. E no Brasil
está havendo muita troca de ministro. Torço
para que realmente dê certo.”

Mudar com união
Para o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, não existe salvador da pátria.
“Temos que lamentar as mais de 400 mil
vítimas que já tivemos. Não tem salvador da
pátria, não vai ser um ministro que vai resolver a questão. A população tem que se unir e
que cooperar para que encontremos a melhor
saída possível, fazendo com que os governos
percebam o quanto isso é importante para a
saúde. Temos que mudar com união. Do contrário, não iremos para lugar algum.”
Compaixão
Já o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, afirma: “Se o novo ministro
for um verdadeiro cooperativista, que passe pelo princípio do respeito à vida, pela
compaixão e pela dor daqueles que perde-
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Especial - Mercado Segurador

Os desafios do mercado segurador no segmento cooperativo
por Cláudio Montenegro

César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros
Enfrentamento à pandemia
Temos trabalhado para mostrar às pessoas as diversas possibilidades existentes no mercado e como elas podem auxiliar
ao seu círculo de influência no desafio de gerar a reserva de
longo prazo para atingir o objetivo de cada família para enfrentar períodos de crise como o que estamos vivenciando. O
propósito da Icatu Seguros é o de contribuir para que pessoas
e famílias estejam protegidas e assistidas em todas as fases
de suas vidas, reforçando o seu papel de simplificar o acesso à
informação e desmistificar o tema “proteção financeira”.
Atuação no setor cooperativo
Assim como no cooperativismo, a dinâmica de seguros e investimentos financeiros também conta com o engajamento e colaboração de grupos que partilham objetivos
em comum. É sob essa ótica que a Icatu Seguros criou, por
meio do Icatu Coopera, formas de atender com exclusividade o cooperativismo, auxiliando amplamente na minimização dos riscos sociais, de morte prematura, invalidez
e, inclusive, da sobrevivência, ou seja, da longevidade.
Uma cooperativa busca sempre oferecer os recursos necessários para o desenvolvimento social e econômico de seus
associados, e a função da seguradora é garantir que o segurado tenha a tranquilidade de saber que estará protegido em
caso dos riscos sociais. A Icatu é uma seguradora de pessoas.
Por isso, buscamos soluções que atendam às demandas de
cada um de forma personalizada, contribuindo com a educação financeira e a sustentabilidade econômico-familiar.

Desafios e perspectivas
O aumento da procura pelo seguro de vida e da previdência reflete o despertar da consciência que o planejamento
é um instrumento relevante para a reorganização financeira
familiar e que cumpre um papel social estratégico. O desafio
que nós da Icatu teremos, como agentes de transformação
social, será manter essa consciência ativa depois que esse
distanciamento social passar. O seguro de vida, como pilar
importante, porém não único, de um planejamento financeiro
sustentável ganhou ouvintes que transformaram sua curiosidade em atitude, servindo de exemplo para outros milhares.
As plataformas digitais têm sido o meio encontrado para
que mais pessoas tenham acesso a soluções de seguro de vida,
planos de previdência e capitalização, por exemplo. Por isso,
investimos no ambiente digital acreditando que a modernização dos serviços e processos causarão uma maior aproximação
com os consumidores. Investimos mais de R$ 117 milhões em
2020, e deveremos investir R$ 187 milhões em 2021.
Mesmo chegando na casa de R$ 1 trilhão de reserva
de previdência e de R$ 50 bilhões de faturamento de seguros, o Brasil é apenas o 14º mercado segurador e o 42º
país no ranking global de consumo per capita do produto,
detendo somente 2% dos prêmios globais de seguros. Em
20 anos, o mercado migrou dos seguros patrimoniais, na
virada do século, para o segmento de pessoas, o que nos
aponta para um futuro extremamente promissor.
Em 2020, a Icatu apresentou resultados operacionais consistentes em Vida, Previdência e Capitalização. Seu faturamento em
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2020 foi de R$ 8,4 bilhões. Colhemos frutos do que foi plantado
nos últimos anos. Resultado impulsionado, sobretudo, pelas parcerias estratégicas e investimento em tecnologia e informação.
Mensagem final
O cooperativismo vem se expandindo, num movimento
irreversível de crescimento e geração de desenvolvimento e
estabilização econômica de pessoas, famílias e da nossa sociedade. Nosso desafio neste cenário é sermos uma ferramenta
importante para impulsionar e ajudar a acelerar este processo
gerando soluções, produtos e processos ao cooperativismo que
tratem os associados como realmente devem ser tratados,
como donos do empreendimento. Desta forma, acreditamos
que a penetração do seguro e da previdência aumentará e
a estabilização econômica da sociedade será implementada.
Esta é a nossa missão, este é o nosso propósito junto com o
cooperativismo, construir um amanhã melhor.

Enfrentamento à pandemia
Com um sólido compromisso de Olhar Além do Lucro, um dos pilares da filosofia do Grupo Tokio Marine
em todo o mundo, a Tokio Marine no Brasil adotou uma
série de medidas para manter as operações, possibilitar a
continuidade das vendas de seus Corretores e fortalecer a
relevância do Seguro como fator de proteção financeira
em uma situação tão atípica. Para isso, simplificamos processos e disponibilizamos uma série de ferramentas para
facilitar a vida tanto dos Corretores quanto dos Clientes,
como ampliar o leque de canais digitais de atendimento,
facilitar pagamentos e garantir a estabilidade de preços.

D

esafio. Esta é a palavra de ordem que mais norteou
ações e movimentos de instituições no mercado em
todo o mundo, incluindo-se aí empresas e cooperativas de uma forma geral.
E não foi diferente para o mercado segurador
que tem, no segmento cooperativo, uma grande
parcela de sua oferta de produtos e serviços.
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A revista BR Cooperativo entrevistou seis seguradoras que atuam no setor cooperativo - Icatu Seguros, MAG Seguros, Mapfre, Seguros Unimed, Sompo Seguros e Tokio Marine - para saber como vêm
atuando no combate à pandemia e no atendimento
às cooperativas de suas carteiras de clientes, bem
como suas perspectivas para os próximos meses.

Atuação no setor cooperativo
Temos um enorme respeito pelo cooperativismo e sua representatividade para a economia brasileira. Mantemos uma
relação bastante próxima com o setor, oferecendo soluções de
Vida, Auto, Empresarial e principalmente no setor do agronegócio, com os Seguros Agro Safras e Agro Equipamentos.
As cooperativas formam um público bastante estratégico
para a nossa Companhia, para o qual estamos cada dia mais
empenhados em oferecer o melhor e mais completo atendimento. Nosso plano é o de continuar garantindo acesso a serviços
e condições diferenciadas e mantendo uma estrutura especialmente dedicada ao atendimento à Cooperativas e seus Cooperados, que funciona hoje na Diretoria de Canais Especiais.
Mesmo diante da maior crise sanitária enfrentada
pela Humanidade nos últimos 100 anos, o mercado segurador deu, sem nenhuma dúvida, uma grande demonstração de sua força e resiliência.

TOKIO MARINE

Márcia Silva, diretora de Canais Especiais da Tokio Marine
A Tokio Marine registrou em 2020 um crescimento de
12,6% em Prêmios Emitidos, se comparado a 2019, o melhor
desempenho alcançado nos 61 anos da nossa História no Brasil.
Entre os fatores relacionados a este excelente resultado estão
excelência operacional, comprometimento de nosso time de 2,1
mil Colaboradores e forte relacionamento que mantemos com
mais de 33 mil Corretores, Assessorias e Cooperativas parceiras.
Desafios e perspectivas
Não há nenhuma dúvida de que, ao longo do ano, os
efeitos da pandemia na economia ainda estarão bastante
evidentes e será necessário um grande esforço, tanto das
empresas quanto do governo, para superarmos o desafio
do crescimento econômico.
Sou bastante otimista no entanto, sobre como o mercado de seguros poderá contribuir para esta recuperação,
voltando a crescer dois dígitos em 2021.
Parte deste crescimento se deve ao sólido investimento em ferramentas e facilidades tecnológicas que as Seguradoras têm disponibilizado para permitir que os conceitos de espaço e limite territorial de prospecção de negócios
deixam de existir. O “novo normal” contempla novos riscos
para a sociedade e geram novas oportunidades de negócios para setores, incluindo o do cooperativismo.
Tenho convicção de que o espírito naturalmente empreendedor dos Corretores e dos parceiros comerciais, em
busca de uma maior capilaridade de distribuição, com apoio
da tecnologia que as Seguradoras colocam à sua disposição,
serão fatores fundamentais para que a indústria de seguros
contribua para a recuperação da economia do País.

Mensagem final
Como sempre gosto de lembrar, Seguro e Cooperativismo têm a mesma essência: um grupo de indivíduos com
interesses em comum se une para gerir melhor seus negócios, com mais controle e previsibilidade. É com esse espírito
que a Tokio Marine continuará empenhada em atender
nossos Clientes do setor cada vez com mais excelência. Também pretendemos ampliar a oferta de Produtos e Serviços
destinados especialmente à proteção de Cooperativas e Cooperados. Como afirmei acima, tenho confiança de que venceremos os desafios impostos pela pandemia, como temos
demonstrado com muita resiliência e cuidado em preservar
a saúde, ao mesmo tempo que em mantemos as operações.
Diante de um cenário ainda de incertezas, a Tokio
Marine reforça a sua Missão de proporcionar Tranquilidade e Segurança às Pessoas e Empresas. Mais do que nunca,
em momentos como esse é que o seguro se mostra um
fator primordial de proteção para toda a sociedade.
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Enfrentamento à pandemia
Como todos os setores, fomos surpreendidos, há um ano,
com uma realidade extremamente desafiadora. A crise testou a
força do nosso propósito de cuidar de pessoas em todo o país.
Garantimos uma resposta rápida diante da pandemia,
assegurando um cuidado efetivo aos clientes, a proteção da
saúde e dos empregos dos colaboradores e a sustentabilidade dos negócios. Investimos em inovação digital, que já estavam no centro da nossa estratégia de futuro. Foram R$ 94
milhões destinados à modernização de nosso parque tecnológico desde 2018, sendo R$ 38, 6 milhões apenas em 2020.
Para garantir os atendimentos em todo o país, lançamos, em março do último ano, a Teleorientação Médica
24 horas, que realizou 140 mil atendimentos em um ano,
com mais de 54 mil consultas médicas em vídeo. O serviço, para orientações confiáveis em caso de dúvidas ou
mesmo sintomas da Covid-19, tem se mostrado bastante
efetivo, sendo que 98,7% das demandas são solucionadas
nas vídeo-consultas, minimizando a exposição ao risco das
pessoas em ambientes hospitalares. Também disponibilizamos o agendamento de vídeo-consultas com médicos
especialistas da rede credenciada, para casos não relacionados à Covid-19, uma plataforma de saúde mental,
e a Teleorientação Odontológica para os beneficiários da
Unimed Odonto, a nossa operadora de odontologia.
A Companhia redobrou a atenção com os segurados idosos
e portadores de doenças crônicas, com atendimento multidisciplinar em casa, sempre que necessário. Além disso, intensificou
em 84% o monitoramento e a interação com as gestantes, via
aplicativo, e ampliou o número de atendimentos no Programa
de Atenção Primária à Saúde em 22% em 2020.
Importante destacar também que a Seguradora já pos-

SEGUROS UNIMED

Helton Freitas, diretor-presidente da Seguros Unimed
suía um Programa de Home Office com 10% do time atuando
em teletrabalho, ao final de 2019. Essa experiência tornou
possível colocarmos 100% da operação em trabalho remoto, em março de 2020, em apenas dez dias. Um movimento
rápido e assertivo de cuidado e proteção das nossas equipes.
Atuação no setor cooperativo
Cooperação é um dos principais vetores de uma instituição cooperativa e não poderíamos agir diferente do
nosso DNA e principal vocação que é cuidar das pessoas.
Nossos clientes, especialmente no ramo Vida, são essencialmente médicos que atuam na linha de frente da pandemia.
Por isso, flexibilizamos a cláusula que exclui a cobertura em
caso de pandemias e epidemias, presente nas condições gerais
dos nossos seguros de vida, individual ou em grupo. Assim,
garantimos a todos os clientes o pagamento das indenizações
por morte, garantia funeral e invalidez decorrentes da Covid-19.
Da mesma forma, asseguramos a renda por incapacidade temporária aos profissionais que necessitarem afastar-se das suas
atividades, em razão do diagnóstico de Covid-19. Em um ano, as
indenizações superam R$ 93 milhões. Mais de 7 mil segurados
ou suas famílias foram amparados pela medida desde março
de 2020, sendo que 77% desse total correspondem a médicos.
Nos Ramos Elementares, a Companhia também flexibilizou um de seus produtos mais importantes na proteção da área
médica: o seguro de Responsabilidade Civil. Uma solução que
garante segurança aos trabalhadores, caso ocorra um evento
adverso evitável. Atualmente, são mais de 80 cooperativas e 42
mil clientes protegidos pela Companhia, em todo o país.
Outro movimento importante foi realizado pela InvestCoop Asset Management, a nossa gestora de recursos
financeiros à serviço do sistema cooperativista. Em 2020,

carência. Conforme o plano contratado, a cobertura do seguro de
vida pode contemplar patologias como Acidente Vascular Cerebral Agudo, Transplantes de Órgãos, Câncer e Melanoma, diferentes doenças do coração, Alzheimer, Esclerose Múltipla, Doença de Parkinson, Paralisia de Membros, Diagnóstico de Surdez,
Perda Total da Fala, Diagnóstico de cegueira, dentre outras.
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Desafios e perspectivas
Em 2021, seguiremos investindo na construção de pilares que ampliem a nossa participação de mercado, aprofundando a integração e a sinergia com o Sistema Unimed,
fortalecendo estratégias comuns, a geração de negócios e a
prestação de serviços para as nossas cooperativas.
Mensagem final
Pensadores como Yuval Harari têm escrito sobre o cenário da pandemia e apontam a cooperação, em sentido
amplo e de alcance global, como chave para a resolução
da crise. Nesse sentido, também acredito na característica
das cooperativas em florescerem como resposta em momentos difíceis como este que vivenciamos.
Temos grandes desafios com a pandemia, porém também
surgem grandes oportunidades e a aceleração de tendências
durante as situações de emergência, como nos mostra a história.

Atuação no setor cooperativo
Entendemos a importância do setor e acreditamos
no cooperativismo como modelo sustentável, uma vez que
essa também é a origem da companhia. Por isso, ainda na
década de 90, a Mapfre foi a primeira seguradora a criar
uma diretoria especializada em cooperativas. Atualmente
nossa equipe conta com mais de 30 profissionais especializados prestando serviços aos principais segmentos de
cooperativas em todo o Brasil.
Em 2020 o volume de prêmios da Mapfre cresceu
5,1%. O destaque ficou por conta da área de Seguros
Gerais, que contabilizou R$ 8,5 bilhões (1,43 bilhão de
euros) em prêmios, seguida pelo ramo de Vida, com R$
7,2 bilhões (1,2 bilhão de euros), e de Seguro Auto, que
gerou R$ 2,6 bilhões (444 milhões de euros) em prêmios.

MAPFREE

Desafios e perspectivas
O Brasil é um dos países mais estratégicos para a operação da Mapfre, sendo a segunda operação no mundo, atrás
apenas da Espanha. O potencial de crescimento do mercado
aqui é muito grande. O Brasil é o oitavo país com o maior
espaço para o mercado segurador nos segmentos Vida e
Não-Vida entre 96 nações pesquisadas no Índice Global de
Seguros Potenciais (GIP), elaborado pela MAPFRE Economics.
Mensagem final
Assim como fizemos desde o início da pandemia, a Mapfre continuará zelando pelos interesses dos seus segurados e
distribuidores, trabalhando para adaptar processos e produtos
que se adequem às suas necessidades. Agora, mais do que
nunca, é hora de cooperarmos para construir um futuro com
mais opções de proteção aos nossos segurados, entregando a
tranquilidade de que necessitam para seguir em frente.

Atuação no setor cooperativo
A Sompo Seguros está expandindo sua atuação no setor cooperativo e já conta com parcerias com marcas representativas do segmento. Atualmente, disponibiliza seguros
nos ramos Automóvel, Residencial, Empresarial, Condomínio, Prestamista, de Máquinas e Implementos Agrícolas (conhecido tecnicamente como RD Equipamentos), Agrícola. No
ano passado, por exemplo, estabelecemos parceria com o
Sicoob, que reúne centenas de cooperativas com atuação em
todos os estados brasileiros. Nossa perspectiva para 2021 é
de expandir a atuação nesse segmento.
Estamos em negociação com algumas cooperativas
agrícolas para disponibilizar nossos produtos de Seguro
Rural: Sompo Agrícola Custeio e Sompo Agrícola Produtividade. Vale ressaltar que os produtos do segmento Agrícola
da Sompo Seguros foram lançados em 2019 e tiveram uma
excelente aceitação no mercado. Tanto é que, só no ano de
2020, esse ramo apresentou um crescimento de 11,6%.
A Sompo Seguros tem intensificado a parceria com
cooperativas. Por conta disso, estamos observando um crescimento de prêmio emitido mensal na ordem de 30% na
apuração sobre os primeiros três meses deste ano (2021).
Desafios e perspectivas
Os canais de distribuição devem alcançar um papel
de destaque na indústria de seguros. O panorama econômico traz um cenário por um lado desafiador, mas por

outro, oportuno para o desenvolvimento de estratégias
para diversificação e rentabilização de carteiras. Com os
inúmeros ajustes implementados pelas seguradoras para
atender à demanda dos segurados frentes à pandemia,
como a oferta de novos serviços e tecnologias e a expansão
do leque de produtos; o trabalho desenvolvido pelas cooperativas pode ser essencial para disponibilizar produtos
de seguros adequados às necessidade dos perfis de cooperados que atendem. A atuação das cooperativas pode
contribuir com a assertividade na oferta de pacotes de
coberturas, já que conhecem muito bem os hábitos e perfil
econômico dos públicos com os quais trabalha.
Mensagem final
Acredito que o atual cenário torna ainda mais evidente
que é necessário estarmos unidos para superar as adversidades econômicas e a imprevisibilidade do impacto social que a
pandemia causa no mundo hoje. Tanto o mercado segurador
quanto o setor cooperativista brasileiros foram desenvolvidos
enfrentando toda sorte de adversidades ao longo das décadas
no século XX. E, justamente pela nossa criatividade e capacidade de adaptação construímos dois dos segmentos sofisticados
no território nacional que são exemplos para muitos mercados mundo afora. Por isso, vale consideramos que, apesar de
tudo, sabemos que essa situação vai acabar. Mas teremos mais
condições de superar os desafios desse período se estivermos
unidos e focados em nossos propósitos. A Sompo Seguros atua
sob a política de Portas Abertas para suas parceiras cooperativas. Temos expectativas de ampliar nossa atuação junto ao
segmento e contribuir para que cooperados do brasil inteiro
possam ter a tranquilidade da proteção patrimonial que possa garantir seus negócios e finanças. Contem sempre com a
Sompo Seguros.

Ricardo Balbinot, diretor de Cooperativismo da MAG Seguros

MAG SEGUROS

doados 3 milhões de euros para ações de combate ao coronavírus no Brasil. A verba foi destinada para aquisição de leitos
hospitalares (UTI e semi-intensivos), produção de respiradores,
EPIs e kits de higiene pessoal para distribuição em comunidades carentes. Além disso, mundialmente, a entidade investiu
35 milhões de euros a esta causa, sendo cerca de 25 milhões
a pesquisas científicas e 10 milhões a ações, como as do Brasil.
Além disso, a Fundación Mapfre organizou, em apenas algumas semanas, a maior campanha social já realizada ao longo
de sua história de 45 anos, doando mais de 35 milhões de euros
a 30 países. O valor foi destinado a suprimentos médicos e de
saúde, a medidas de proteção ao emprego, à inclusão social e à
promoção da pesquisa para vacina contra o coronavírus.

Enfrentamento à pandemia
Com o início da pandemia e o isolamento social, estabelecemos um planejamento estratégico por meio do qual
contemplamos uma série de iniciativas voltadas para facilitar ainda mais a jornada de clientes junto à seguradora.
Incrementamos alguns serviços que trazem muito
mais conforto e tranquilidade ao cliente, como requisitar
serviços de Assistência 24 Horas via App. Lançamos o Sompo Car Delivery, que é um serviço de entrega, que, após o
conserto, leva o carro da oficina até o endereço do segurado. Também lançamos o Documento Expresso que, em
caso de indenização por perda total, um portador efetua a
retirada dos documentos no endereço do segurado.
Um exemplo que tem mostrado um resultado bastante
expressivo é a Análise Assistida de Sinistro Auto. Por meio
desse serviço um analista entra em contato direto com o
cliente enquanto acompanha todos os procedimentos até o
final do processo. Com esse atendimento personalizado, já
foi alcançada uma redução de 35% no prazo de análise de
sinistros de perda total para clientes Sompo Auto.
A partir de agora, o segurado conta com quatro modalidades de planos, que abrangem até 20 diferentes tipos de patologias, que podem ser contratados conforme a necessidade e perfil
do segurado. Além disso, todos os planos têm apenas 90 dias de

lançamos um fundo de investimento conservador, para
proteger as reservas técnicas das cooperativas médicas do
Sistema Unimed da volatilidade do mercado financeiro.

Matheus Fontanelli, gerente de Canal Cooperativas da Mapfre
Enfrentamento à pandemia
A companhia acionou seu Plano de Continuidade do
Negócio para preservar a saúde de seus colaboradores e
parceiros e a manutenção de suas operações. O trabalho
está sendo coordenado por um comitê multidisciplinar de
profissionais e pautado nos seguintes pilares: bem-estar
dos funcionários; reflexo zero aos clientes e incentivo à
área comercial para preservação do negócio, com ações
estratégicas em cada um deles, garantindo o pleno funcionamento da companhia. A companhia adotou o sistema
home office para todas as posições em que seja possível
a modalidade. As reuniões com prestadores, clientes e
parceiros, como as cooperativas, acontecem online. Aos
parceiros de negócio, a Mapfre buscou minimizar os impactos da perda repentina de renda financeira e ofereceu
condições especiais em renovações de apólices, assim como
os pagamentos às oficinas de veículos foram antecipados.
Aos consumidores, além do reforço em canais digitais de
atendimento, a Mapfre ampliou as atividades cobertas no Seguro Residencial, beneficiando microempreendedores individuais
que levaram seus negócios para casa. Também ofertou o serviço
de telemedicina em categorias de Seguro de Vida, preservando
a segurança e distanciamento social dos segurados.
A companhia também foi uma das primeiras do setor a
incluir a cobertura de morte por Covid-19 em suas apólices de
Vida e, posteriormente, para seguros prestamista e habitacional.
Também criou o site Retomada Segura para apoio às empresas
que tiveram de adaptar seus negócios para o retorno presencial.
Já no âmbito social, por meio da Fundación Mapfre, foram

Eduardo Garcia, diretor comercial de Negócios Corporativos
e Canais da Sompo Seguros

SOMPO SEGUROS
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Além disso, adotamos o sistema de trabalho home
office para todos os colaboradores da companhia com o
objetivo de prezar pela saúde de deles e de suas famílias.

Enfrentamento à pandemia
Cientes da importância do nosso papel social nesses tempos desafiadores, decidimos, após análise técnica
aprofundada e por liberalidade, realizar o pagamento
de benefícios por morte e invalidez permanente em decorrência do coronavírus, mesmo para os contratos que
tinham a causa epidemia/pandemia expressamente excluída na sua cobertura, considerando carência de três meses.

Atuação no setor cooperativo
Temos uma diretoria específica de cooperativismo,
desenvolvemos soluções personalizadas para atender as
particularidades de cada cooperativa e seus cooperados,
alinhado com os princípios cooperativistas. A empresa
como seguradora especialista em seguros de vida, vem
atuando fortemente junto às cooperativas, principalmente
neste momento que pede “cooperação”.
A Companhia possui uma prateleira de produtos, que
atende as necessidades de todos os cooperados e profissionais, que proporcionam uma consultoria personalizada
para um melhor atendimento.
O ano de 2020 foi marcado por resultados e conquistas
de sucesso. Mantivemos a nossa arrecadação em alta, apresentando crescimento de 12% em relação ao ano anterior e
atingindo R$ 1.6 bilhão. O capital total segurado pela companhia foi de aproximadamente R$ 600 bilhões, avançou

25% e o nosso patrimônio líquido fechou 2020 em R$ 424
milhões. Ou seja, um aumento de 9% em relação a 2019.
Encerramos o ano passado com um lucro de R$ 58,1
milhões e aumentamos também o nosso número de clientes,
atingindo aproximadamente 5 milhões de segurados em 2020.
Desafios e perspectivas
Diversos estudos, como a pesquisa da consultoria
americana Bain & Company mostraram que o mercado
segurador apresentaria aumento durante e no pós -pandemia, o que tem se confirmando. Temos a certeza de que
vamos seguir crescendo em 2021, criando novas oportunidades e cumprindo com o nosso Propósito de prover soluções de proteção individual para os diversos momentos de
vida de todos os brasileiros.
Mensagem final
Mesmo em tempos de crise existem oportunidades de
crescimento, com seu modelo de negócio, acreditamos que
o cooperativismo continuará crescendo de forma global, e
temos ramos com potencial crescimento, Ex. Tecnologia,
Agronegócio, transporte e Saúde.
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Informe Cooperforte

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DA COOPERFORTE
o último dia 25 de abril/2021, a COOPERFORTE distribuiu aos associados R$ 59,9 milhões referente às
sobras do exercício de 2020, na proporção dos negócios
mantidos ou realizados no exercício.
Com a distribuição das sobras 2020, a rentabilidade
média dos investimentos da COOPERFORTE, em 2020,
foi de 4,56% ao ano, equivalente a 165,5% do CDI no
período, o que mantém os produtos de investimentos da
COOPERFORTE entre os mais atrativos do mercado. Para
os tomadores de empréstimos, correspondeu à redução de
1,72 pontos percentuais na taxa anual efetivamente paga.
Numa cooperativa, as sobras (colocar esse hiperlink
na palavra “sobras”: COOPERFORTE DISTRIBUI R$ 59,9
MILHÕES EM SOBRAS | Notícias | Cooperforte (cf.coop.br))
representam o resultado líquido do exercício, que, após as
destinações legais e estatutárias, são colocadas à disposição
da Assembleia Geral, para determinação do quantum será
destinado aos associados, constituindo-se, assim, num dos
grandes diferenciais do segmento cooperativista. Ao longo
dos seus 36 anos de existência, a COOPERFORTE gerou sobras equivalentes as R$ 2 bilhões, tendo distribuído R$ 1,18
bilhão a seus associados (valores atualizados).
Seja associado da COOPERFORTE e faça parte de

COOPERFORTE

N

uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, com
ativos superiores a R$ 2,6 bilhões e Patrimônio Líquido
superior a R$ 640 milhões. Lá você pode contar com crédito em até 72 meses com taxas altamente competitivas e
opções de aplicações financeiras em renda fixa com uma
das melhores rentabilidade do mercado, que ainda contam com garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo

de Crédito-FGCoop (exceto a Letra Financeira). Conheça a
COOPERFORTE (www.cf.coop.br) e seus produtos de crédito e investimentos.
A associação é 100% digital, pelo APP COOPERFORTE (maiores de 18 anos), com integralização da cota
de capital de R$ 50,00 (pagamento único), por meio de
boleto bancário ou cartão de crédito. Você preenche os
dados diretamente no aplicativo, encaminha as cópias dos
documentos solicitados (RG/CNH, comprovante de renda
emitido nos últimos 90 dias, documento que comprove seu
vínculo empregatício ou associativo) e efetua a declaração
de bens e patrimônio requerida.
E tem mais! Ao se associar à COOPERFORTE você
também pode indicar familiares até o 3º grau (pais, filhos,
irmãos, tios, sobrinhos, avós, bisavós, netos e bisnetos) e
afins até o 1º grau (sogros, enteados, genros e noras) ou
colegas de trabalho, e ganhar 2 mil pontos Livelo por associação efetivada, que podem ser trocados por produtos,
experiências, passagens aéreas e muito mais.
Venha se juntar a COOPERFORTE para usufruir
de produtos de crédito e investimentos, garantir a sua
participação nas sobras e ter todos os benefícios do sistema cooperativista!

NOVOS TEMPOS PARA COMPETITIVIDADE
mercado financeiro brasileiro sempre teve protagonistas que o fizeram um dos
mais avançados e desenvolvidos do mundo, tanto na criatividade de produtos como
de soluções de tecnologia. De uns tempos para cá, além dos grandes conglomerados
financeiros e de bancos de investimentos, surgiram outros players que estão patrocinando, com apoio do Banco Central do Brasil, uma verdadeira revolução no segmento,
aliando qualidade na prestação de serviços, presteza e simplicidade no atendimento e
ousadia na bancarização de pessoas de menor renda, suportados por processos tecnológicos altamente sofisticados e pela mobilidade trazida pela internet e telefonia celular.
Nesse conjunto de agentes transformadores estão os bancos digitais, as fintechs e
as cooperativas de crédito, que em muito têm contribuído para aumentar a competitividade e reduzir custos dos serviços financeiros, já fazendo sombra inclusive aos grandes
bancos de varejo que ainda dominam o mercado.
Algumas mudanças já começaram a produzir resultados, impulsionadas mais
rapidamente pelos efeitos da pandemia que assola o país e o mundo, em razão da
alteração de hábitos de consumo e relacionamento a que a sociedade se vê submetida
pelo “novo normal”, como a aceleração do uso de canais digitais, o aumento de compras via internet, os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o início da
implementação do “open banking”, fazendo-nos ver que o mundo pós-pandemia não
será mais o mesmo.
E a COOPERFORTE não ficou para trás, está adotando medidas para melhorar
a qualidade de seus serviços, dentre as quais podemos destacar a modernização da
Central de Atendimento; o ingresso no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) com a
implantação da Conta de Liquidação; a ampliação do portfólio de produtos, com disponibilização da Letra Financeira da Cooperforte (LFC) como opção para os investidores;
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e a opção de contratação da 2ª operação de crédito parcelado, com ampliação dos limites
de crédito, tendo como fundamento um novo modelo de risco de crédito.
Serão finalizadas, em breve, as providências para implementar a decisão da Assembleia
Geral Extraordinária (AGE), realizada em 12 de dezembro/2020, que abriu a possibilidade
de ingressarem na COOPERFORTE os servidores públicos, federais e estaduais/distritais, e os
empregados de empresas e instituições ligadas àquelas esferas, da ativa e aposentados.
Ao lado de tudo isso e em meio à pandemia, a Cooperativa produziu o maior resultado
de sua história em 2020, que certamente permitirá distribuir aos associados um volume
recorde de sobras, com base em decisão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será
realizada em 25 de abril/2021.
Nesse contexto de mudanças, em que a competitividade passa a ser o maior objetivo das
instituições financeiras, trabalhamos para consolidar a COOPERFORTE como uma das maiores
cooperativas de crédito do país, sem perder de vista suas marcas indeléveis de solidez, segurança e qualidade dos serviços oferecidos a seus associados. Desafios não nos faltam!

Conheça nossos produtos e os
diferenciais do sistema cooperativista.

Acesse www.cf.coop.br
para saber mais.
Baixe o APP para se ASSOCIAR!

cooper.vc/AppCOOPERFORTE

COOPERFORTE

O

ASSOCIE-SE
à COOPERFORTE!
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caderno especial - unicred central rj/mt
UNICRED NITERÓI

Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

Unicred Niterói

UNICRED REGIONAL NORTE LAGOS

Unicred Mato Grosso

A Unicred Niterói tem no apoio
ao Teatro Novo o exercício da prática do Sétimo Princípio do Cooperativismo. Antigo projeto de inclusão
social de Pessoas Especiais através
da arte, idealizado e promovido
pelo Cooperado Psicólogo Rubens
Gripp, o projeto faz parte do “Acreditar”- Programa de Ação Solidária
da Unicred Niterói.
UNICRED REGIONAL NORTE LAGOS

Unicred Regional
Norte Lagos
No dia 23 de março aconteceu na agência Sede em
Campos dos Goytacazes, a primeira Assembleia Geral
Ordinária virtual da Unicred Regional Norte Lagos. A
Presidente Ronivaldo Lemos (terceiro à esquerda) com alguns fundadores da Unicred MT e o vice- presidente João Paulo Fortunato (primeiro à direita)

diversos cooperados.

Uma história de prosperidade

A

o completar 30 anos, no dia 5

milhões, com um crescimento de

eficientes, em estarmos próximos

de fevereiro, a Unicred Mato

19,5% nos últimos 12 meses. As

dos cooperados e atender às suas

Grosso comemora um crescimento

novidades para este ano trazem a

demandas, com um custo cada vez

sólido, mesmo em um ano de pan-

abertura de uma unidade em Barra

menor e distribuindo mais sobras”.

demia. Quando surgiu, em 1991,

do Garças e a previsão de alcançar

Ele comenta que há três déca-

era apenas um grupo de 41 médi-

a importante marca de R$ 1 bilhão

das a cooperativa mantém uma

cos. Hoje, são mais de 14.500 coo-

de ativos.

relação de comprometimento com

perados, donos de uma instituição

Segundo o presidente Ronival-

os cooperados, construída com

forte e rentável, que está em nove

do Lemos, a Unicred MT está em

muita cooperação e respeito. “Co-

municípios do estado, com 13 pon-

um processo constante de evolu-

memoramos esse momento proje-

tos de atendimento.

ção e os bons números represen-

tando muitas ações, novos produ-

Em 2020, a cooperativa atingiu

tam o compromisso e a solidez da

tos e serviços, e crescimento para

R$ 648 milhões em depósitos to-

instituição no mercado, com foco

os próximos anos”, frisa Ronivaldo.

tais, R$ 529 milhões em carteira de

total no cooperado. “A cada dia

A campanha de 30 anos valoriza

crédito e um ativo total de R$ 863

procuramos maneiras de ser mais

cooperados e colaboradores.
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AGO foi um sucesso, contando com a participação de
Na ocasião, as demonstrações financeiras do exercício de 2020 foram aprovadas, não havendo nenhum
voto de abstenção e reprovação.

Unicred Costa do Sol

Unicred Serra Mar

Pensando no momento atual de crise econômica causa-

A Quanta Previdência, responsável

da pela COVID 19, a Unicred Costa do Sol RJ deliberou em

pelo plano Precaver da Unicred Serra

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em fevereiro

Mar, chegou ao número de R$ 4 bilhões

deste ano, a redução dos valores da cota capital obrigatória

em recursos administrados. Este núme-

para abertura de conta. A deliberação está em aprovação

ro evidencia a solidez e confiabilidade

com o Banco Central e tem como intuito facilitar a adesão

da administradora, além de propiciar

de novos cooperados que queiram usufruir de todos os be-

segurança aos seus participantes em

nefícios oferecidos pela Cooperativa.

todo o Brasil.

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

27

ACERVO PESSOAL

Myrian Lund é planejadora financeira, mestra em Gestão
Empresarial e administradora com especialização em Finanças.
myrian@lundfinancas.com.br

De olho nas finanças

O grande desafio das Finanças Pessoais:
o que impede você de juntar dinheiro?

O

maior desafio da Educação Financeira no Brasil e no
mundo é criar a cultura de fazer uma poupança para
situações de emergência não esperadas e para a aposentadoria. Não estamos falando de aplicar no produto poupança, mas de poupar, de guardar dinheiro para eventualidades e, também, para quando você parar de trabalhar.
Um dos erros é deixar para aplicar dinheiro, se tiver
sobra no final do mês. Esse é um grande equívoco nas
finanças, pois se você quer juntar dinheiro, precisa retirar uma parte do que recebe como se fosse um imposto,
destinando-o a duas aplicações diferentes: reserva de
emergência, com liquidez diária, e a reserva para aposentaria, que pode ser numa Previdência Complementar. O
ideal é 10% para cada uma dessas reservas. Comece hoje,
comece como que você puder: R$ 30,00, ou R$ 50,00, ou
R$ 100,00. O importante é começar.
De um modo geral, caímos no viés da procrastinação.
Trocar nossas metas de curto e longo prazo pela gratificação imediata, ou seja, pelo consumo, é procrastinação (do
latim pro, que significa para; e cras, que significa amanhã). Aqueles que reconhecem e admitem essa fraqueza
diante de um mundo de consumo exacerbado (i-food, roupas, acessórios, etc) estão em melhor situação para usar as
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ferramentas que estão disponíveis. Vejamos exemplos de
ferramentas que podem ser usadas:
• Se não temos força de vontade para praticar exercícios com regularidade sozinhos, podemos assumir compromisso de fazer exercícios na companhia de amigos.
• Se não conseguimos poupar uma parte do salário,
podemos aproveitar a opção de débito automático.
Para garantir um bem-estar financeiro futuro, é necessário começar a plantar o estilo de vida que desejamos
não só para hoje (evitando cheque especial), mas, também, para o momento que pararmos de trabalhar. Quanto
mais simples e automática a escolha, maior a chance de
sucesso.
É exatamente esse o papel, por exemplo, da Previdência Complementar, uma ferramenta de débito automático, onde você guarda dinheiro sem sentir, se preparando
para a independência na aposentadoria.
Existe, no entanto, um segundo viés: viés do desconto
hiperbólico, que se refere ao fato de a nossa mente não
considerar o efeito dos juros compostos (juros sobre juros),
onde o rendimento cresce exponencialmente. É comum
as pessoas acharem que pequeno valor, em torno de R$
100,00 por exemplo, não vai adiantar e acabam adiando

o início da previdência e usarem o dinheiro no presente.
É importante lembrar que R$ 100,00/mês equivale a R$
1.200,00/ano, e supondo uma taxa real de 4% aa, em
35 anos poderemos chegar próximo a R$ 100.000,00, a
preços de hoje, ou seja, considerando o que este valor
compra hoje. A nossa mente, erroneamente, só consegue
alcançar cálculos simples: 420 meses x R$ 100,00, teremos
R$ 42.000,00.
Comece, você e sua família, a fazer aportes para a
Reserva de Emergência e para a Previdência Complementar hoje (sem procrastinação). Comece com pouco se é a
sua realidade (aposte no efeito dos juros compostos), mas
comece e não pare, como se estivesse pagando um imposto
(para você).
“Você não precisa ser rico para investir, mas precisa
investir para ser rico”.
*Fonte: ARIELY, Dan. Previsivelmente Irracional:
como as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

29

30

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

31

RIO COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/RJ

Giro

Giro

m momento único e para ficar guardado na memória
dos cooperativistas fluminenses. Estes foram os tons
dos comentários no chat do Canal do Youtube da Rádio
Band News FM/RJ ao longo da transmissão do Fórum Digital “Cooperativismo, o desenvolvimento econômico que
o estado do Rio de Janeiro precisa”.
A atividade – realizada pelo Sistema OCB/RJ em
parceria com a Rádio Band News FM/RJ – ocorreu no dia
7/4 em homenagem aos 50 anos da OCB/RJ, celebrado
no último dia 10 de março. A proposta foi apresentar à
sociedade um jeito de empreender colaborativo – adotado
por mais de 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro – em que o cooperado é o dono do negócio, a gestão
é democrática e o foco vai muito além do desenvolvimento
econômico.
O evento também marcou o lançamento do 1º Anuário do Cooperativismo Fluminense, um documento elaborado pelo Sistema OCB/RJ para dar visibilidade à força e
à relevância socioeconômica do setor.
Evento
Conduzido pela jornalista da Rádio Band News FM/
RJ, Luanna Bernardes, o Fórum Digital teve como convidados os presidentes Vinicius Mesquita (Sistema OCB/RJ)
– que participou nos estúdios da emissora – e Márcio
Lopes de Freitas (Sistema OCB), além de representantes
do segmento cooperativista fluminense, como o diretor de
Relações Sindicais e Institucionais da OCB/RJ, Carlos Henrique Rosa; o conselheiro de Administração do Sescoop/
RJ, José Marcos Bezerra; e o superintendente do Sescoop/
RJ, Abdul Nasser.
Durante a transmissão, os participantes explicaram o que
é o modelo de negócios cooperativista – como funciona, como
constituir uma cooperativa, os segmentos econômicos em que o
cooperativismo atua – falaram sobre as inovações do setor fren-
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te ao momento de crise causada pela pandemia da COVID-19
e destacaram que o cooperativismo é uma alternativa viável
de geração de renda, oportunidades e crescimento econômico,
social e sustentável nos tempos atuais.
O Lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 2021, o Movimento Dia de Cooperar e a relação
do Cooperativismo com as plataformas digitais também
foram pautas do encontro.
Segundo o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius
Mesquita, o Fórum Digital, mais do que celebrar os 50
anos da OCB/RJ, teve o intuito de informar à sociedade
como o sistema cooperativista funciona.
“No cooperativismo, as pessoas se juntam para conduzirem as atividades. É o empreendedorismo cooperativo, cada um com sua potencialidade para construir e
disputar no mercado. Mas com viés diferente. A gestão é
democrática, os ganhos são relativos à produção, a atividade valoriza as pessoas e a riqueza não fica concentrada
na mão de um só indivíduo. Os nossos governantes em
seus projetos de impulsionarem a economia deveriam
observar o cooperativismo como uma alternativa interessante”, disse Vinicius.
Novidades
O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas,
aproveitou a ocasião para falar também do Lançamento da
Agenda Institucional do Cooperativismo 2021 e trouxe novidades a respeito do Movimento Dia de Cooperar.
“Em relação à Agenda, apresentamos anualmente,
pois precisamos ter uma presença institucional ativa para
que as questões sejam discutidas com a gente, como legislações adequadas, questões tributárias justas e decisões
judiciárias que não prejudiquem o modelo cooperativista”,
disse Márcio Lopes, que explicou também a metodologia do
Movimento Dia de Cooperar deste ano.

“Vamos focar em doação de alimentos no Brasil todo.
Temos muitas pessoas precisando de ajuda, fruto do desemprego causado pela pandemia. Quero deixar um recado às cooperativas do Rio de Janeiro. A proposta é que a cada doação de
cesta básica por um cooperado ou colaborador de cooperativa,
a própria cooperativa doe mais uma. Será uma ação em nível
nacional a diversas instituições. E a ideia é utilizar as cooperativas de transporte para levar estas cestas básicas às localidades”,
revelou o líder do cooperativismo brasileiro.
Plataformas digitais
Sobre como o cooperativismo e as plataformas digitais
podem ter um casamento perfeito, o superintendente do Sescoop/RJ, Abdul Nasser destacou que “não estamos vivendo uma
era de mudança, mas sim uma mudança de era”.
“Quando a pandemia acabar não vai voltar tudo como
era antes, muitas mudanças vieram para ficar. Diversos mercados foram levados para as plataformas digitais: transporte
e restaurantes, por exemplo. E muitos destes aplicativos levam
cerca de 45% do rendimento. Esses aplicativos dominam
o mercado com uma força incrível, levando a substituições
de postos de trabalho. O cooperativismo de plataforma se
apresenta como alternativa. As plataformas atuais se dizem
economia compartilhada, algo que as cooperativas fazem há
mais de 100 anos. As plataformas atuais compartilham recursos, riscos, mas o resultado não é compartilhado, tem dono e
vai para outro pais. O modelo de plataforma cooperativa se
propõe a dar alternativa de propriedade às pessoas. Já que as
plataformas compartilham dados, informações, trabalho, recursos e bens, por que não também compartilhar a propriedade e os resultados? Isso o cooperativismo de plataforma quer
fazer, além de democratizar o acesso e distribuir a riqueza de
forma local. Ou seja, dar às pessoas o poder e a propriedade
daquilo que é delas, mas que acabam entregando para os
outros”, explicou Nasser.

Sistema OCB/RJ lançou o 1° Anuário do Cooperativismo Fluminense. A apresentação ocorreu durante o Fórum Digital “Cooperativismo, o desenvolvimento económico
que Rio de Janeiro precisa”, evento realizado em parceria
com a Rádio Band News FM/RJ para homenagear os 50
anos da OCB/RJ, celebrado em 10 de março.
Elaborado para dar visibilidade à força e à relevância socioeconômica do cooperativismo fluminense,
o documento será disponibilizado para as cooperativas,
imprensa, academia e organismos públicos, permitindo
projetar estratégias para o fortalecimento do setor.
A publicação traz o panorama de cada ramo do cooperativismo fluminense, com números relativos a cooperativas, cooperados, faturamento anual, participação
por gênero, capital social, ativo total, ativo imobilizado,
patrimônio líquido, sobra dos exercícios, arrecadação de
impostos e participação no PIB (Produto Interno Bruto)
no estado do Rio de Janeiro. A amostra é composta por
cooperativas que voluntariamente responderam aos instrumentos de pesquisa aplicados de forma digital.
O documento também destaca as 10 maiores cooperativas do estado do Rio de Janeiro em quesitos como:
Antigas, Número de Cooperados, Sobras, Faturamento,
Empregadoras, Participação Feminina, Público Jovem,
Pagamento Referente à Produção dos Cooperados, Retorno (Faturamento x Produção) e Intercooperação. Além
disso, apresenta um resumo do cooperativismo em terri-

tório nacional, baseado nos números apresentados pelo
Anuário do Cooperativismo Brasileiro, edição lançada em
2020 pelo Sistema OCB.
De acordo com o presidente do Sistema OCB/RJ,
Vinicius Mesquita, durante décadas o cooperativismo
fluminense ficou sem um norte a ser seguido, mas a
realidade, a partir de agora, segundo ele, é outra.
“Os números que reunimos na edição 2021 – Ano
Base 2020 – do Anuário do Cooperativismo Fluminense
– a primeira em 50 anos da OCB/RJ – demonstram a
expressividade, o tamanho, a força e a contribuição do
nosso modelo para o estado. Eles reforçam a importância do cooperativismo – e das cooperativas – como
agentes de transformação e de desenvolvimento”, vibra
o líder do cooperativismo fluminense.
Para o superintendente do Sescoop/RJ, Abdul
Nasser, o Anuário do Cooperativismo Fluminense é um
marco na construção por um Rio Mais Coop.
“Estamos desde 2018 trabalhando para que o
nosso modelo de negócios seja conhecido e reconhecido pela sociedade como uma atividade sustentável
e que gere oportunidade e renda para todos. A inovação é a marca da atual diretoria. Queremos inovar
nas atuações e nas parcerias com os poderes executivo
e legislativo – visando a leis de incentivo ao cooperativismo – e com empresas e organizações. Mas para
que possamos desenvolver este relacionamento eram

necessárias informações concretas e dados que expressassem a nossa força. Agora não falta mais. O Anuário
é uma importante ferramenta para novas conquistas
em nosso setor”, explica Nasser.
O Anuário pode ser baixado acessando o link
https://rio.coop/wp-content/uploads/2021/04/
Anuario_2021-Cooperativismo-Fluminense.pdf.

Sescoop/RJ capacita mais de 400 pessoas no primeiro trimestre

D

e janeiro a março de 2021 o Sescoop/RJ capacitou
441 pessoas, entre cooperados e funcionários de 39
cooperativas de seis ramos (Consumo, Crédito, Infraestrutura, Saúde, Trabalho e Produção de Bens e Serviços
e Transporte). O total de beneficiados é 159% maior em
relação ao mesmo período de 2020. É o que aponta o
relatório apresentado esta semana pelo setor de Formação Profissional da Instituição.
Em relação às soluções pedagógicas (palestras, cursos, workshops e treinamentos), o aumento é de 50%
no mesmo período, passando de 10 para 15, com um
crescimento de 17,8% na carga horária das capacitações
( de 151 em 2020 para 178 horas em 2021). E por conta
da pandemia, houve uma demanda maior de cursos em
EAD. Nos primeiros três meses de 2020 foram dois, contra 10 no primeiro trimestre deste ano.
As capacitações em 2021 foram nas áreas de gestão,
governança, liderança e administração, além de treinamentos técnicos, tais como NR 11 Operador de Munck
(Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio
de Materiais), NR 12 (Segurança no Trabalho em Motosserras) e NR 11 (Operações com Empilhadeira).
Destaque para os três cursos on-line e gratuitos:
Liderança Cooperacionista, Gestão do Tempo e Vendas
Consultivas. Somados, foram mais de 250 alunos matriculados. O projeto é em parceria com a Coletiva – cooperativa
especializada em educação corporativa e colaborativa – e
permanece disponível na plataforma Capacitacoop.

DIVULGAÇÃO

SISTEMA OCB/RJ

U

O

SISTEMA OCB/RJ

Lançado o Anuário do Cooperativismo Fluminense

Fórum digital da Band News FM celebra 50 anos da OCB/RJ

O relatório foi recebido com entusiasmo pelo
presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita. Ele
acredita que a construção de um Rio Mais Coop passa,
obrigatoriamente, pela qualificação de dirigentes e
funcionários de cooperativas.
“O Sescoop/RJ tem atuado diariamente para
desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias à qualificação profissional dos dirigentes e
colaboradores das cooperativas fluminenses, com o propósito de que estas instituições se tornem ainda mais
sustentáveis e façam do cooperativismo uma alternativa viável de geração de renda e oportunidades para o

nosso estado”, explica Vinicius.
Para o superintendente do Sescoop/RJ, Abdul
Nasser, os números demonstram uma maturidade da
instituição. “Estamos há mais de um ano em home
office. E observamos crescimento em todas as áreas,
tanto nas atividades internas, quanto no atendimento
às cooperativas. O setor de Formação Profissional é um
dos pilares do Sescoop e tem feito um grande trabalho.
Outro destaque é a qualidade dos nossos treinamentos.
Contamos desde 2018 com professores renomados e
que são referência no mercado. Isso também contribui
para adesão das nossas cooperativas”, ressalta.
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RIO COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/RJ

Entrevista

Giro

Unimed Federação Rio empossa nova diretoria

Um homem de família com alma cooperativista

P

oucos são aqueles que conseguem cativar as pessoas
com seu bom humor, espírito solidário, determinação, perseverança e exemplo de valores familiares.
Não à toa a comoção com a partida do já saudoso
Luiz Carlos Costa ou, como era mais conhecido, Morreba.
Sua dedicação familiar sempre foi sua principal marca
característica. Algo que ele sempre fez questão de mostrar, nas frequentes postagens nas redes sociais, onde
sempre demonstrou todo seu amor por sua enorme família, carinhosamente quase uma cooperativa, com seis
filhos, dez netos e dois bisnetos.
E todo seu amor familiar Morreba sempre trouxe
para o dia a dia no cooperativismo. É notória a dedicação no desempenho de suas funções no apoio à constituição e ao desenvolvimento de cooperativas diversas,

34

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

como a Unijazz Brasil, cujo presidente à época, Moisés
Pedro, faz questão de qualificá-lo como o grande padrinho da cooperativa, e muitas outras, como a cooperativa de reciclagem Coopfuturo, cuja presidente, Evelin
Marcele, destaca que, mais que um professor com quem
aprendeu tudo sobre o funcionamento de uma cooperativa, perde um irmão.
Morreba foi taxista, presidente de cooperativa de
táxi, de portuários e, por fim, fez parte do quadro de
colaboradores do Sistema OCB/RJ, onde vinha desempenhando o papel de assessor da presidência de Relações
Institucionais. Função mais apropriada impossível, já que
a facilidade nos relacionamentos e a construção de pontes
entre as instituições eram algo naturais para ele.
De minha parte, perco um grande companheiro de

ARQUIVO PESSOAL

UNIMED FEDERAÇÃO RIO

Unimeds tenham na Federação Rio o seu
nova Diretoria Executiva da Unimed
referencial, seu porto seguro e possamos
Federação Rio foi eleita, no dia 29
trabalhar em sinergia para alcançarmos
de março, durante a Assembleia Geral
o melhor de todos nós. Grande abraço a
Ordinária (AGO), que ocorreu on-line, de
todos e conto com a participação e sempre
forma tranquila e preservando o anonià disposição”, enfatizou.
mato dos votos. Dois grupos disputaram
O diretor de Intercâmbio e Integraa gestão federativa. No último dia 1º de
ção, José Manes, destaca o intercâmbio
abril, na sede federativa, ocorreu a posse
como o nosso diferencial. “O Intercâmdos novos diretores.
bio é o grande diferencial do Sistema
Com mandato entre 2021 e 2025, a
Unimed e, ao mesmo tempo, um dos
Diretoria Executiva é eleita é composta
grandes desafios. Não há como se ter um
pelo diretor-presidente, João Alberto da
sistema de intercâmbio operante sem
Cruz – Unimed Resende; e os diretores
que haja a interação, compreensão e
Administrativo-Operacional, Fábio Nasser
participação ativa das Unimeds. É nesse
Monnerat – Unimed Três Rios; Intercâmbio
sentido que a Federação Rio tem a sua
e Integração, José Manes – Unimed Nova
responsabilidade. O papel de coordenar
Friburgo; Financeiro, Rodrigo Luna Venâne integrar de forma harmônica as Unicio – Unimed Campos; e Mercado, Benito A partir da esquerda: Benito Petraglia, Rodrigo Luna, João Alberto da Cruz, Fábio Monnerat e José Manes
meds do estado cabe à Federação Rio”.
Petraglia – Unimed Leste Fluminense.
De acordo com o diretor Financeiro, Rodrigo Luna VenânTambém foi eleito o novo Conselho Fiscal, que tem
a Unimed do Brasil e à Central Nacional Unimed, sempre
cio, o desafia será grande por causa do atual momento. “Goscomo titulares Adão Guimarães e Silva – Unimed Costa
olhando o fortalecimento do estado do Rio de Janeiro”,
taria de agradecer a todos os amigos que confiaram a nós a
Verde; Alexandre Moura – Unimed Noroeste; e Fernandisse João Alberto, destacando também a importância e
responsabilidade de conduzir a Federação Rio, nos próximos
do Wemerlinger – Unimed Cabo Frio, além dos suplentes
bom desempenho dos colaboradores federativos, no home
quatro anos. A expectativa é de grande desafio devido o moLuiz Fernando Gouveia – Unimed Norte Fluminense e
office.
mento de extrema dificuldade que passamos e ainda passaVitorio Puntel – Unimed Volta Redonda.
“Espero contar com a dedicação e o trabalho dos coremos, mas temos certeza que conseguiremos otimizar ainda
O diretor-presidente da Federação Rio, João Alberto
laboradores da Federação Rio que tão bem adotaram o
mais os custos da Federação Rio, buscar uma interação ainda
da Cruz, pretende trabalhar junto com as Unimeds do estrabalho em home office, não comprometendo a qualidamaior entre as Unimeds e realizar fortalecimentos regionais”.
tado e o Sistema Unimed para elaborar novas ideias para
de do serviço prestado. Tão logo seja possível, pretendo
O diretor de Mercado e Tecnologia da Informação,
fortalecer o cooperativismo no Rio de Janeiro.
reuni-los e agradecer, pessoalmente, por este esforço e a
Benito Petraglia, destaca a sua expectativa para os pró“Estou muito satisfeito e honrado de, junto com meus
superação das dificuldades impostas pelo distanciamento.
ximos quatro anos.
colegas da Diretoria, dirigir a Federação Rio, nos próxiUnimeds do estado e colaboradores têm todo o nosso res“Esperamos fazer um trabalho bem produtivo na
mos quatro anos. Agradeço às Unimeds que me distinguipeito por acreditarem que o cooperativismo pode e deve
área de Mercado, integrando a política de fortalecimento
ram com seu voto e tenho certeza de que trabalharemos os
ser a saída sustentável para a crise vivida pelo país”.
da marca Unimed e ampliando os nichos de mercado para
seus anseios com o firme propósito de ajudá-las a conseA expectativa é grande por contar com uma equipe fedeas Unimeds, através de mapeamento de oportunidades de
guirem os seus objetivos e superarem as suas dificuldades.
rativa qualificada e espera que a cooperativa seja referencial,
crescimento, de acordo com as características regionais.
Serão anos desafiadores, principalmente, este início de
segundo o diretor Administrativo-Operacional, Fábio Nasser
Pretendemos também estar mais presentes nas mídias,
mandato em plena pandemia da Covid-19, com indícios de
Monnerat. “A minha expectativa para nossa gestão é muito
divulgando conceitos e produtos Unimed. Tenho a expecque abril e maio serão meses de alta incidência de casos.
boa, principalmente, podendo contar com um grupo de gestativa de ter um grande aprendizado e crescimento proEstaremos junto das Unimeds. Também o Sistema Unimed
tores qualificados e dedicados que teremos, assim como os
fissional junto aos profissionais da Federação Rio. Haverá
como um todo se renova e queremos participar da elabocolaboradores todos competentes e dedicados. O nosso objedesafios para que tenhamos a satisfação de superá-los,
ração e execução das novas ideias e propostas que virão,
tivo é poder contribuir para a Federação Rio ser uma refeem ambiente ético e sadio”, disse.
trabalhando junto aos dirigentes eleitos pelo estado, para
rência, agregando ao Sistema Unimed e fazendo com que as

luta, com quem dividi momentos de glória e vitórias no
cooperativismo. Um dos raros a quem tive a honra autêntica de chamar de amigo. Vai com Deus, grandão! Já
está fazendo muita falta.
Cláudio Montenegro, editor executivo.

por Cláudio Montenegro

Colaboração: Alessandra Niskier/Ascom Jucerja

E

m todo o Brasil, chega o momento em
que cooperativas de todos os ramos devem atualizar registros públicos de funcionamento. Neste sentido, o Rio de Janeiro inova
com a adoção de serviços digitais de registro.
Julgadora singular da Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Paola
Jacob conta, nesta entrevista, os principais
avanços da entidade quanto à legalização e
regularização das cooperativas e esclarece
as principais dúvidas dos usuários.
Doutoranda e mestre em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pela UERJ e
especialista em Direito Privado pela UVA,
Paola é autora do livro “Controle dos Atos
Societários pelas Juntas Comerciais: uma
visão histórica, estrutural e procedimental”,
que já está em sua segunda edição. Paola
também é professora da ESPM-Rio, Fundação Cesgranrio e professora convidada da
Pós-Graduação da PUC-RIO, além de membro das Comissões de Direito Empresarial e
Direito Econômico da OAB/RJ e do Instituto
Brasileiro de Registro Empresarial.
BRC- Quais são os principais avanços da
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro no tocante a legalização e regularização
de cooperativas?
Inicialmente, podemos destacar a possibilidade de registrar qualquer documento da cooperativa de forma digital, ou seja,
atualmente não é necessário ir até a Jucerja
para conseguir arquivar um documento.
Pode-se fazer esse registro sem sair de casa.
Outra novidade é a permissão de que
uma cooperativa se transforme em uma sociedade empresária. Essa autorização veio
a partir da Instrução Normativa n° 81/2020
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).

demais documentos.
Outra situação que merece ser esclarecida trata-se da possibilidade de utilização da
declaração de autenticidade que deve feita
apenas por contador ou advogado. Não basta apresentar essa declaração, ela deve estar
acompanhada pela cópia simples do CRC ou
da OAB. A apresentação dessa declaração
faz-se necessária quando o cooperado não
tiver a assinatura digital e tiver que assinar o
documento manualmente, ou seja, a caneta. Desta forma, todos podem ter acesso ao
processo digital, mesmo que não tenham
uma assinatura digital. Essa novidade foi introduzida pelo Ofício 1.014 do DREI e mantida pela Instrução Normativa n° 81do DREI.

BRC- Que pontos devem ser observados no
envio de processos à Jucerja?
Um ponto importante é que os documentos devem ser digitalizados na ordem,
ou seja, primeiro digitaliza-se a capa, depois o documento principal e, por fim, os

BRC- Quais os principais erros e dificuldades demonstrados pelas cooperativas na
entrega de atos?
A confecção dos documentos das cooperativas exige a observância de vários
requisitos, que podem ser verificados atra-
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A

Os avanços tecnológicos nos registros de Assembleias no Rio de Janeiro

vés da leitura da Lei da Cooperativa, Lei
da Cooperativa de Trabalho e da Instrução
Normativa n° 81/2020 do DREI.
Há vários erros que são cometidos durante a elaboração desses documentos. Pode-se
citar, por exemplo, a não publicação do edital
de convocação no jornal de grande circulação para assembleia geral ordinária ou extraordinária com antecedência mínima de 10
dias da realização da assembleia.
Essa exigência, em regra, não se aplica
para a cooperativa de trabalho. Outro erro
comum ocorre na nomeação do Conselho
Fiscal da cooperativa, visto que este deve
ser composto por três membros efetivos e
três membros suplentes e nem sempre essa
composição é observada. Vale salientar que
na cooperativa de trabalho há regramento
distinto se ela for constituída por até dezenove cooperados. Neste caso, o Conselho
Fiscal pode ser composto por, no mínimo,
três conselheiros fiscais. Por isso a importância de se estudar as leis aqui citadas.
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Fonte: Ascom Sistema OCB/ES

Giro

Cresce número de lideranças femininas no cooperativismo capixaba

A LAMENTÁVEL SONEGAÇÃO DE
IMPOSTOS NO CAFÉ CAPIXABA

NOTA OFICIAL

A LAMENTÁVEL SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS NO CAFÉ CAPIXABA
(Versão resumida. Versão integral, com a metodologia de cálculo, disponível no site dos signatários)

Perto de mais uma colheita de café no Espírito Santo, as entidades signatárias desta nota sentem-se no dever de prestar à sociedade,
principalmente aos contribuintes capixabas, as seguintes informações:
Há alguns anos, temos alertado de maneira ininterrupta aos vários Governos do Estado do Espírito Santo acerca da enorme
sonegação ﬁscal existente na comercialização de café capixaba, principalmente no conilon, mas também no café arábica. Pelas
nossas contas, em 2020 por exemplo, os prejuízos são estimados entre 150 milhões e 200 milhões de reais. Somente em um ano e no
conilon!
Os principais fatores que estimulam a ação de sonegadores são:
● O fechamento de postos de ﬁscalização de fronteira;
● A facilidade para se obter as autorizações para abrir de uma empresa de café sem se comprovar a existência de estrutura física
disponível para movimentar grandes volumes e, principalmente;
● Sem justiﬁcativa plausível, o Espírito Santo é o único que pratica alíquota diferenciada entre conilon e arábica
destinados às regiões Norte e Nordeste. Outros estados adotam alíquota de 7% para arábica e conilon, mas no Espírito Santo
as alíquotas são de 7% para o arábica e 12% para o conilon. Isso torna o Espírito Santo menos competitivo frente aos demais.
Recentemente a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES), justiﬁcou essa diferença sobre o que consideramos
como falsa e cômoda presunção de que, sendo o Espírito Santo o maior produtor de conilon, as indústrias teriam que comprar
esse café de produtores daqui.
O fato de a SEFAZ-ES acreditar que o ES é autossuﬁciente em conilon indica outra ameaça iminente à principal atividade agrícola
capixaba: outros estados com expertise em café estão incentivando o plantio de conilon, tendo inclusive, segundo informações, já
recebido transferência de banco genético. Nos cabe alertar que num futuro breve o Espírito Santo pode perder a sua
hegemonia na produção de conilon. Vide o Vietnam.
A cada safra, milhões de sacas de conilon são negociadas de forma irregular, ocorrendo muitas vezes a descaracterização do
estado produtor e simulando que tal volume estaria sendo produzido por outros estados. Logo, não só o ICMS é sonegado, como
também, em muitos casos, o próprio valor da mercadoria não está sendo contabilizado de forma regular. A “Operação
Expresso”, deﬂagrada simultaneamente em quatro estados no último dia 16 de março - sobre a qual causou-nos estranheza a
ausência das autoridades fazendárias do ES durante entrevista coletiva - evidenciou um prejuízo aos cofres públicos estimado em
mais de 1 bilhão de reais. Não nos surpreenderá se, ﬁsicamente, o café objeto da sonegação investigada pela “Operação
Expresso” for, em sua maioria, o conilon capixaba.

I

nstituições capixabas do setor privados publicaram, em abril, em jornais
de grande circulação e acesso do estado, uma nota oficial para falar sobre
a sonegação de impostos na comercialização do café produzido no Espírito
Santo. A publicação foi assinada pelas seguintes organizações: Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), Centro de Desenvolvimento Tecnológico
do Café (Cetaf), Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes) e Sindicato
e Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo (OCB/ES).
Prejuízos da ordem de R$ 150 a 200 milhões por ano afetam diretamente
a saúde financeira dos municípios produtores de café, neste caso praticamente todos do Espírito Santo. Não se pode mais admitir inércia, falta de
transparência e de ações impactantes por parte da Secretaria de Fazenda e
demais autoridades capixabas.
Confira a nota na íntegra ao lado.

Apesar de nossos alertas, os governos têm se limitado ao que denominam de “ﬁscalizações por meio do serviço de inteligência” - ao
nosso ver, carentes de transparência e de resultados - e sem a realização de operações de ﬁscalização que se mostrassem eﬁcazes
em conter o aumento da sonegação.
Recentemente, apresentamos à SEFAZ-ES um estudo técnico estimando os valores sonegados anualmente. Ao vê-los, o Secretário
da Fazenda conﬁrmou verbalmente que a sonegação real é bem maior do que os números apresentados. Há dois meses,
depois de ter sido demandada formalmente pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em decorrência de nossas cobranças, a
SEFAZ-ES apresentou os números oﬁciais de arrecadação do ICMS e a sua estimativa de quanto é sonegado na comercialização de
café. A arrecadação efetiva está abaixo do que estimamos:
Ano
2020
2019
2018

Estimativa do setor privado
R$ 490 milhões
R$ 410 milhões
R$ 446 milhões

Arrecadação efetiva (SEFAZ-ES)
R$ 294 milhões
R$ 269 milhões
R$ 291 milhões

Quanto aos valores de arrecadação reportados pela SEFAZ-ES, não foi possível saber a parcela referente à arrecadação em espécie
e a parcela referente aos créditos tributários, tendo em vista que há dúvidas sobre a real validade de parte desses créditos, que
podem decorrer de notas frias.
Para 2021, com a alta da cotação do café conilon - cerca de 450 reais atualmente - a expectativa do Setor é que o Estado arrecade
cerca de 550 milhões de reais somente com o conilon. Entretanto, não há dúvida de que o apetite dos sonegadores será
voraz e tememos que, infelizmente, mais uma vez, nada mais contundente seja feito.
Declaramos nosso apoio a ações como a ”Operação Expresso” e esperamos que ela obtenha resultado efetivo para mitigar e, se
possível, coibir quaisquer operações fraudulentas que sejam contrárias aos princípios éticos e morais de todas as Entidades que
subscrevem esta nota. Na mesma linha, mais precisa ser feito pelas autoridades do Estado do Espírito Santo. A sonegação
ﬁscal, da magnitude como a que denunciamos, prejudica não só as empresas, cooperativas e produtores rurais que atuam na
legalidade, mas alcança a todos os municípios produtores capixabas. Não queremos, pela prática de poucos, ver manchada a
imagem do nosso Setor quando, ao contrário do que pode supor o senso comum, pautamos nossa conduta em rígidos princípios
legais. Vitória (ES), 29 de abril de 2021.

OCB/ES apoia Movimento Vacina Solidária para arrecadação de alimentos não perecíveis

C

olocando mais uma vez em prática o sétimo princípio
do cooperativismo, o Interesse pela Comunidade, o
Sistema OCB/ES está apoiando o Movimento Vacina Solidária, uma campanha promovida pelo governo do Estado
para arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de
higiene nos pontos de vacinação em todo o Espírito Santo.
O objetivo é sensibilizar a sociedade capixaba no momento em que muitas famílias estão sendo impactadas
pelas consequências socioeconômicas da pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19). Dessa forma, a campanha incentiva
aquelas pessoas que quiserem exercer a solidariedade que, ao
se vacinarem, levem os itens de doação para serem entregues.
Todos os alimentos doados serão encaminhados, pelas
prefeituras, para instituições que atendem a população em
situação de vulnerabilidade social. A escolha das instituições
receptoras ficará sob responsabilidade dos municípios, em
uma ação conjunta com as estruturas do ES Solidário.
De acordo com o superintendente do Sistema OCB/
ES, Carlos André Santos de Oliveira, o apoio a iniciativas
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como essa faz parte da identidade organizacional da OCB/
ES e, por isso, tem total apoio da instituição. “O cooperativismo foi criado tendo como base uma série princípios
e valores humanos. Trabalhamos não só para gerar mais
oportunidades, mas também para promover mais dignidade às pessoas. Um movimento como o nosso, que tem a
sua força na união, não poderia ficar de fora”, destacou.
Além da OCB/ES, apoiam a iniciativa a Federação das
Apaes do Estado do Espírito Santo; Sistema Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes); o Conselho Regional Contabilidade do Espírito Santo (CRCES); a Ordem dos Advogados do
Brasil Seção Espírito Santo; Grande Loja (Maçonaria); o Grande
Oriente (Maçonaria); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio ES); a
Rotary Club Espírito Santo; a Associação dos Defensores Públicos
do Estado do Espírito Santo (Adepes), entre outras.
Divulgação
Está disponível no site do Sistema OCB/ES um vídeo de

apoio que divulga a ação e sensibiliza a população para esse
gesto de solidariedade e amor ao próximo, estimulando as pessoas que vão se vacinar a realizar uma doação para aqueles
que enfrentam as consequências socioeconômicas da pandemia.

A

participação das mulheres nas cooperativas do Espírito
Santo tem crescido nos últimos anos, conforme aponta o
Primeiro Anuário do Cooperativismo Capixaba. A publicação indica que, de 2017 para 2019, houve um aumento de 39,65% na
inserção de cooperadas nas cooperativas do estado. Ainda em
2019, as mulheres representaram 58,5% do total de pessoas
empregadas pelas cooperativas capixabas. Esses dados mostram
que as mulheres chegaram para ficar, multiplicar conhecimentos
e deixar legados na história do cooperativismo.
Reportagem publicada na Folha Vitória traz um relato
sobre a participação feminina no cooperativismo capixaba.
Exemplos de lideranças inspiradoras, a diretora de Recursos
Próprios da Unimed Vitória, Karla Toríbio Pimenta, e a gerente administrativa e Agente de Desenvolvimento Humano
(ADH) da Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do
Espírito Santo (Cafesul), Natércia Bueno Vencioneck, contam
as suas trajetórias e conquistas no cooperativismo capixaba.
A primeira mulher na diretoria
A jornada da médica Karla Toríbio Pimenta no cooperativismo capixaba começou no ano de 1996, no Ramo Saúde. Na
época, ela concluía o seu período de residência e, ao conhecer os
princípios do modelo de negócio cooperativista, decidiu iniciar
sua carreira profissional dentro dele.
Para Karla, o diferencial do cooperativismo reside no
fato de ele realizar um equilíbrio entre o processo democrático, a promoção de melhores oportunidades para todos, o
fomento à coletividade – por meio de uma economia colaborativa - e o compromisso com o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e o meio ambiente.
“Somos regidos por princípios nobres que visam
olhar para todos ao nosso entorno e não apenas para os
associados. Acredito muito que é isso que torna o modelo
de negócio cooperativista um sucesso. Escolhi esse caminho há 24 anos por acreditar nele”, conta.
A filosofia cooperativista também teve efeitos positivos
diretos sobre a carreira de Karla Toríbio. Eleita a primeira mulher na diretoria da Unimed Vitória, ela aprecia a difusão de
valores como a ética, o respeito, a transparência, a liderança e
o acolhimento em seu ambiente de trabalho.
“Sempre me pautei e me identifiquei com esses valores e, por essa razão, segui carreira no ambiente cooperativista. No atual momento de pandemia, em que todos
fomos desafiados, esse ambiente fez toda a diferença no
nosso jeito de cuidar”, relata.
De forma progressiva, nota-se que as mulheres têm encontrado mais espaço e oportunidades no movimento cooperativista. Em alguns casos, elas respondem à maior parte do quadro
de colaboradores, como acorre no Ramo Saúde. De acordo com
o Primeiro Anuário do Cooperativismo Capixaba, em 2019 elas
constituíram 74,28% do quadro de colaboradores.
Partindo do índice exemplar de mulheres atuantes em
sua cooperativa, Karla sente a necessidade de outras empresas, negócios e organizações também abrirem cada vez mais
espaço para o público feminino.
“As mulheres se destacam por sua competência, comprometimento e por saberem dosar razão e sensibilidade na tomada de decisões. Elas são múltiplas, têm uma visão holística,
perseguem metas e se dedicam à entrega. A área de saúde
só tem a ganhar com a gestão feminina, que tem foco em
processos, qualidade, segurança, compromisso com a melhor

DIVULGAÇÃO

NOTA À SOCIEDADE:

jornada do paciente e empatia, qualidades que só agregam
aos times internos e fazem total diferença nos desafios do dia
a dia”, avalia Karla Toríbio.
Gestões transparentes, que enxergam homens e mulheres com habilidades iguais e oferecem oportunidades de
crescimento e desenvolvimento para todos são o caminho para
um maior incentivo à liderança feminina.
Ciente dessas necessidades, o Sistema Unimed emprega,
hoje, mulheres em diversos setores e, assim, promove a igualdade de gênero dentro das suas unidades. É o que atesta a diretora
de Recursos Próprios da Unimed Vitória.
“No Sistema Unimed, as mulheres ocupam 76% dos
cargos de liderança. A gestão da qual participo junto com
o diretor-presidente Fernando Ronchi, além de excelentes
resultados operacionais e financeiros, entrega igualdade de
oportunidades para todos os colaboradores”, diz.
Abrindo portas para outras mulheres
O contato mais próximo com o cooperativismo da gerente Administrativa e Agente de Desenvolvimento Humano
(ADH) da Cafesul, Natércia Bueno Vencioneck, começou em
2009, no ramo Agropecuário. Nesse ano, ela ingressou no
quadro de colaboradores da cooperativa a convite do presidente do empreendimento na época.
Em outubro de 2008, a Cafesul havia acabado de conquistar a Certificação Fairtrade, que certifica negócios que estão de
acordo com os critérios do Comércio Justo. Essa conquista fez
Natércia perceber as oportunidades de evolução dadas a todos
os integrantes da cooperativa de cafeicultores por meio de uma
DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

A enorme e lamentável sonegação de impostos no café capixaba

Karla Toríbio e Natércia Bueno, presenças femininas no
cooperativismo capixaba

constante valorização do trabalho de qualidade realizado pelos
cooperados e empregados.
Sua trajetória profissional foi permeada pela condução
de importantes trabalhos dentro da Cafesul. Além e ocupar
os cargos estratégicos de gerente Administrativa e Agente de
Desenvolvimento Humano (ADH), ela ficou à frente de um
projeto que valoriza e incentiva a produção de café especiais
por mulheres no município de Muqui, na região Sul do Espírito Santo: o grupo Póde Mulheres.
“Por meio dessa missão que me foi dada, pude desenvolver um importante trabalho com o grupo de mulheres da Cafesul, o Póde Mulheres. Esse trabalho foi capaz
de mudar o quadro interno de associados à cooperativa.
De um total inicial de uma mulher, conseguimos ampliar
o número para 19 associadas atualmente. Isso fora as
aproximadamente 30 mulheres que estão em processo de
cooperação à Cafesul”, explica.
No Ramo Agropecuário, os homens ainda são a
maioria, respondendo a 87,83% do quadro de cooperados
e 75,98% do de colaboradores, como consta no Primeiro
Anuário do Cooperativismo Capixaba. No entanto, esses
indicadores reforçam o valor de iniciativas pioneiras como o
grupo Póde Mulheres e o trabalho conduzido por lideranças
inspiradoras como Natércia Bueno.
“O Sistema cooperativista incentiva e apoia as atividades
e trabalhos desenvolvidos por mulheres. Trago um exemplo
real destacando a força que o cooperativismo sempre empenhou para a divulgação dos trabalhos desenvolvido pelo Póde
Mulheres. Isso só agregou e fortaleceu o grupo, prova de que as
cooperativas estão dando mais oportunidades para as mulheres mostrarem do que são capazes profissionalmente”, frisou.
A gerente Administrativa da Cafesul ainda ressalta o
valor de uma habilidade desenvolvida por muitas mulheres:
a de conciliar o lado racional com o emotivo nos ambientes
de trabalho, qualidade essa que pode contribuir com o desempenho das cooperativas em termos de gestão, governança e desenvolvimento humano.
“As mulheres, em sua grande maioria, têm a capacidade
de trazer para o seu trabalho habilidades muito importantes
e genuínas. Muitas vezes conseguimos ter a firmeza acompanhada de uma sensibilidade e capacidade de ter empatia em
diversas situações”, conclui Natércia.
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om o intuito de ampliar a coa Feira de
Projetos, quando seis empresas apresentaram seus planos e demandas a fim de
alcançar parcerias.
O Sistema Ocemg criou o Programa de
Energia Fotovoltaica do Cooperativismo Mineiro (MinasCoop Energia), se lançando no
grupo de organizações que atuam na geração de energia limpa. A apresentação oficial
será no dia 1º, durante o evento de lançamento do Dia C 2021, no canal do Youtube
da organização.
A iniciativa, que vem sendo estudada há
algum tempo e ganhou como aliado, no final de 2020, o Governo de Minas, foca na
geração de energia autossuficiente, tendo
como diferencial o cuidado no âmbito social,
inerente aos valores e princípios do cooperativismo. Assim, o programa consiste no incentivo às cooperativas para a construção de
usinas fotovoltaicas para suprir a demanda
de energia de suas unidades, com doação de
parte dessa energia a entidades filantrópicas
de saúde em todo o Estado.
Em Belo Horizonte, as cooperativas participantes serão incentivadas a doar parte da
energia gerada por suas usinas para suprir a
demanda de energia da Santa Casa de Misericórdia da capital. Como trabalhar em cooperação é imprescindível, o Sistema Ocemg
contará com a parceria da Cooperativa Central dos Produtores Rurais (CCPR) e do Sicoob Credicom, que construirão usinas para
autogeração de energia e doarão uma parte da produção também para a Santa Casa.
Estudos preliminares demonstraram que o
gasto mensal da instituição de saúde com as
contas de energia gira em torno de R$ 100

38

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

mil, o que significará, ao final de 12 meses,
uma economia de mais de R$ 1 milhão, que
poderão ser investidos em melhorias para o
atendimento do público.
É o que ressalta o superintendente do
Sistema Ocemg e coordenador do Comitê
Gestor do MinasCoop Energia, Alexandre
Gatti Lages. “Em um momento crucial como
o que vivemos, de crise sanitária, este programa se faz ainda mais relevante para a Santa Casa e para outros hospitais que venham
a ser contemplados”, frisa.
Gatti explica que a primeira ideia do projeto era focar na geração de energia limpa
para os prédios da Unidade Estadual, mas a
iniciativa foi tomando corpo, agregando princípios cooperativistas de intercooperação e
interesse pela comunidade, e acabou ganhando um Comitê Gestor para viabilizar a iniciativa. Integram o grupo intersetorial, além do
superintendente, o assessor institucional do
Sistema, Geraldo Magela; a analista da Gerência de Educação e Desenvolvimento Sustentável, Rouzeny Zacarias; o analista da Gerência
Administrativa, Lucas Lage; o analista da Gerência Jurídica, Lucas Alves, e o consultor e
doutor na área de energia Dênio Cassini.
Propósito social
O MinasCoop Energia foi, então, construído tendo como base três pilares: econômico, visando a redução de custos e a
economia de recursos; ambiental, focado na
geração de energia limpa; e social, voltado
para suprir a necessidade energética de entidades filantrópicas de Minas Gerais. O propósito social, inclusive, é o grande diferencial
da iniciativa que, segundo Gatti, nos moldes

Ronaldo Scucato é presidente do Sistema Ocemg.

O que esperar do Brasil?

O

em que foi estruturada e nas proporções que
pode atingir, não tem precedentes no país.
Desde a sua aprovação pelos conselhos da
Ocemg e do Sescoop-MG, em dezembro do
ano passado, o MinasCoop Energia já conta
com a participação ou solicitação de adesão
de várias cooperativas e está aberto para todas as 756 cooperativas do Estado.
A previsão é que a usina do Sistema Ocemg esteja em funcionamento até julho deste
ano. Segundo Gatti, ela será construída no
Norte de Minas, no município de Cristália,
devido à grande incidência solar na região
durante todo o ano e visa promover o desenvolvimento local. Gatti complementa que
o terreno foi arrendado pela entidade por 30
anos, mesmo período da vida útil das placas
de energia solar.
O superintendente ressalta que o potencial do programa é ainda maior tendo
em vista as parcerias institucionais da Ocemg com o Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (Sede), Cemig, concessionária
de energia elétrica de Minas Gerais, e o Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico (Indi).
Para o presidente do Sistema Ocemg,
Ronaldo Scucato, a criação deste programa
é a realização de mais um sonho do cooperativismo mineiro. “Sempre com pé no
chão, mas focando em objetivos ambiciosos,
o Sistema viabiliza o MinasCoop Energia. Já
temos a confiança e a participação de quase 20 cooperativas, e contamos com todas
para que essa iniciativa também se torne um
grande exemplo de como o cooperativismo
promove transformações”, comenta.

ano de 2020 foi atípico. Todos fomos surpreendidos pela declaração da pandemia
de coronavírus em todo o mundo. Atordoados
e sem saber ao certo o que de fato essa calamidade pública traria de impacto à sociedade,
aos negócios e ao país, seguimos, nós cooperativistas, firmes, unidos, empunhando a bandeira da cooperação como maneira de superar as
dificuldades. De fato, assim aconteceu. Fomos
resilientes e nos adaptamos. O cooperativismo
foi destaque no ano em que a pandemia tomou
conta dos noticiários, da rotina e da vida de milhares e milhares de pessoas. Como?
Levando alimentos e todo tipo de produtos Brasil afora, de maneira organizada e
eficiente, por meio de nossas cooperativas
de transporte, mantendo a sociedade e os
mercados abastecidos. Para isso, destacamos que as cooperativas agropecuárias e
seus produtores não deixaram de produzir,
pelo contrário, ampliaram sua capacidade de
atendimento e fizeram de 2020 um ano recorde em termos de safra. Também não podemos deixar de mencionar os heroicos profissionais do segmento cooperativo de saúde
que, incansavelmente, atuaram de maneira
a tranquilizar a população e a continuar seu
trabalho de cuidado com a vida, com ênfase
em uma gestão profissionalizada e planejada
para atendimento dos muitos pacientes afetados pela Covid-19.
Não por acaso, o cooperativismo brasileiro na área de saúde é referência mundial,
abrigando mais de 200 mil cooperados e em
torno de 110 mil empregados. Da mesma

forma, chamamos atenção para o trabalho
realizado pelas cooperativas de crédito,
que disponibilizaram linhas especiais para
seus cooperados e fizeram toda a diferença
para que os micro e pequenos empresários
pudessem suportar esse período difícil do
mercado. Juntas, nossas cooperativas concederam crédito com muito mais agilidade, superando o atendimento dos conglomerados
financeiros tradicionais. Palmas ao cooperativismo na linha de frente, na batalha contra
os efeitos da pandemia em nosso país.
Triste, contudo, é constatar que apesar
dos esforços e da atuação cuidadosa, planejada, organizada e colaborativa não apenas das
cooperativas, mas também da própria sociedade civil, a situação ainda não melhorou
em relação ao controle da pandemia. Infelizmente, tornamo-nos o epicentro pandêmico
mundial e vivemos a pior fase em todo esse
contexto do coronavírus. Estamos batendo
recordes de mortes diárias e assistindo a
uma crise infinita no governo, na economia
e no coração dos brasileiros. Onde erramos?
O que fizemos de diferente de outros países
que vivem hoje uma situação mais amena e
com mais pessoas já imunizadas? O que poderia ter sido feito pela nossa sociedade em
termos de planejamento, acordos em prol
de vacinas e insumos para produção de imunizantes? Será que os direcionamentos corretos para impactar a população no sentido
de colaborar unanimemente em relação às
medidas de proteção sanitárias foram feitos,
para que não chegássemos ao exasperante

número de 3 mil mortes por dia?
A pergunta que fica é onde está a liderança de nosso país na condução dessa crise sem precedentes? Será que ficaremos
à deriva até que sejamos resgatados por
apoiadores externos ou será que acordaremos em tempo de tomarmos as rédeas da
situação? Quando teremos um Ministério da
Saúde atuante e a maior autoridade constituída deste país real e seriamente engajada na
solução desse grave processo que há muito
deixou de ser apenas sanitário, tornando-se
também econômico, social, político e tudo
mais que possa ser imaginado e acrescentado.
Inaceitáveis são as atitudes abjetas, desprovidas de compaixão pela dor de nossos
semelhantes enlutados pelas perdas de seus
entes queridos. São vidas ceifadas, empreendimentos fechados, clima de desolação geral, aliados ao anseio de uma vigorosa união
nacional para o enfrentamento da pandemia,
através da cooperação e solidariedade.
E que se cuidem os maus dirigentes. É deveras aplicável no momento a antológica frase
do Cardeal De Gondi, proferida em Retz, na
França, há quase 300 anos: “quando os que
mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito”. Decência já!

MG é líder no Brasil com maior potência em energia solar na geração distribuída

M

inas Gerais é o primeiro estado brasileiro com
maior potência instalada de energia solar na
geração distribuída. Segundo recente mapeamento
da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica
(ABSOLAR), a região possui 938,1 megawatts (MW)
em operação nas residências, comércios, indústrias,
propriedades rurais e prédios públicos.
O território mineiro responde sozinho por 18,1%
de todo o parque brasileiro de energia solar distribuída e possui 81.684 conexões operacionais, espalhadas
por 841 cidades, ou aproximadamente 98,6% dos
853 municípios da região. Atualmente, são cerca de
112.545 consumidores de energia elétrica, que já contam com redução na conta de luz e maior autonomia
e segurança elétrica.
Para Bruno Catta Preta, coordenador estadual da
ABSOLAR em Minas Gerais, o estado é atualmente um
importante centro de desenvolvimento da energia solar. “A tecnologia fotovoltaica representa um enorme
potencial de desenvolvimento sustentável, econômico
e social para os mineiros, com geração de emprego e

renda, atração de investimentos privados e colaboração
no combate às mudanças climáticas”, comenta.
De acordo com a entidade, a construção de um
marco legal para a geração distribuída no Brasil é o
melhor caminho para afastar o risco de retrocesso à
energia solar e demais fontes renováveis utilizadas
para a geração distribuída de energia elétrica em
telhados, fachadas e pequenos terrenos no País. O
marco legal está atualmente em debate no Congresso
Nacional por meio de projeto de lei (PL) 5829/2019,
de relatoria do deputado federal Lafayette de Andrada.
“Por isso, é fundamental o apoio da sociedade

organizada e das empresas locais no sentido de estabelecer um arcabouço legal transparente, justo e que
reconheça os benefícios da energia solar na geração
distribuída no País”, acrescenta Catta Preta.
Para o presidente executivo da ABSOLAR, Rodrigo Sauaia, a energia solar fotovoltaica terá função
cada vez mais estratégica para o atingimento das
metas de desenvolvimento socioeconômico e sustentável em todos estados brasileiros. “A tecnologia fotovoltaica é essencial para a recuperação da economia
após a pandemia, sendo a fonte renovável que mais
gera empregos no planeta”, conclui Sauaia.
DIVULGAÇÃO

Sistema Ocemg investe em programa
inovador de geração de energia fotovoltaica

SISTEMA OCEMG

Fonte: Ascom Sistema Ocemg.
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Fonte: Ascom Sistema Ocesp
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Presidente da Coopencirco, Camilo Torres, em performance como Pirulitus

Parceria com Sistema Ocesp
Para apoiar o cooperativismo artístico a
continuar suas ações empreendedoras no
mercado paulista, no dia 17 de março, o Sistema Ocesp, por meio do seu superintendente
executivo corporativo, Aramis Moutinho Júnior, esteve em reunião na Coopencirco para
discutirem sobre as formas de parceria entre
a cooperativa e a entidade. “A reunião de esclarecimento do Sistema Ocesp foi realizada
para incentivarmos o modelo cooperativo e
empreendedor da Coopencirco, atendendo
à legislação e atuando em parceria tanto no
âmbito contábil, fiscal, legal e de mercado,
como no âmbito institucional no que pudermos ajudá-los. Em contrapartida, ofereceram
prestação de serviços para nossos eventos.
Isso sim é uma parceria de sucesso, em que
ambos os lados ganham com esse tipo de
ação”, declarou o superintendente.
“Estabeleceu-se uma empatia pessoal ao
ponto de se alicerçar uma parceria entre a cooperativa, minha pessoa e a Ocesp, no sentido

de firmarmos um vínculo de atividades e ações
congêneres. A surpresa tornou-se uma confortável conversa e diálogo”, completou o Torres.
Dia do Circo
O Dia Nacional do Circo, celebrado em
27 de março, é uma data comemorativa que
homenageia a arte circense, uma das formas
de arte e entretenimento mais tradicionais
do nosso país. A escolha da data faz referência ao nascimento do palhaço Piolin, que
fez muito sucesso na década de 1920, sendo
muito homenageado pelos modernistas.
Intérprete do divertido Carlitos e do palhaço Pirulitus, Camilo Torres considera a
data um momento de grande comemoração,
alegria, além de uma oportunidade para reflexão sobre os constantes desafios que aparecem no cotidiano destes artistas. “Costumo
dizer que o circo e a atividade circense como
um todo é uma atividade de resistência por
excelência. Respeitável público, recebam o
circo de braços abertos!”, conclui.

cooperativismo médico brasileiro perdeu no dia 9 de
março um de seus maiores representantes. O ex-presidente da Unimed do Brasil e atual presidente da Fundação
Unimed, Eudes de Freitas Aquino, faleceu aos 72 anos, por
enfermidade decorrente de um AVC isquêmico, sofrido em
novembro do ano passado.
Natural do Rio Grande do Norte, era médico nefrologista, mestre e doutor em Clínica Médica. Foi presidente
da Unimed do Brasil por oito anos, membro do Conselho
da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), primeiro vice-presidente da Cooperativa das América e vice-presidente
da Organização Internacional das Cooperativas de Saúde
(IHCO, na sigla em inglês). Atualmente, presidia a Fundação Unimed e assessor da presidência da Unimed Federação São Paulo. Além da Confederação, presidiu a Unimed
Piracicaba, a Intrafederativa Centro Paulista e a Federação do Estado de São Paulo. Integrou o Conselho de Administração da Seguros Unimed e participou, ativamente, da
criação do MultiCoop – Fundo de Pensão Multipatrocinado, tendo sido o primeiro presidente do Conselho.
Foi um grande incentivador e presença constante em
eventos educativos e de promoção de integração das cooperativas, realizados pela Unimed Federação Centro Brasileira.
Em nota de pesar emitida pela Unimed do Brasil, a
instituição reafirma a importância de seu líder, descrevendo-o como um exímio defensor do cooperativismo.
Diz a nota: “Eudes escreveu uma história admirável
nos anos em que esteve ao nosso lado, marcando profundamente todos os que tiveram o privilégio de contar com sua
sabedoria, experiência e amizade.

Mestre e doutor em Clínica Médica (Nefrologia), Eudes foi
também presidente da Unimed Piracicaba (SP), da Federação
São Paulo - da qual era atualmente assessor da Presidência -,
e um dos criadores da Federação Intrafederativa Centro Paulista, a qual presidiu. Desempenhou fundamental papel como
membro do board da Aliança Cooperativa Internacional (ACI),
do Conselho Administrativo do Sescoop/SP, e foi primeiro vice-

-presidente da Cooperativa das Américas (região da ACI) e
vice-presidente da Organização Internacional das Cooperativas
de Saúde (IHCO, na sigla em inglês).
Neste momento de tristeza, lamentamos sua ausência,
mas celebramos também sua vida e suas contribuições, estendendo aos seus familiares, amigos e colegas nossos profundos
sentimentos. Diretoria Executiva da Unimed do Brasil.”

Coplacana doará R$ 2,5 milhões para 12 hospitais

D

urante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Coplacana, que aconteceu no último dia 30 de março, os
cooperados aprovaram a doação de R$ 2,5 milhões para
12 entidades de saúde dos estados de São Paulo, Goiás,
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Serão fornecidos equipamentos, insumos e também doações em dinheiro.
“Essa ação vai beneficiar não só a comunidade
ao nosso redor, queremos cumprir o nosso papel como
cooperativa auxiliando a sociedade. Nós percebemos a
dificuldade dos hospitais durante este período, que por
muitas vezes sofrem com a falta de insumos, equipe médica para atender os pacientes e até mesmo recursos, então
essa doação será um grande auxílio para essas entidades.
Essa ação comunitária foi iniciativa dos cooperados e endossada por nossa diretoria”, explica Arnaldo Bortoletto,
presidente da Coplacana.
Em Piracicaba, o Hospital dos Fornecedores de Cana
receberá a ajuda da cooperativa. Nas cidades de Assis,
Avaré, Barra Bonita, Catanduva, Itapetininga, Macatuba,
Penápolis, São José do Rio Preto,Taquarituba, Valparaíso

e Costa Rica a doação será destinada às Santas Casas dos
municípios. Já no estado de Goiás a instituição beneficiada
será o Hospital do Câncer em Rio Verde. A ação não é a
primeira iniciativa da cooperativa para auxiliar no combate ao Covid-19.
Durante o ano passado, a Coplacana promoveu diversas atividades em prol da comunidade como doações
de cestas básicas, móveis, máscaras, roupas de cama e
álcool em gel para fortalecer o trabalho de entidades que
auxiliam a população em vulnerabilidade social.
“Os projetos socioambientais em 2020 foram voltados ao combate à pandemia. Numa força conjunta de
colaboradores voluntários, cooperados, gestores de nossas
filiais e diretoria da Coplacana, pudemos todos cooperar
com ações voltadas a diversas esferas da sociedade, prefeituras, entidades e organizações. Nosso foco de doações
se baseou nessa necessidade em atender o mínimo, das
necessidades básicas que a população tanto precisa nesse
momento”, comenta Andrea Diehl, gestora de projetos
socioambientais da Coplacana. “Certamente nós vamos

COPLACANA

ocê sabia que no dia 27 de março é comemorado o Dia Nacional do Circo? Em
especial à data, a Cooperativa de Trabalho
Nacional de Circo (Coopencirco) apresenta
o trabalho que desenvolve em prol de seus
artistas cooperados e da comunidade. Entre
os serviços prestados, a cooperativa oferece
representação jurídica aos seus associados
referente aos editais e chamamentos culturais; acompanhamento e assessoria para
registros aos artistas; assessoria contábil e
jurídica para trabalhos, parcerias, além da
elaboração e produção de espetáculos.
Surgiu em 2015 em São Paulo e, hoje,
são centenas de artistas reunidos em um
projeto que leva alegria, diversão e educação para as pessoas, representando a classe
de artistas circenses e promovendo a inclusão social por meio da arte e cultura. “A
cooperativa surgiu da necessidade de preencher uma lacuna no mercado de representação institucional dos artistas circenses, em especial no estado de São Paulo.
E também atendendo a um dispositivo do
edital Programa de Ação Cultural (ProaC),
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que definiu que,
a partir de 2015, somente sociedades cooperativistas poderiam representar juridicamente os projetos apresentados”, explica o
presidente da Coopencirco, Camilo Torres.
Segundo Torres, entre os desafios de uma
sociedade cooperativa voltada ao segmento
artístico são os processos burocráticos de órgãos públicos. “Os desafios são grandes, especialmente para os circos itinerantes que enfrentam várias situações complicadas juntos aos
municípios e prefeituras, quando apresentam
propostas de instalação e montagem de suas
estruturas nas localidades”. Ele comenta ainda
sobre a falta de incentivo encontrada nas esferas públicas, além da concorrência desigual
com outras formas de arte e entretenimento.

Cooperativismo médico perde
Eudes de Freitas Aquino

UNIMED DO BRASIL

FOTOS: COOPENCIRCO

Hoje é dia de Circo!

transformar vidas com essas doações aos hospitais neste
momento de dificuldade. Essa ação tem total conexão com
o nosso propósito e com um dos princípios do cooperativismo que nos diz que é o nosso dever apoiar e cuidar das
comunidades onde estamos inseridos” complementa Marcos Marcos Farhat, diretor administrativo da Coplacana.

Presidente da Coopencirco, Camilo Torres, em performance como Carlitos; participação da Coopencirco na Virada Cultural de São Paulo, em 2005; reunião entre Sistema Ocesp e Coopencirco em março.
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CENTRO-OESTE COOPERATIVO

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO.

Foco Cooperativo
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Cooperativismo se aprende na escola
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rança jurídica, de ter a tranquilidade do que
eu faço hoje vai valer para amanhã. Hoje não
temos essa segurança. Temos que ter um
marco regulador que provoque eficiência e
evite o movimento de judicialização”.
O deputado Neri Geller frisou que a lei
do licenciamento ambiental vai destravar
projetos importantes para o desenvolvimento do país, como estradas, ferrovias, redes
de energia elétrica, saneamento, os lixões
das cidades e nas mais diversas cadeias produtivas. “Temos mais de R$ 130 bilhões em
investimentos travados em decorrência do
excesso de normas, decretos, portarias estaduais e resoluções existentes. Pretendemos
simplificar esse processo e garantir segurança jurídica para que a legislação seja cumprida com rigor e eficiência”.
Geller disse que grandes temas nacionais vêm sendo discutidos com participação
efetiva do Sistema OCB, e de forma direta
apresentam apontamentos no relatório que
vamos apresentar. Quero também levar as
sugestões das cooperativas de Mato Grosso,
para que possamos levantar os impactos da
falta de licenciamento nas cooperativas. Esse
licenciamento ambiental vai ser um marco na
vida do povo brasileiro”.
O Presidente na Fecomin (Federação
das Cooperativas de Mineração do Estado de
Mato Grosso), Gilson Camboim, ponderou
que existem duas situações que necessitam
ser revistas, como o do licenciamento para
a PLG (Permissão de Lavra Garimpeira) e a
do licenciamento dos agregados da construção civil. “São os dois tipos de minerais que
mais as nossas cooperativas utilizam, e esses
títulos minerais estão enquadrados como alto
poluidores. Acreditamos que podem ser clas-

sificadas para médio e baixo impacto. Esse
enquadramento da classificação de risco de
atividades já vai contribuir muito”.
O representante das cooperativas agropecuárias de Mato Grosso, Nelson Picolli,
salientou que “muitos produtores estão fazendo coisas erradas por falta de um licenciamento, pela demora em conseguir uma certidão. Existem muitas licenças que poderiam
ser unificadas e assim destravar a abertura de
novas áreas de produção, de forma legal”.
A presidente da Central Sicoob Rondon
MT/MS, Aifa Naomi Uehara, disse que esse
é um assunto que vem sendo tratado há
muito tempo “mas, percebemos que não
evoluiu em nada. A lei do licenciamento é
necessária e o nosso grande anseio é pela
segurança jurídica. Somos cobrados pelo
Banco Central na hora da liberação de crédito para nossos associados. Quanto mais
rápido essa questão se resolver melhor. Entendemos que a economia vai crescer e o
meio ambiente será preservado”.
“Precisamos da simplificação dos licenciamentos, da dispensa de atividades que
não têm impactos ambientais, que os órgãos
federais tenham uma linguagem unificada,
onde hoje cada um faz diferentes exigências,
para que possamos agilizar a concessão do
crédito,”, ressaltou o presidente da Central
Sicredi Centro Norte, João Carlos Spenthof.
O superintendente da OCB/MT, Frederico Azevedo, disse que o próximo passo
será encaminhar as demandas das cooperativas de Mato Grosso, alinhadas com o Sistema OCB, para serem analisadas pelo relator
da matéria, e acredita que “a simplificação
da lei de licenciamento ambiental vai ajudar a
fomentar a econômica no país”.

o cooperativismo os indivíduos buscam
de forma conjunta resolver problemas
coletivos e, assim, gerar bons resultados.
Compartilham objetivos e colaboram mutuamente para que todos tenham sucesso.
E tudo isso em um sistema que funciona de
maneira horizontal na escolha das políticas e
na tomada de decisões. Nas assembleias, as
pessoas eleitas democraticamente são representantes dos demais cooperados. Por esses
e outros motivos, o cooperativismo carrega
ricas lições para serem repassadas às crianças
e jovens. A junção de cooperativismo e educação pode estimular neles o empreendedorismo, a responsabilidade social e a defender
uma sociedade democrática.
Por esse motivo, o ensino do cooperativismo nas salas de aulas faz todo o sentido. Aqui
em Goiás, a meta do Sistema OCB/GO de
levar o cooperativismo para as salas de aulas
começa a virar realidade em 2021. O projeto
Cooperativismo na Escola, desenvolvido pelo
Sescoop/GO em conjunto com a Secretaria

Estadual de Educação, visa proporcionar às
escolas públicas meios para o intercâmbio,
a inserção e o desenvolvimento da educação
cooperativa. Em abril deste ano teve início a
formação da primeira turma de professores e
assessores de gestão pedagógica das escolas
selecionadas.
Em um primeiro momento, participam
da formação gestores e professores profissionais para posteriormente chegar aos alunos. Serão desenvolvidos temas como meio
ambiente, direitos humanos, cultura, arte
e promoção da saúde, importantes para a
compreensão do mundo contemporâneo e
para a convivência social, a partir da cooperação. Numa fase posterior, haverá também
um trabalho focado na educação financeira
e no empreendedorismo. A proposta é que
esses temas sejam inseridos com atividades
práticas, utilizando a filosofia cooperativista.
Somos uma entidade que representa o
cooperativismo e enxerga a importância de
atuar proativamente em favor da comuni-

dade. Levar o cooperativismo para as salas
de aula é um projeto que olha para o futuro.
Lá na frente, muitos desses alunos que começam a aprender sobre o cooperativismo
vão constituir seus próprios empreendimentos, por meio de projetos de cooperação,
vão gerar empregos e aumentar a renda da
nossa população. Temos quase 1.100 escolas
da rede estadual em Goiás, o que mostra o
tamanho dessa capilaridade. Se cada sala de
aula de um município formar uma cooperativa mirim, em alguns anos, esses alunos estarão montando cooperativas com potencial
de uma Comigo, Sicredi, Sicoob, Unimed,
Uniodonto, Coapil, Complem e assim por
diante. É a semente do cooperativismo de
amanhã sendo plantada hoje.

Sistema OCB/GO investe R$ 10,8 mi em formação profissional e ações sociais

O

Sistema OCB/GO divulgou em abril um balanço referente a ações desenvolvidas nos últimos anos, inclusive
em meio à pandemia de covid-19. Foram realizadas, nos
anos de 2019 e 2020, 666 ações de formação profissional, que atenderam a um público de 20.182 pessoas. As
205 ações de promoção social alcançaram um público de
68.238 pessoas. Nas duas frentes de atuação, considerando
também as atividades de monitoramento, o Sescoop/GO
investiu mais de R$ 10,8 milhões. Nesta última área foram
registradas 240 ações realizadas, abrangendo um público
de 367 pessoas.
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira destaca que os resultados obtidos nos últimos dois anos
evidenciam o desempenho do Sescoop/GO em ações que
visam à qualificação das cooperativas para uma gestão
mais eficiente, com ênfase no desenvolvimento econômico e
social do cooperativismo goiano. “Mesmo em um ano atípico
e complicado, como foi 2020, com todo o impacto causado
pela pandemia, nós conseguimos manter o foco de atuação
voltado ao aperfeiçoamento da governança e gestão das
cooperativas”, destaca.
O dirigente cita como exemplo de superação, em plena
pandemia, os resultados obtidos no Dia de Cooperar (Dia C
Goiás) em 2020. “Registramos 72 ações realizadas, de forma
exclusiva, por 23 cooperativas goianas, mais a iniciativa do
Sistema OCB/GO, que reuniu 15 cooperativas parceiras. Juntas, todas elas beneficiaram diretamente mais de 47 mil pessoas, número que ultrapassa um público de 61 mil pessoas,
se considerarmos também o alcance indireto das atividades.
Temos o compromisso de atender as nossas cooperativas da

melhor maneira possível. Os resultados obtidos nos dois últimos
anos nos dão a certeza de que estamos no caminho certo”, frisa.
Pereira diz que, na gestão doSescoop/GO tem sido
priorizada a aproximação com as cooperativas para que
seja possível entendê-las e formatar cursos e eventos de
acordo com a necessidade e maturidade de cada uma delas.
“Estamos oferecendo desde cursos básicos até cursos mais
sofisticados, como o de CEO, e também o de Filosofia de
Gestão Cooperativa”, acrescenta.
Reinvenção
O superintendente do Sescoop/GO, Jubrair Júnior, explica que, devido à pandemia, todos os cursos presenciais foram
transformados para o formato on-line, de forma síncrona. “Temos hoje uma ferramenta de EAD nacional com alguns cursos
SISTEMA OCB/GO
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Impactos da lei do licenciamento ambiental nas cooperativas de MT
licenciamento ambiental é um instrumento utilizado pelo Brasil com o objetivo de exercer controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que
utilizem recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam causar degradação do
meio ambiente. Este é um tema que envolve
diversos setores de desenvolvimento e que
está sendo debatido para a construção do
Projeto de Lei (PL) 3729/2004, que trata do
licenciamento ambiental no Brasil.
O tema foi pauta da reunião virtual promovida pela OCB/MT, no dia 12/04, com o
deputado federal Neri Geller (PP-MT), relator do projeto na Câmara dos Deputados e
membro da Frencoop (Frente Parlamentar
do Cooperativismo). A conversa, que durou
quase três horas, contou com a participação
de mais de 60 lideranças cooperativistas de
Mato Grosso, de outros estados e de representantes do Sistema OCB, e mostrou que
os desafios são grandes quando o assunto é
licenciamento ambiental.
“Estamos monitorando e atuando neste tema desde o início. Ele não é simples, é
complexo, e está na pauta de diversas frentes de discussões, como da agropecuária,
da Frencoop, e inclusive na mudança da Câmara dos Deputados. O licenciamento ambiental faz parte da agenda institucional do
cooperativismo para 2021”, disse a gerente
geral da OCB, Tânia Zanella.
“É imperativo darmos encaminhamento a
este assunto que é espinhoso, principalmente
para Mato Grosso onde os setores do cooperativismo agropecuário, mineral e de crédito são muito fortes. Esse alinhamento, com
a participação do deputado Neri Geller, que
tem conhecimento do setor e do cooperativismo, é muito importante. O mundo todo
está de olho no Brasil na questão ambiental, e
os impactos de cada movimento dado por nós
atingem nossa economia e parcerias internacionais”, disse o presidente do Sistema OCB/
MT, Onofre Cezário de Souza Filho.
O Projeto de Lei deve entrar em votação ainda neste semestre na Câmara dos
Deputados e a OCB já definiu algumas prioridades para que conste no texto como a
possibilidade de assegurar autonomia para
estados e municípios na implementação
das normas; de adequar as exigências de
licenciamento às características específicas
de cada empreendimento; e de dar maior
previsibilidade na análise dos procedimentos por parte dos órgãos públicos.
O consultor ambiental da OCB, Leonardo Papp, explicou que “precisamos de segu-

SISTEMA OCB/GO
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Fachada da sede do Sistema OCB/GO, em Goiânia

que todos os colaboradores de cooperativas podem fazer.
Fomos atrás de uma parceria para termos também uma
ferramenta de EAD estadual e hoje nós oferecemos mais
de 35 cursos às cooperativas. Fizemos, em 2020, mais de 20
lives, que tiveram mais de 11 mil visualizações e também
aumentamos o número de eventos que fazemos para as
cooperativas, trouxemos cursos que nós não tínhamos antes, que as próprias cooperativas faziam e implantamos a
gestão por resultados, através de indicadores estratégicos e
operacionais”, destaca.
Na área de crédito, Jubrair Júnior informa que foram
oferecidos os cursos CPA 10, CEA, de forma centralizada,
dois MBAs, um em gestão comercial e outro em gestão
de pessoas. “Esse ano, continuamos nos reinventando.
Estamos também investindo em inovação, tivemos agora
o Hackaboom, que é um hackathon, e vamos ter outro no
fim do ano. Vamos ter os cursos, novamente, CPA 10, CEA,
e CPA 20 e nosso programa de formação em inovação e
transformação, e MBAs na área de saúde, de cooperativa
de crédito, outro na área de cooperativa agropecuária, em
pecuária leiteira, e vamos oferecer alguns programas de
formação; um deles será o de desenvolvimento de CEOs,
todos eles realizados por instituições de grande prestígio”,
ressalta.
O superintendente destaca que o Sescoop/GOestá
trazendo o que há de melhor em formação profissional
para as cooperativas para que elas possam sair dessa
pandemia ainda mais capacitadas. “Estamos passando
por uma situação muito difícil, mas, com inovação e garra,
vamos conseguir sair mais fortes”, garante.
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Cooperativas apoiam movimento Unidos Pela Vacina no MS
conteceu na última semana de abril o
lançamento oficial do Movimento Unidos pela Vacina em Mato Grosso do Sul,
liderado pela Energisa e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul
(FIEMS). O evento foi realizado na Casa da
Indústria, em Campo Grande, seguindo os
protocolos de biossegurança, e contou com
a presença física e virtual de representantes
de diversas empresas, inclusive a Luiza Trajano, uma das idealizadoras do movimento.
O Unidos pela Vacina é um movimento
da que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs, unidas por um único
propósito: tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. A mobilização
surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do
Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena
Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto
com o empresariado de todo o Brasil.
O movimento é apartidário e sem interesses comerciais. Para articulação de
medidas urgentes junto aos governantes e
à sociedade civil, cada frente é liderada por
renomados empresários, contando com a
participação de mulheres do Grupo Mulheres do Brasil.
Em Mato Grosso do Sul, o movimento
é liderado pela FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul)
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A

O evento de lançamento do Moviento Unidos pela Vacina aconteceu no auditório da FIEMS, em Campo Grande (MS)

e Energisa, representadas pelos seus presidentes, Sérgio Longen e Marcelo Vinhaes
Monteiro, respectivamente, e pela advogada
Marina Mandetta, que integra o Grupo Mulheres do Brasil.
Até o momento, já aderiram ao Unidos
pela Vacina em Mato Grosso do Sul 42 empresas. Dentre elas, o Sistema OCB/MS e
mais 9 cooperativas: Unimed Campo Grande, Copasul, Cergrand, Coeso, Cooasgo,

Aurora, Cercampo, LAR e Sicredi.
“O Sistema OCB/MS está engajado no
movimento Unidos pela Vacina, é um momento importante em que toda a sociedade
deve participar. O sistema cooperativo sul-mato-grossense está imbuído desse propósito, visto que diversas cooperativas estão
colaborando e se solidarizando com a população sul-mato-grossense”, declara o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Régis.

Sistema OCDF promove visita do Sesc-DF à Cooperativa Recicle a Vida
Sistema OCDF, por meio do presidente
Remy Gorga Neto e a superintendente
Carla Madeira, promoveu uma visita técnica à
cooperativa Recicle a Vida. Na oportunidade,
diretores do Sesc-DF puderam ver de perto o
trabalho desenvolvido na cooperativa.
O diretor regional do Sesc-DF, Moisés
Nunes Brandão, a diretora do departamento de Programas Sociais da instituição, Nina
Fontes, gestores e assistentes das áreas de
Nutrição e Assistência Social foram recebidos na cooperativa pela coordenadora
administrativa da Recicle a Vida, Mônica
Mendes Licassali.
Durante a visita, Mônica explicou ao
grupo as etapas de trabalho realizado na cooperativa, além de apresentar o espaço, o funcionamento da Recicle a Vida e o dia a dia dos
cooperados. A coordenadora da cooperativa
reiterou a importância da parceria entre o
Sesc-DF e a cooperativa, que beneficiam diretamente a qualidade de vida dos cooperados.
De acordo com o diretor regional do Sesc-
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André Fernandes/Sesc-DF

O

Representantes do Sistema OCDF e do Sesc-DF visitam a sede da cooperativa Reclice a Vida

-DF, Moisés Nunes Brandão, a presença da diretoria e dos gestores no local é extremamente importante para compreender o projeto e
os desdobramentos sociais da cooperativa.
O grupo conheceu todo o processo de
separação de resíduos sólidos, acompanhou o
carregamento dos caminhões, o processamento em prensas, além da esteira de 35 metros,
responsável por transportar os materiais. A

equipe também teve acesso aos espaços das
salas de cursos profissionalizantes (costura,
manicure, cabelereiro, informática e serigrafia); sala de alfabetização; cozinha e refeitório.
O presidente da OCDF Sescoop DF,
Remy Gorga Neto, disse que a visita técnica
é uma possibilidade de definir uma parceria
com o Sesc-DF para realizar a coleta nas unidades da entidade em todo o Distrito Federal.
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Frimesa entre as maiores do Sul
FRIMESA
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Castrolanda lança campanha pelos 70 anos de história
CASTROLANDA

Smartcoop é lançada no RS

ASSESSORIA NOVA ALIANÇA

Safra 2021 é a maior na história da Nova Aliança

O

S

e a safra 2020 já superou as expectativas, 2021 chegou
para levar a Safra das Safras a outro patamar. A Cooperativa Nova Aliança encerrou a vindima com a colheita
da variedade Marselan, em Santana do Livramento. No
total, foram recebidos 49,3 milhões de quilos de uvas nos
três meses de vindima. Com isso, o ano fica marcado na
história da Cooperativa como a maior safra dos 90 anos.
Do total recebido, foram entregues 45,3 milhões de
quilos de uvas americanas, ideais para sucos e vinhos de
mesa; e 3,8 milhões de viníferas, variedades para elaboração de vinhos finos. Além disso, aproximadamente
48,03 milhões são de uvas convencionais e 1,29 milhão de
orgânicas certificadas.
“Estamos comemorando 90 anos com um novo marco
na nossa história. Conseguimos superar as expectativas e
os consumidores terão produtos de excelente qualidade.
O empenho dos nossos associados e dos funcionários, e o
clima favorável foram fundamentais para que pudéssemos bater esse recorde”, salienta o presidente da Nova
Aliança, Alceu Dalle Molle.
O enólogo responsável, Anderson Felten, explica que
as uvas estão com bom índice de cor e boa maturação fenólica. “A qualidade dessa safra irá nos permitir elaborar
vinhos com ótimas características aromáticas, equilibrados
e agradáveis ao paladar”.
Na Campanha Gaúcha, as chuvas no início de fevereiro causaram preocupação, mas a boa intensidade de
sol e calor proporcionaram uvas de qualidade e ponto de
maturação muito bom.

“A safra 2021 foi desafiadora e empolgante. A nossa
produção passou de 500 mil quilos recebidos na unidade de
Santana do Livramento para mais de 1 milhão de quilos
de uvas finas neste ano”, destaca o enólogo Eduardo Renan
Ribeiro Guarche, que atua na Campanha.
A Nova Aliança possui associados em diversos terroir
da Serra, Campanha Gaúcha e Serra do Sudeste. As 53
variedades de uvas colhidas nessa safra foram produzidas
em 1880,18 hectares.
Em Santana do Livramento, a produção é somente
de uvas para a elaboração de vinhos finos. Já na Serra
Gaúcha as frutas são destinadas para os demais produtos,
com foco no suco.
Sobre a Cooperativa Nova Aliança
A Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança é fruto da
união de cinco tradicionais cooperativas vitivinícolas da Serra
Gaúcha: a Cooperativa Aliança e a Cooperativa São Victor, de
Caxias do Sul; a Cooperativa São Pedro e a Cooperativa Santo
Antônio, de Flores da Cunha; e a Cooperativa Linha Jacinto,
de Farroupilha. Hoje, a Nova Aliança conta com 700 associados, distribuídos em três distintas regiões vitivinícolas: Serra
Gaúcha, Encruzilhada do Sul e Campanha Gaúcha. Neste ano,
a Cooperativa celebra 90 anos de história.
A Nova Aliança possui uma das maiores e mais
modernas plantas industriais de suco de uva integral da
América Latina. Desde 2013, a produção de suco e, a
partir de 2014, o envase de vinho e de espumante, estão
concentrados na sede da Cooperativa, em Flores da Cunha.

Inscrições abertas para a 8ª Semana Acadêmica da Escoop

A

Escoop - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo promove, entre os dias 18 e 20 de maio das 19h30 às 21h30,
através da Plataforma Microsoft Teams, a 8ª Semana Acadêmica. Durante os três dias de evento ocorrerão debates e
cases sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O evento é destinado a discentes e egressos da Escoop
em todas as modalidades de ensino; dirigentes e cooperados; docentes da Escoop e demais instituições de ensino;
funcionários do Sescoop/RS. As inscrições podem ser feitas
através do link http://escoop.edu.br/cursos/8-semana-academica/ até o dia 13 de maio.
Confira a programação completa: 18 de maio - A
contribuição das Cooperativas para o alcance dos Objetivos do
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Desenvolvimento Sustentável (ODS) no RS – Desafios e Possibilidades; Apresentação e discussão sobre ações práticas das
cooperativas para alcançar os 17 ODS. 19 de maio - Inovação,
criatividade e tecnologias emergentes; Como as cooperativas
podem debater os 17 ODS no contexto de inovação, criatividade e tecnologias emergentes. 20 de maio - Ações do Sistema
Sicredi para Desenvolver o ODS 10 – Redução da Desigualdades: Os processo de inclusão de PcD’s. Será debatido
como o Sistema Sicredi vem trabalhando o ODS 10 no processo de inclusão de PcD’s na visão de aluna de graduação
da ESCOOP que é PcD e colaboradora do CAS Sicredi.
Mais informações: relacionamento@escoop.edu.br
ou pelo whatsapp: (51) 98914-0206.

M

ais de 170 mil produtores de cooperativas devem ser
beneficiados com a Smartcoop, uma plataforma digital que busca facilitar o desenvolvimento das coops agropecuários e incentivar a intercooperação. A ferramenta, criada
pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado
do Rio Grande do Sul junto com as 30 coops filiadas, foi
lançada nesta terça-feira, virtualmente, num evento que
contou com a participação do presidente do Sistema OCB,
Márcio Lopes de Freitas.
“Sinto-me orgulhoso de ver esse processo de inovação. É uma revolução. E isso vem ao encontro das necessidades do nosso produtor rural. Aliás, o Brasil tem o agricultor mais jovem do planeta, com idade média abaixo
dos 50 anos. E como tal, ele quer e precisa de ferramentas
de nova geração. Vocês estão gerando valor ao cooperado
e mostrando o poder da intercooperação”, avalia Freitas.
A plataforma digital beneficiará os produtores associados com segurança e funcionalidades que auxiliam na
gestão da propriedade. A ferramenta será um suporte extra
ao trabalho de assistência técnica já desenvolvido pelas coops, inovação digital que contribui para a eficiência produtiva e competitividade de mercado.
Entre as funcionalidades do aplicativo estão acompanhamento da lavoura, monitoramento por satélite, previsão
do tempo, indicadores da cadeia leiteira, gerenciamento de
rebanho, saldo de produtos na cooperativa, títulos a pagar,
cotações e mecanismos de venda da produção. O projeto
iniciou em agosto de 2019.
O presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Cezar Vieira
Pires, disse que a ferramenta representa o marco de um trabalho realizado há muito tempo e que contou com a adesão
de 100% das coops que compõem a entidade. Segundo ele,
o Smartcoop é uma ferramenta baseada em duas palavras
fundamentais: a intercooperação e a inovação.
“Foi um trabalho muito intenso para desenvolver
soluções, sempre pensando no cooperado. Pretendemos
que essa plataforma digital aumente a competitividade
das cooperativas”, comenta Paulo Pires.

O

s 70 anos de dedicação e trabalho de diferentes gerações
são marcados com uma história iniciada na Holanda, escrita
em terras brasileiras e será reforçada no decorrer dos próximos
meses. Nesta sexta-feira, 30, a Castrolanda lança sua campanha
institucional de aniversário “Nossas razões para celebrar”.
São exatos sete meses até a data oficial do aniversário de 70 anos da Cooperativa, em 30 de novembro. Em
comemoração serão realizadas ações envolvendo colaboradores, cooperados e toda a comunidade, união que está
na essência da Castrolanda.
Para o presidente, Willem Berend Bouwman a Cooperativa caminha para mais um ano de superação. “Na comemoração dos 70 anos temos muitos motivos para celebrar,
mesmo em um cenário desafiador já conquistamos ótimos
resultados, consequência do trabalho e empenho de nossos
associados, colaboradores e toda a família Castrolanda”.
O supervisor de Comunicação e Marketing, Edgar Ribas explica os desafios de recontar essa trajetória. “É uma
data muito significativa para nós, o propósito é levar a
todos uma experiência de orgulho e pertencimento com a
campanha. Estamos preparando diversas ações, com muitos detalhes para marcar este ano único”.

Nova identidade
Como parte deste trabalho, o site, redes sociais e a logomarca da Cooperativa ganharam uma nova identidade.
A partir de agora todos os materiais carregam o selo dos 70
anos, que faz referência a história e a arquitetura holandesa.
“As ações são baseadas em nossos valores e o grande
objetivo é mostrar que juntos construímos estas conquistas. Queremos que este momento fique gravado na memória e seja celebrado por todos, mesmo com a distância
imposta pela pandemia”, afirma Edgar.
Motivos para comemorar não faltam, mesmo em um
período com tantos desafios, já nos primeiros três meses
foi superado o recorde de mais de R$1 bilhão em faturamento, o que deixa como resultado um crescimento de
59%, comparado ao mesmo período de 2020.
“Nossa história nasceu da coragem, se fortaleceu na fé e
se consolidou no trabalho. São sete décadas focadas na cooperação. Agora vamos intensificar ainda mais os nossos trabalhos,
com valorização das pessoas, foco na eficiência operacional para
um futuro de conquistas”, afirma o Presidente da Castrolanda.
A nova campanha está disponível no canal do YouTube
pelo link: https://youtu.be/3BcZiKdFgJg.

Credicoamo entre as 60 instituições da Campanha de Segurança do Banco Central

O

Banco Central do Brasil (BC) começou em abril uma
importante campanha de Segurança Digital para alcançar usuários em todo o país visando a prevenção contra
golpes no Pix. Das 747 instituições possíveis de participação na campanha, apenas 60, e entre elas a Credicoamo
Crédito Rural Cooperativa, estão engajadas e participando
da iniciativa de divulgação junto aos usuários.
O Banco Central do Brasil (BC) está divulgando durante toda esta semana uma série de posts informando
com se proteger contra as fraudes mais comuns envolvendo o Pix e também para consolidar uma cultura de segurança digital entre os participantes.
De maneira específica, a campanha visa alertar os cidadãos para as estratégias de engenharia social utilizadas
pelos golpistas, bem como conscientizá-los a respeito dos
cuidados necessários para não serem vítimas de fraudes.

Na estratégia de comunicação da Coamo e da Credicoamo, a divulgação está sendo realizada via portais
internos, sites das cooperativas, via whatsapp aos cooperados e funcionários, e redes sociais da Coamo.

anuário “500 maiores do Sul”, divulgado pela revista
Amanhã e feito em parceria com a PwC Brasil coloca
a Frimesa como 56ª maior empresa do Sul do Brasil, a
11ª maior cooperativa do Sul, e 22ª maior empresa do
Paraná. O levantamento leva em consideração os dados
financeiros, de patrimônio líquido, receita líquida e lucro
líquido ou prejuízos de 2019, e foi publicado em edição
impressa entre fevereiro e março de 2021.
Em comparação com os dados de 2018, a Frimesa subiu
duas posições entre as maiores empresas do sul, e duas posições entre as maiores do Paraná. As cooperativas filiadas da
Frimesa também se posicionam no ranking, são elas: C.Vale
(21º lugar no Sul, e 8º lugar no Paraná), Lar (24º lugar no sul,
9º lugar do Paraná), Copacol (36º lugar no Sul, e 12º lugar no
Paraná), Copagril (94º lugar no sul, e 38º lugar no Paraná) e
Primato (229º lugar no Paraná, 88º lugar no Paraná).
O desempenho das empresas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostra que 2020 tinha tudo para
dar certo, se não fosse a pandemia que abalou as estruturas
econômicas. Elas estavam acelerando, e em alguns casos,
como a Frimesa, continuaram a acelerar. As empresas paranaenses despontam com a maior soma de receitas, de patrimônios e de lucros, chegando aos R$149,3 bilhões como
Valor Ponderado de Grandeza. Demais informações estão
disponíveis em https://amanha.com.br/500maiores/.

C.Vale é destaque no Quem é Quem

A

C.Vale venceu três categorias do prêmio Quem é
Quem Melhores Cooperativas. A cerimônia, realizada de forma virtual, reuniu dirigentes, funcionários
e produtores das principais cooperativas brasileiras, no
dia 13 de abril, durante a abertura da AveSui 2021, a
maior feira dos segmentos de aves e suínos.
A cooperativa ficou em primeiro lugar nas categorias Responsabilidade Ambiental e Bem-Estar Animal;
Desenvolvimento Sustentável; e Melhor Cooperado
Aves, com Kougi Takahasi, de Terra Roxa. Em cinco edições do prêmio, a C.Vale é a maior vencedora, com 14
troféus de primeiro lugar. A Frimesa, da qual a C.Vale
também faz parte, venceu na categoria Varejo.
O presidente da C.Vale, Alfredo Lang, participou
da solenidade e destacou que a premiação é resultado
de um trabalho em equipe. “Estamos no caminho certo,
superando desafios e melhorando a qualidade de vida
da comunidade. É sempre muito gratificante participar
de eventos que coroam a nossa marca e o talento dos
nossos associados e funcionários”.
A diretora da Gessulli Agribusiness, Andrea Gessulli,
destacou os 112 anos de história da empresa de comunicação. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, enfatizou seu
carinho pelo cooperativismo e lembrou que a cadeia produtiva do agronegócio, mesmo diante da pandemia, continuou
trabalhando e levando o alimento para a mesa da população.
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Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc.

Opinião

SISTEMA OCESC

sUL COOPERATIVO
Cooperativas: na crise ou na bonança

A

s classes econômicas localizadas na
base da pirâmide social sofrem um
processo de empobrecimento inédito na
história recente. A crise econômica que se
arrasta desde 2016 e os percalços para o
crescimento do País geraram uma elevada taxa de desemprego e de subemprego.
As expectativas de uma retomada segura,
que se vislumbrava no primeiro trimestre
de 2020, foram derrubadas pela eclosão da
pandemia e por todas as mazelas que trouxe em seu bojo.
O quadro, inevitavelmente, deteriorou-se
nesses 13 meses de crise sanitária no Brasil,
deixando ainda mais vulnerabilizados aqueles a quem o serviço social chama de hipossuficientes, ou seja, os destituídos de tudo
ou quase tudo. O Governo Federal prudentemente instituiu o auxílio emergencial no ano
passado, medida reeditada neste ano por
questões fortemente humanitárias.
É inspirador identificar, nesse cenário
de dificuldades, o papel das cooperativas dos diversos ramos de atividade no
esforço – ora isolado no plano local, ora
articulado na esfera regional ou estadual
– de mitigar as dores físicas e emocionais
desses brasileiros.

Na crise, a segurança alimentar é a primeira preocupação: a história nos mostra
que onde grassar a fome não haverá paz
social. As 45 cooperativas agropecuárias de
Santa Catarina são essenciais para assegurar
o preparo de grande parte dos 1,3 milhão
de hectares cultivados em território barriga-verde e, consequentemente, contribuem
com parcela significativa da safra agrícola
estadual que, neste ano, deve render 7 milhões de toneladas, entre arroz, feijão, soja,
milho e outros produtos agrícolas. Essa
imensa produção rende ao Estado milhões
de dólares em exportações, mas, acima de
tudo, assegura alimento farto e acessível à
população em todas as regiões. Simultaneamente, as cooperativas produzem grãos
para a nutrição animal de duas cadeias produtivas que notabilizaram os criadores catarinenses no Brasil e no mundo: a suinocultura e a avicultura.
Nesse particular, é importante notar a
questão do alimento acessível. Excetuando-se um ou outro produto que, por
questões climáticas, sanitárias, logísticas
ou mercadológicas, apresenta-se episodicamente encarecido, de regra a comida
no Brasil tem preço entre baixo e mode-

rado. Parte dessa realidade é edificada
pelas cooperativas.
Os formuladores de políticas públicas
perceberam que a forma mais eficiente de
distribuição de renda é o emprego. Contudo, em tempos de baixa atividade econômica e legislação trabalhista complexa, a
alternativa é capacitar e instrumentalizar as
pessoas para uma atividade viável, sustentável e rentável – mesmo que seja no microcosmo desse pequeno agente econômico.
Santa Catarina aderiu a essa fórmula, como
comprovam os mais de 500 mil microempreendedores individuais (MEIs) registrados.
Esses trabalhadores também podem ser
organizados em cooperativas, quando realmente houver uma vocação coletiva para
um projeto associativista.
É fato notório e historicamente comprovado que a sociedade em geral e o Poder Público em particular podem contar
com o papel solidário das cooperativas em
épocas de bonança ou de crise.

A

pandemia do novo coronavírus afetou diversos âmbitos sociais e econômicos. Segundo o Ministério da
Saúde, durante o período, os estoques dos hemocentros
diminuíram cerca de 20% em todo o Brasil. Para contribuir na transformação desta realidade, a Aurora Alimentos promove a campanha #OrgulhoDeSerDoador.
A ação marca o Dia Internacional do Cooperativismo
comemorado no primeiro sábado de julho, anualmente,
ao redor do planeta.
Durante dois meses, os mais de 36 mil empregados da Aurora nas cinco regiões do país, bem como
os funcionários e produtores rurais das cooperativas
filiadas à Aurora, serão estimulados a exercer a solidariedade. Eles poderão doar sangue no hemocentro
ou banco de sangue mais próximos de sua localidade.
A empregada da Filial de Vendas da Aurora em
Fortaleza, Nayara da Silva, está pronta para fazer a
doação no Hemocentro do Ceará (Hemoce). “É algo
grandioso e importante, um ato tão bonito que traz
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Sistema Aurora unido para salvar vidas

tanta alegria aos que doam e aos que recebem. Saber
que aquele seu pequeno ato pode salvar a vida outras
pessoas é algo extraordinário e impagável”, garante a
auxiliar de vendas.
A união de todos poderá garantir auxílio em di-

nheiro para até cinco entidades sociais. Isso porque
as doações serão contabilizadas pela Aurora no “Termômetro de doações”, que possui três metas: 300,
600 e 1.000 doações. O termômetro é alimentado
pela soma de todas as doações realizadas por meio
da campanha.
O presidente da Aurora Alimentos Neivor Canton destaca que a ação vai muito além da comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo. “A campanha demonstra a real força da cooperação, onde
milhares de pessoas, em diversos lugares do país, se
unem em prol de uma causa tão nobre e essencial
para toda a sociedade”, sublinha.
A Campanha #OrgulhoDeSerDoador tem a
participação e apoio da Fundação Aury Luiz Bodanese, do projeto Acredite no Cooperativismo e das
cooperativas filiadas ao Sistema Aurora: Cooperalfa,
Auriverde, Cocari, Cooasgo, Cooper A1, Coopervil,
Copercampos, Copérdia e Cooperitaipu.
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Fontes: Ascom Sistemas OCB/AC, OCB/AM, OCB/AP, OCB/PA, OCB/RO, OCB/RR e OCB/TO

Giro

OCB/AM participa de ação da iniciativa Brasil Fraterno em Manaus

por Katarine Ávila

O

Amazonas foi um dos estados que mais sentiu os efeitos e
sofreu com os impactos negativos da pandemia no Brasil. Por
isso, através da iniciativa Brasil Fraterno, uma ação que faz parte
de uma rede nacional de solidariedade, criada para promover a
segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade
social, foi feita uma ação pontual na capital amazonense.
Em Manaus foram entregues mais de 270 mil cestas básicas, através da Ação de Distribuição de Alimentos (ADA) do
Ministério da Cidadania, em parceria com a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), além das cestas doadas pelo Sesc
Amazonas, Sistema OCB/AM, FIEAM, Confederação Nacional da

Os produtos da marca CacauWay e a produção na fábrica da cooperativa Coopatrans

Sicoob Roraima realiza ações de expansão no estado

O

governo de Roraima prepara o crescimento do
cooperativismo no Estado. Em abril, a Casa Civil
do Estado recebeu representantes do setor. A reunião
foi marcada para solicitar convênios com o Governo
do Estado de Roraima, possibilitando o recolhimento
de tributos estaduais nas agências do Sicoob Roraima.
Estavam também presentes na reunião o presidente do Conselho de Administração, Luis Bazan, o
diretor-presidente, Ailton Fernandes, o diretor financeiro José Cícero Francisco dos Santos, gerentes das
duas agências Patrícia Seganfredo e Jane Costa e o
Secretário Chefe da Casa Civil, Flamarion Portela. O
interesse da parceria surgiu por parte do Sicoob Roraima, que solicitou a reunião e foi prontamente aten-
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dido pela equipe do Palácio Senador Hélio Campos.
Na reunião, os presentes puderam falar sobre o cooperativismo de crédito, sobre a sua influência no estado de Roraima, sobre a expansão
das atividades rurais, produtos agrícolas e a
presença do Sicoob Roraima em negociações e
custeios de grandes investimentos na área.
O Sicoob Roraima já está fazendo a sua expansão no estado e buscando parcerias com
grandes órgãos da administração pública, com
o desejo de impulsionar o cooperativismo na região. Afinal, as ações cooperativistas beneficiam
não apenas a cooperativa e os cooperados, mas a
comunidade como um todo.

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 8 l Abril 2021

“Tivemos subsídio do governo federal para não ter que demitir nossos funcionários, tivemos ajuda financeira de apoiadores que
estiveram juntos e acompanharam de perto a necessidade. Atualmente estamos trabalhando em dias e horários reduzidos”, conta.
Ao comparar as páscoas de 2020 e 2021, Hélia comenta que
foram bem parecidas, e até mesmo o lockdown deste ano parece
ter sido estratégico, ocorrendo no mesmo período de 2020, no início da pandemia.
“Promovemos estratégias para venda aos nossos associados,
comerciantes locais, vendas dellivery em redes sociais e lançamentos de novos produtos atrativos aos nossos clientes”, destaca.
A maior expectativa agora para a Cacauway é que a vacina
chegue o mais rápido possível.
“Esperamos que a vacina chegue para todos para que possamos
retomar as atividades normais e projetar o crescimento de nossa empresa como planejado para 2020. 2021 será o ano das vendas e-commerce, estamos criando mecanismos de vendas e apostando nas redes
sociais para continuar existindo”, afirma a engenheira agrônoma.
A Coopatrans surgiu em 2010 com a união de 40 produtores
de cacau da agricultura familiar. Em seu portifólio de produtos da
marca Cacauway possui trufas, tabletes e cacau em Pó; as trufas
produzidas possuem sabores diferenciados, destacando-se as de
açaí, castanha do pará, cupuaçu, geleia de cacau e Nibs, por serem
sabores regionais.

Indústria (CNI) e Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) para beneficiar quem mais precisa.
A iniciativa Brasil Fraterno reafirma a parceria entre o Ministério da Cidadania, o programa Pátria Voluntária, o Sistema S e a
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab.
Para fechar a agenda, com a presença do presidente Jair
Bolsonaro, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, inaugurou o novo Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas. O novo equipamento, agora mais moderno
e completo, poderá receber cerca de 10 mil pessoas e, com isso,
torna-se o maior Centro de Convenções da região Norte.

DIVULGAÇÃO

Governo de Rondônia regulamenta garimpos nos rios do Estado

Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Acre
(OCB) realizou em abril encontro importante por sua representatividade no cooperativismo do estado do Acre. O evento
on-line reuniu dirigentes, colaboradores e cooperados. Teve
por objetivo discutir a importância do cooperativismo para o
desenvolvimento econômico e social do estado do Acre.
O evento contou com o painel e a presença online dos palestrantes: o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; a
gerente de Relações Institucionais do Sistema OCB, Fabíola Nader
Motta; o deputado estadual do Acre, Pedro Longo; o presidente do
Sistema OCB, Márcio Freitas; a gerente Geral do Sistema OCB, Tania Zanella; o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha; e
o superintende do Sistema OCB/AC, Emerson Gomes.
O presidente da OCB Acre ressaltou a importância do
desenvolvimento do estado do Acre com os temas e conteúdos
dos palestrantes do encontro.
O painel teve a mediação e apresentação do jornalista da
Rede Globo Jefson Dourado.

OCB- AP visita Cooperativa Bio+Açaí

Para o presidente da cooperativa, José Airton, a decisão contempla trabalhadores que esperam por muitos
anos por essa decisão.
“A revogação do decreto 5197/91 foi uma conquista da
classe garimpeira, o que possibilita o aumento da arrecadação de impostos e muito mais”, disse.
E José Airton também reconhece o apoio da OCB/RO
no processo. “Mais uma vez agradecemos a OCB e ao governo do Estado de Rondônia por ter corrigido a tempo
uma injustiça com um setor produtivo”, finalizou.

Coopersanto busca investidores para exploração de esmeraldas

A Cooperativa dos Garimpeiros de Monte Santo (Coopersanto), apesar da pandemia de covid-19, possibilita condições de
iniciar a fase de exploração de esmeraldas na região de Monte
Santo-TO. A próxima etapa é conseguir fonte de recursos e possíveis investidores que tenham interesse em firmar parceria com
os cooperados, com a anuência da diretoria da cooperativa.

A

DIVULGAÇÃO

O Sistema OCB/Sescoop-RO vê como um marco histórico
positivo a assinatura pelo governador Marcos Rocha do decreto que regulamenta o garimpo nos rios do Estado.
O decreto, que está em vigor desde janeiro deste ano,
prevê que o licenciamento ambiental para garimpos se dará
por meio das licenças prévias, de instalação e de operação.
Cada draga ou balsa autorizada a operar nas áreas objeto da licença deve ter certidão ambiental de regularidade
emitida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam). As dragas e balsas também devem estar
cadastradas na Capitania dos Portos ou Marinha do Brasil.
Para o presidente do Sistema OCB/Sescoop-RO, Salatiel
Rodrigues, essa é uma vitória de toda a classe que sempre se
engajou para que isso acontecesse. “Sempre encaramos essa
luta e agora finalmente os inúmeros pais e mães de família
podem trabalhar com tranquilidade”, definiu.
Uma das cooperativas que será beneficiada é a Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira (Coogarima) que tem garimpeiros atuando no rio Madeira em 31 locais acima das usinas
hidrelétricas, em regiões permitidas para a extração mineral.

DIVULGAÇÃO

odo ano, a Páscoa é uma data importante para cooperativas
que trabalham no setor de chocolates. Porém, em 2021 o setor
enfrentou pela segunda vez os efeitos da pandemia da Covid-19.
Os números ainda não foram divulgados, mas a Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê queda
de 2,2% nas vendas em relação a 2020. O que representa pior resultado, desde 2008, já que no ano passado as vendas também caíram.
Para a cooperativa Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (Coopatrans), produtora de cacau e chocolate do Pará e detentora da marca Cacauway, as dificuldades não foram diferentes
das outras empresas. A engenheira agrônoma e responsável técnica da cooperativa, Hélia Félix, falou das dificuldades enfrentadas
pela cooperativa por conta da pandemia.
Segundo Hélia, este tem sido um período crítico e de incertezas. “Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por uma Páscoa com
poucas vendas, não movimentando como deveria nosso fluxo de
caixa, pois esta é a data comemorativa mais importante em uma
fábrica de chocolates”, comenta.
Hélia conta que havia uma perspectiva de crescimento de
100% em 2020, tanto em produtos produzidos como no faturamento, porém o que aconteceu foi uma redução de faturamento de
50% em relação a 2019.
Por conta disso, a cooperativa teve que tomar algumas medidas para enfrentar o período turbulento.

SICOOB RORAIMA

T

OCB/AC promove Encontro Estadual

DIVULGAÇÃO

FOTOS: COOPATRANS

Pandemia impõe prejuízos a cooperativas de cacau na Páscoa

Além de estar documentalmente estruturada, a Coopersanto também possui registro no Sistema OCB/TO, onde os cooperados e seus parceiros podem receber apoio em questões
burocráticas e cursos de qualificação profissional. “A maior
importância de ser associado ao Sistema OCB/TO é a estrutura
e o suporte oferecido às cooperativas”, explica Juliana.
Para a superintendente do Sistema OCB/TO, Maria José
Oliveira, o cooperativismo é um modelo que preza pelo respeito e a colaboração entre os envolvidos. “O cooperativismo,
ao mesmo tempo que congrega as pessoas, fortalece também
a atividade econômica de seus membros, e quando há engajamento e comprometimento, possibilita melhores resultados
para todos, ressalta a superintendente.

A

presidente do Sistema OCB-AP, Maria Nascimento, e o analista Marcelo Sarmento, visitaram, em abril, a nova estrutura da
Cooperativa Agroindustrial de Produção de Alimentos do Estado
do Amapá Bio+Açaí.
Recebidos pelo presidente da cooperativa, Edilson Reis,
a visita mostrou que, mesmo diante de um cenário de incertezas por conta da pandemia, é possível continuar investindo na
compra, produção e no beneficiamento do açaí local e regiões
vizinhas, bem como em outros produtos.
A Cooperativa Bio+Açaí atua no ramo desde 2009
e está sempre em busca de inovação, visando a ampliação
de seu mercado. Com nova estrutura, a cooperativa espera
crescer ainda mais para aperfeiçoar o atendimento de seus
clientes e colaboradores.
O Sistema OCB-AP parabeniza a cooperativa pelo mais novo
espaço e se coloca à disposição para apoiá-la em seu processo de
gestão e governança, desejando sucesso a todos os cooperados,
dirigentes e parceiros que estão fazendo parte desse novo projeto.
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Fontes: Ascom Sistemas OCB/AL, Oceb, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Ocern e Ocese

Giro

Cooperativistas e voluntários baianos engajados para vencer a pandemia

E

raticar valores cooperativistas, como a
solidariedade, se torna ainda mais importante em momentos de crise. Em 2020,
a promoção social foi destaque nas ações
do Sistema Oceb e das cooperativas do estado da Bahia, pois, apesar de todos os obstáculos trazidos pela pandemia do novo
coronavírus, as cooperativas tornaram o
ano um pouco mais leve e feliz, demonstrando a força do cooperativismo para ajudar as pessoas a enfrentar a Covid-19.
Engajadas com o sétimo princípio do
cooperativismo – Interesse pela comunidade - e motivadas pela celebração do Dia
de Cooperar – Dia C (saiba mais em: http://
diac.somoscooperativismo.coop.br/), as cooperativas baianas realizaram ações voluntárias, voltadas para saúde, educação e responsabilidade social. Aqui na Bahia, ações
de 46 cooperativas, em 35 diferentes municípios, beneficiaram 141.309 pessoas. Foram 2.849 voluntários, que se empenharam
em 86 diferentes projetos, sendo 76 iniciativas ligadas diretamente à pandemia, como
doação de máscaras, respiradores, recursos
financeiros, materiais de higiene, álcool e
equipamentos de proteção individual.

Floriano Quintas, presidente do Sicredi Recife

lor Econômico. O Sistema aparece em 14º
lugar entre os 20 maiores da área de Finanças, em segundo, entre os que mais cresceram em Receita, além de ocupar posições de
destaque também no âmbito do patrimônio
líquido e rentabilidade. “Possuímos um modelo de negócio mais inclusivo e colaborativo, em relação às instituições financeiras
tradicionais. Escolhemos trilhar um caminho
coletivo para oferecer soluções inteligentes
para o desenvolvimento financeiro dos nossos associados”, concluiu Floriano Quintas.

P

O

Dia de Cooperar - Dia C - 2021 aconteceu na comunidade
do Piau, na cidade de Piranhas, e teve como foco os
cuidados com a saúde bucal. O evento ocorreu em parceria
com a Cooperativa de ProDia Cdutores de Mel, Insumos e
Produtos da Agricultura Familiar (Coopeapis) e atendeu cooperados, familiares e comunidade em geral.
Dois dentistas na Unidade Básica de Saúde Josiclei Dias Nobre - espaço cedido pela prefeitura de Piranhas - e um profissional
em um consultório no povoado realizaram cerca de 300 procedimentos. Toda a ação seguiu os protocolos sanitários exigidos.
“É um trabalho gratificante porque sabemos que essas
pessoas precisam muito dos atendimentos. A sensação é a
melhor possível”, disse a dentista Vanessa Aragão.
“O que fizeram pela nossa população carente foi muito importante. A comunidade estava precisando, veio na hora certa”, falou a
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UNIMED NATAL

A

Saiba mais sobre as iniciativas que mostram como
a cooperação pode ajudar a transformar a realidade de
muita gente. Acesse www.somoscooperativismo-ba.coop.
br/revistas e confira a nova edição da Revista de Promoção
Social Cooperativista, com muitas atitudes que inspiram!
Sobre o Dia C
A iniciativa, que existe desde 2009, demonstra
o quanto fazer o bem faz bem. O programa Dia de
Cooperar, conhecido como Dia C, já ajudou a melhorar
as vidas de milhões de pessoas, em todo o Brasil. E, na
Bahia, o Sistema Oceb apoia os projetos desenvolvidos
pelas cooperativas do estado que geram benefícios para
as comunidades onde elas estão inseridas.
As cooperativas já podem inscrever seus projetos
para esse ano acessando: http://diac.somoscooperativismo.coop.br/. A corrente do bem só faz crescer e a
humanidade agradece! Coopera Bahia!

Dia C em Alagoas realiza atendimentos odontológicos

Coopedu firma parceria com Unimed Natal
lém de um princípio do cooperativismo, a Intercooperação é relacionamento, mas é também negócio. É
quando as cooperativas optam por utilizar os produtos e
serviços das outras, quando valorizam o sistema cooperativo e, consequentemente, colaboram para o crescimento
umas das outras.
E mais um excelente exemplo desta relação entre
cooperativas foi estabelecido em abril: cooperados da
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do
Estado do Rio Grande do Norte (Coopedu), agora também
podem ter os benefícios dos Planos de Saúde UNIMED. A
ação foi divulgada no perfil oficial do Instagram da Coopedu, o @coopedurn.
O presidente da cooperativa, o professor Alexandre
Soares Gomes, assinou contrato com a rede em busca de
oferecer vários planos que caibam no orçamento de cada
cooperado. Com condições e preços abaixo dos negociados
no mercado.
Sócio cooperado pode incluir dependentes como
filhos(as) e cônjuge. Quem aderir ao Plano tem ainda a
oferta de per capita saúde suplementar, que é a contribuição da Coopedu para o plano dos seus cooperados.

Nova edição da revista de Promoção Social
SISTMEA OCEB

um dos nossos diferenciais”, afirmou Edson
Gomes, gerente de Relacionamento Pessoa
Jurídica da cooperativa em Vitória de Santo
Antão. Na próxima etapa, a Sicredi Recife
abrirá uma agência em Goiana, que ficará no
centro da cidade, próxima à Prefeitura.
“Expandimos nossa presença na Zona da
Mata e Região Metropolitana do Recife para
estarmos mais próximos dos nossos associados. Abrimos as agências de Paulista e Vitória
de Santo Antão neste mês de abril, com uma
equipe formada por colaboradores e gerentes que estão à disposição da comunidade
para soluções e orientações referentes a linhas de crédito, investimentos e outros produtos e serviços financeiros”, frisou o presidente da Sicredi Recife, Floriano Quintas.
Em 2020, a Sicredi Recife obteve um
crescimento de 20%, entre janeiro e junho,
período mais crítico da pandemia, com mais
de meio bilhão em ativos totais. Esse resultado mostra a força da cooperativa na região
Nordeste e reflete o bom desempenho do
Sistema Sicredi, em âmbito nacional, que
ocupou a sétima posição do país no ranking
World’s Best Banks 2021, da Forbes. O resultado considerou uma pesquisa popular
com 43 mil respondentes de 28 países e avaliou critérios como atendimento, confiança,
serviços digitais e consultoria financeira.
No início deste ano, o Sistema Sicredi
também obteve destaque na 11ª edição do
ranking Valor Grandes Grupos, do jornal Va-

coordenadora da unidade de saúde, Maria Evalda Florêncio.
“É uma ação linda! O povo do Piau agradece muito”,
disse a técnica em enfermagem Maria Vitória Silva, que foi
atendida por um dos dentistas.
O coordenador administrativo da Secretaria de Saúde de Piranhas, Luís Feitosa, e a coordenadora de saúde bucal, Gabriela
Fonseca, estiveram no evento e elogiaram a iniciativa.
“A parceria entre o Sistema OCB Alagoas, a cooperativa e a
Secretaria Municipal de Saúde é muito importante para reforçar o
atendimento no Piau e também fortalece o cooperativismo, integrando cooperados e comunidade”, afirmou Feitosa.
Esta foi a principal ação do Dia C em Alagoas neste ano,
mas outras atividades serão realizadas ao longo de 2021 em
parceria com outras cooperativas.
“O principal ganho dessa atividade foi o fortalecimento do

E

m sessão remota ocorrida em 25 de março, a OAB
Ceará aprovou, por aclamação, a criação da Comissão
Especial de Direito Cooperativo. O processo possui como
requerente o advogado Fabio da Costa Alves e a relatoria
do conselheiro estadual e presidente da Comissão de Estudos e Apoio ao Terceiro Setor, Daniel Mariz.
Na manifestação de seu voto, Daniel Mariz pontuou
que, em diversas regiões, o ramo do estudo do Direito Cooperativo já é uma realidade palpável.
“Em solo nacional, o cooperativismo detém uma considerável participação na economia nacional, tendo expandido
suas ações para diversos ramos e atividades. Em dados recentemente coletados por institutos de pesquisas, informam que,
no Brasil, temos mais de 15 milhões de cooperados reunidos
em 5.314 cooperativas que atuam em diversos nichos da sociedade. Tendo este cenário posto, a existência de uma comissão

SISTMEA OCB/AL

ste mês, a Lei Complementar 130/2009
completa 12 anos e, mesmo em meio à
crise, as cooperativas de Crédito têm muito o que celebrar. Um modelo de negócio
democrático, que trouxe, nos últimos anos,
grandes oportunidades de investimento e
crescimento dos associados, sejam pessoas
físicas ou jurídicas. Com recursos que, em
geral, ficam nos municípios onde estão situadas as cooperativas, esse tipo de sociedade
tem promovido o crescimento financeiro,
gerado sobras, e, principalmente, um impacto positivo nas comunidades em que atuam.
Um exemplo desse cenário é a cooperativa Sicredi Recife, que acaba de inaugurar, também em abril, duas agências, uma localizada no
município de Vitória de Santo Antão, e outra
em Paulista. Estendendo a atuação da sede, localizada no Recife, e de outras duas agências
também atuantes na Região Metropolitana,
o novo investimento mostra a capacidade de
crescimento do cooperativismo mesmo em
momentos pouco favoráveis. As novas agências oferecerão os mesmos serviços, e, ainda,
disporão de uma unidade móvel que levará o
atendimento aos municípios vizinhos e próximos aos estabelecimentos inaugurados.
“A nossa principal característica é o atendimento mais próximo do público. Temos
serviços mais acessíveis no mercado, temos
tarifas e produtos sempre com uma precificação bem abaixo das instituições tradicionais, sendo a distribuição dos resultados

SICREDI RECIFE

Apesar da crise, cooperativismo de crédito segue em expansão em Pernambuco

cooperativismo por meio de ações que asseguram o bem-estar
dos cooperados e da comunidade do entorno da cooperativa”,
declarou o presidente da Coopeapis, Dyego Correia.
“O Sistema OCB/AL cumpriu mais uma vez a sua missão e
não paramos por aí. Mais ações devem ser realizadas para que o
Dia C seja sempre extraordinário em Alagoas”, disse o presidente
do Sistema OCB Alagoas, Marcos Rocha.
que possa tratar deste campo na OAB Ceará é de bastante
significância e valor, já que é uma realidade em várias outras
federações ao redor do Brasil. Já com sua aprovação, a atuação da comissão será um excelente aporte para o fomento e
aprimoramento na temática em nosso estado”, afirmou.
Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará, destacou
que as práticas do Direito Cooperativo são de relevância
máxima na sociedade e congratulou os envolvidos no processo. “O Direito Cooperativo é uma área do estudo do
Direito que infelizmente é pouco estudada e hoje, temos o
costume de associar o cooperativismo no Direito, somente
em cooperativas médicas, porém é algo extremamente
mais amplo. Parabenizo aos advogados envolvidos nesta
brilhante iniciativa de buscar fomentar e aprofundar os
estudos e projetos que envolvem esta importantíssima
área do Direito”, comentou o presidente.
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Adriana Amaral é advogada, mestranda em Ciências Jurídicas e
Sociais pela UFF e membro da Comissão Permanente de Direito
Cooperativo do IAB. contato@questaocooperativa.com.br

Questão Cooperativa

Uniodonto JP é a operadora exclusivamente odontológica mais bem avaliada do Brasil pela ANS

Os índios e o cooperativismo brasileiro

Uniodonto de João Pessoa atingiu o primeiro lugar na
nota geral do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2020 (ano base 2019) da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), como a melhor operadora
exclusivamente odontológica do Brasil, na faixa de atendimento de 20 a 100 mil usuários do plano. E ainda o
primeiro lugar geral como a melhor operadora exclusivamente odontológica do Nordeste.
A nota da Cooperativa, que foi 0,9751, é parte do indicador composto que varia de zero a um, calculado a partir
de indicadores de quatro dimensões: Qualidade em Atenção
à Saúde; Garantia de Acesso; Sustentabilidade no Mercado;
Gestão de Processos e Regulação. Esta avaliação garante aos
beneficiários da Operadora uma Cooperativa sustentável,
com gestão responsável e organizada, proporcionando mais
atenção à saúde e um melhor acesso à rede de profissionais,
que cuidam das pessoas com eficiência e qualidade.

O

O IDSS é o meio utilizado pela ANS, para medir a
qualidade das operadoras de planos de saúde e odontológica. Este índice faz parte do Programa de Qualificação
de Operadoras (PQO) da Agência Nacional e foi criado
com o objetivo de mensurar o desempenho da assistência
à saúde em âmbito geral. Este é um importante fator no
momento da escolha do beneficiário por uma operadora

no segmento de saúde. As operadoras utilizam esta análise de dados para proporcionar a melhoria contínua no
atendimento aos usuários dos seus planos.
O presidente da Uniodonto de João Pessoa, Tertuliano Brito Neto, destaca que a excelente nota na avaliação
do IDSS é consequência do trabalho competente e qualificado na prestação do atendimento aos beneficiários do
plano. “Mantemos o controle o contínuo na qualidade dos
atendimentos e o acompanhamento permanente da gestão de processos e regulação. Estas iniciativas têm trazido
ótimos resultados para a cooperativa”, comentou.
A Uniodonto de João Pessoa segue firme na busca
constante pela melhoria dos processos, para aperfeiçoar
cada vez mais a atenção à saúde, buscando a ampliação
do acesso a rede credenciada de cirurgiões-dentistas qualificados, procurando sempre se manter sustentável em
meio ao mercado consumidor bastante competitivo.

Lançamento da Cooperativa Cohortiftut com o Projeto Cooperar

O

clima de hoje foi de Cooperação total! Realizamos o lançamento do Dia de Cooperar Maranhense. As Cooperativas do nosso estado fizeram transparecer o significado desta
palavra, com apresentações de forma online de algumas
atividades realizadas por elas em 2020 (SICOOB Grajaú José Anerão, Presidente) na comunidade que estão inseridas
(UNIMED Imperatriz - Irisnaldo Félix, Presidente), e de forma
presencial com a cooperativa Cohortifrut-Ceasa, com o presidente Milton Gadelha, entregando mais de 500 cestas básicas

para o projeto Banco de Alimentos do Governo do Estado, que
abastece muitas famílias carentes na região de São Luís.
Ainda online, pontuamos a programação para celebrar
no primeiro sábado de julho de 2021 o Dia C de fato! Onde
colocaremos em prática o alinhamento que aprendemos hoje
com a apresentação e ideias apresentadas pela presidente do
Sistema OCB/MA, Aureliana Luz em conjunto com projetos da
OCB Nacional (Vanessa Pacheco) e o Instituto Inovação de Valor
(Andréa Vieira).

SISTEMA OCB/MA

A

Hospital Unimed é novo quadro do Viva Mais, em Sergipe

S

UNIMED/SE

em dúvida, assuntos voltados às ações e serviços do
hospital já eram pautas assíduas no programa. Mas,
devido à complexidade e à estrutura da unidade, que é
o maior recurso próprio da Unimed/SE, a ideia de criar
um quadro específico para mostrar o funcionamento e
tudo que o hospital oferece foi mais que assertiva.
O diretor-técnico, o médico Luccas Chagas, abre a
novidade, apresentando a evolução do estabelecimento, que já é consagrado como um dos centros de assistência à saúde mais importantes de Sergipe, inclusive,
sendo referência no enfrentamento à Covid-19.
O Dia Mundial da Asma é lembrado na primeira
terça-feira de maio. A data é uma forma de conscientização sobre o controle, a prevenção das crises e mortes
pela doença no mundo A pneumologista cooperada da
Unimed/SE, Ana Paula Argolo, vai explicar detalhes
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sobre o problema, que não tem cura, mas tem controle.
O dia 5 de maio é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. A enfermeira do Programa Viver
Bem da Unimed/SE, Emmanuelle Moura, vai mostrar a maneira correta e reforçar as razões dessa
medida para a prevenção de doenças.
Não é novidade que a pandemia do novo coronavírus vem causando estragos em diversas áreas da
vida. A saúde emocional é uma delas. Como ajudar
crianças e jovens a lidarem com a ansiedade e o tédio
provenientes deste momento atípico que estamos vivendo? A psicóloga Isabela Macêdo, que atende em clínica parceira da Unimed/SE, vai dar dicas superúteis.
Viva Mais é uma realização da Unimed/SE e
vai ao ar todos os domingos, às 10h, na TV Atalaia/
Rede Record.

dia 19 de abril chegou e com ele a comemoração em homenagem aos povos indígenas. Neste Questão Cooperativa
trago informações que sei que muita gente não conhece: cooperativas indígenas.
Sim! Elas já estão se espalhando pelo nosso Brasil. Justo
ele, nosso povo originário que traz na sua natureza a essência
da cooperação, agora está formalmente constituído aos olhos do
chamado ‘povo civilizado’ em cooperativas.
Ninguém melhor do que o povo indígena para demonstrar,
na prática, a ideia do comum. A terra, hoje sempre defendida por
muitos estudiosos como pertencente a todos como um bem natural,
assim como a água e o ar, foi reservada aos grandes latifúndios no
Brasil, principalmente a partir da Lei de Terras, de 1850.
Além disso, o respeito ao meio ambiente é a condição primordial dos povos indígenas que têm consciência do quanto suas
vidas e a de todos dependem dessa preservação.
Os povos Tupinikim e Guarani, de Aracruz, no Espírito
Santo, por exemplo, se uniram e criaram a cooperativa Tupyguá
para produzir mel de abelha Uruçu-Amarela, nativa daquela
região. Essa abelha não tem ferrão e está desaparecendo aos
poucos, também por influência humana.
O projeto começou em 2012, beneficiando cinco famílias.
Atualmente, envolve 60, que criaram colônias para reintrodução
das abelhas no habitat natural delas. Em 2019, já englobava 600
colônias produzindo 500kg de mel por ano.
Outra cooperativa, a Coopaiter - Cooperativa de Produção
e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Suruí, terra indígena
que fica numa região fronteiriça ao norte do município de Cacoal
(RR), até o município de Aripuanã (MT). Em um projeto inovador,
entre 2007 e 2014 passou a vender créditos de carbono obtidos
com a preservação da floresta em seu território e a defender a
conservação de recursos naturais, denunciando a comercialização
ilegal da madeira em terras indígenas.
Os Paiter Suruí plantam café e produzem artesanato a partir de
suas práticas tradicionais. Além disso, as atividades produtivas incluem

o extrativismo de castanha, babaçu e borracha. O objetivo é tornar o
empreendimento indígena competitivo no mercado e obter valores justos para suas produções, bem como avançar no campo social, na saúde,
na educação e na preservação ambiental.
Hoje a iniciativa conta com 200 cooperados espalhados em
25 aldeias, sendo 40% formada por mulheres.
Também no segmento da castanha encontramos a cooperativa Coopsind Memkwatuwa. O que significa cooperativa cooperativa do jovem. O povo Akrãtikatêjê, no Pará, liderado pela
primeira mulher cacique do local, Kátia Silene Costa Valdenilson. Antes, eles colhiam a castanha e quem vendia era a Funai.
Agora, os indígenas passam a beneficiar a castanha e vender
diretamente aos consumidores pela cooperativa.
Mas, se por um lado essas iniciativas são mais do que fantásticas nessa associação entre povos que originariamente já praticavam as ações coletivas com o cooperativismo como exercício de
atividade econômica, é preciso ficar de olho nos abusos.
De acordo com o site de Observatório dos Direitos e Políticas Indígenas (OBIND), lideranças e caciques do povo Kayapó, no sul do Pará,
pedem o fim da Cooperativa Kayapó Limitada, fundada em 2018 pelo
Cantor sertanejo e ex-deputado federal Sérgio Reis e pelo empresário
João Gesse, madeireiro desde os anos 80, que costuma em seus discursos dizer que “a cooperativa tem o objetivo de desmascarar as ONGs,
tirar a Funai e ensinar os indígenas da região a aprender a administrar
suas coisas, igual a índio americano”.
Ainda de acordo com o site, João Gesse quer acabar com a
associação Floresta Protegida e outras instituições indígenas. Tal
absurdo fez com que as lideranças e caciques dos municípios de
São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte, Pau d’Arco,
Cucumaru do Norte e Banak se mobilizassem em pedir a imediata
saída da cooperativa de suas terras. O povo Kayapó tem mais de 10
entidades que representam as aldeias da região e cobram urgência
na intervenção contra a cooperativa.
Outro tema que vem sendo objeto de polêmica é a produção
de agronegócio em terra de reserva indígena pelos próprios indí-

genas. A polêmica envolve os indíos Paresi do Mato Grosso, que
querem autorização para produzir em larga escala.
Em 2019, segundo a Folha de São Paulo, eles colheram cerca
de 7 mil hectares de milho e nove mil hectares de soja. Em 2018
os indígenas criaram a cooperativa Coopihanama. Seu presidente
Ronaldo Zokezomaiake Paresi defende que preservam o meio ambiente, as terras e suas tradições. E que, apesar disso, querem usar
uma parte da terra para o seu sustento.
De acordo com a Folha, a etnia tem sido apresentada pelo
Governo Federal como exemplo de um novo modelo para a questão
indígena. Um dos pontos polêmicos teria sido a parceria com não
indígenas na utilização de maquinário, fertilizante, insumos e até
parte da mão de obra o que de acordo com o ministério público é
proibido pelo artigo 231 da Constituição Federal.
Outra polêmica seria a intenção da cooperativa usar semente
de soja transgênica. Para Arnaldo Zunizakae, espécie de diretor de
relações institucionais dos Paresi, os índios não podem viver apenas
de caça, pesca e coleta. Segundo ele, os indígenas têm 400 anos de
contato com os brancos e sua cultura sofre interferência disso.
O secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, Gilberto Vieira, critica a atividade dos Paresi. Segundo ele, a atividade deve
ser feita de acordo com os usos e costumes tradicionais do povo, e não
consta que a produção de soja se encaixa nesse jeito, o que poderá levar, inclusive à revisão da posse da terra desse povo.
Gilberto conclui dizendo que os Paresi estão cercados por
soja em que aderiram à lógica do mercado e que por isso pode
gerar ganhos imediatos, mas futuramente trazer prejuízos ambientais e prejudicar os próprios indígenas.
E você, o que achou desse assunto?

Linha de produção da Cooperativa Extrativista de Castanhas Indígenas (Coocasin)
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Pensamentos Cooperativos

A importância do cooperativismo em escala global,
transcorridos mais de um ano da pandemia da Covid-19

C

gica, desenvolveram mecanismos de crédito de
0% e planos de treinamento para seus membros,
ajudando-os a serem mais resilientes durante e
após a pandemia.
No setor agrícola, a Indian Farmers Fertilizer
Co-operative Limited (IFFCO), da Índia, realizou
campanhas de conscientização social e distribuiu
EPIs em várias regiões. Enquanto isso, na América
do Sul, a Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada argentina, que atua no setor de serviços portuários e marítimos, se concentrou em garantir que
os trabalhadores em situação de risco recebam uma
remuneração maior, preservando sua saúde.
O Movimento Kibutz, em Israel, protegeu
seus membros desempregados com assistência
econômica e forneceu apoio social, suprimentos
e atividades recreativas a idosos e crianças, iniciativas possibilitadas por seus mecanismos estruturados de solidariedade.
Para a Mondragon Corporation, na Espanha,
fazer parte de uma rede cooperativa teve um
papel importante durante a crise, permitindo-lhe
desenvolver soluções colaborativas e participativas, como aumentar os protocolos de saúde
e segurança. A pedido do governo espanhol, a
Mondragon interveio para resolver a falta de EPIs
disponíveis naquele país. Ao longo de 2020, w.
Em nosso país não foi diferente. As cooperativas de saúde se engajaram no esforço hercúleo
no sentido de enfrentar o risco de colapso dos
hospitais, mobilizando todos os seus recursos humanos, financeiros e operacionais, e assim estão
contribuindo para a superação desta pandemia,

Perguntar e responder: a trilha do desenvolvimento cooperativo

A
Geraldo Magela é administrador, Mestre em Estratégia e
Competitividade, professor nos MBAs de Gestão de Cooperativas
de Crédito de Gestão Estratégica de Cooperativas e em Direito
do Agronegócio, coordenador Acadêmico do Curso de Gestão
Tecnológica de Cooperativas; Consultor, representante do Sistema
OCEMG no Fórum Permanente Mineiro da Micro e Pequena
Empresa, no Conselho Estadual de Trabalho e Renda do Estado
de Minas Gerais e no Conselho Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável de Minas Gerais.

atendem quase 10% da nossa população. As cooperativas de transporte de cargas estão dando
uma enorme contribuição assumindo uma parcela representativa do mercado de transportes que
vem garantindo o abastecimento das nossas centrais e redes de varejo, e não têm faltado alimentos, bem como, itens de primeira necessidade por
falta de capacidade de transportes em nosso país.
As cooperativas de crédito brasileiras, segundo
recente divulgação e depoimento do presidente
do Banco Central têm sido responsáveis, devido
sua ampla capilaridade e ampla rede de atendimento, por drenar os recursos disponibilizados
pelo governo federal através das linhas de crédito
oficiais de apoio e combate à pandemia destinadas as MPEs, e assim, 20% desses recursos é
quota que as mesmas destinaram ao público alvo.
Como pode ser observado nesse breve recorte,
o cooperativismo tem sido fundamental, tem atuado
com competência, ética e solidariedade, consciente
de seus compromissos, fiel à nossa doutrina e filosofia
colocando em prática seus princípios universais.

atuação das cooperativas em um mundo complexo e dinâmico, mesmo em
situações nos quais há limitações de fatores
e recursos dos seus associados, proporciona
fundamentos para atualização dos referenciais
teóricos do cooperativismo, das suas políticas e
das suas estratégias de atuação.
Mas este exercício de compreensão das cooperativas nos espaços locais, regionais e globais apresenta uma diversidade de perspectivas, ferramentas e técnicas, as quais, em sua
essência, buscam respostas para alguns questionamentos: Quais são os processos empregados para ocupar o espaço social e econômico
local? Quais estratégias são levadas adiante
para conciliar normas e mecanismos institucionalizados pelos agentes de regulação, pelas
normas de mercado e pelos valores do cooperativismo? Quais são os efeitos da sua ação nos
espaços em que se encontram inseridos?
No caso da primeira pergunta, a resposta
pode ser obtida através da análise dos arranjos
institucionais e de redes construídas com base
na questão produtiva ou na infraestrutura física
disponível, bem como nos vínculos de proximidade, os quais são afetados por um processo de
compressão de tempo e espaço, com ritmos e
intensidades diferentes em um mesmo território.

A segunda questão pode encontrar um norte na investigação dos processos de adaptação
e harmonização do projeto das cooperativas aos
marcos regulatórios, inclusive no que concerne
à consecução de resultados operacionais, os
quais representam um desafio à aplicação, no
cotidiano, dos princípios cooperativos. Conciliar
interesses, por exemplo, constituem-se em um
ponto latente de tensão. A especialização dos
dirigentes e funcionários, atrelada a mecanismos de transparência e de democracia, consiste
em pontos importantes na compreensão da fidelização e confiança na instituição cooperativa.
Para a terceira questão, o caminho pode
ser traçado a partir da verificação do alcance
da proposta da cooperativa, enquanto alternativa de um sistema econômico condicionado à
sustentabilidade. Envolve também a análise de
uma tríplice viabilidade - econômica, financeira
e institucional – e um processo de ampliação
do número de pessoas atendidas e dos serviços efetivamente disponibilizados.
A construção de estratégias robustas de
atuação das cooperativas pode encontrar suporte a partir dos resultados destas reflexões,
permitindo enxergar como as mesmas atuam
como mediadoras de um fluxo de bens, serviços e monetário; na organização e reorga-

nização do fluxo de capital, da produção, do
trabalho e do consumo, constituído a partir de
regras do cooperativismo e dos marcos legais;
na deliberação e decisão coletiva, democrática, campo de construção do desenvolvimento local, através dos valores de solidariedade,
equidade, transparência. Mas estas respostas
podem sinalizar ainda desafios, pontos de fraturas e tensionamento em função da equalização de interesses idiossincráticos ou coletivos,
entre duplo papel de cliente e sócio das cooperativas, entre as adaptações das normas do
mercado e do cooperativismo.
Os princípios cooperativos estabelecem
“regras gerais” comuns às cooperativas, assegurando abrigo para os estudos em arcabouço comum. Entretanto, a diversidade de paradigmas,
onde os filósofos e cientistas moldam retratos
para observar o mundo e nele agir, não concebe
um quadro unificado. Entender como as cooperativas podem construir e ampliar as oportunidades e o desenvolvimento representa um foco
desejado por todos. Cabe efetuar as escolhas.

DIVULGAÇÃO

omo todos bem o sabemos, as cooperativas são empresas que integram a economia
social, tem foco nas pessoas, contribuem para
um futuro melhor e mais sustentável para todos.
Portanto, neste contexto estão totalmente compromissadas com a Agenda 2030 dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Em virtude do estabelecimento da pandemia
Covid-19 no primeiro trimestre de 2020, agora
transcorridos mais de 12 meses, o movimento
cooperativista internacional tem trabalhado árdua
e intensamente no sentido de dar a sua contribuição, em escala global, para atenuar e mitigar os
efeitos perversos causados pela mesma em termos sanitários, sociais e econômicos.
A última edição do World Cooperative Monitor da ACI Mundial, publicada em 20 de janeiro deste ano, apresentou uma seção destacando
como as empresas cooperativas responderam à
crise do COVID-19.
Destaco aqui alguns dados e informações que
constam no referido documento para ilustrar. As
cooperativas mostraram sua rápida resposta à
pandemia. O Rabobank foi o primeiro banco na
Holanda a adiar o pagamento de juros e reembolsos de empréstimos para as MPEs – Micro e
Pequenas Empresas daquele país. O banco cooperativo também criou um fundo de apoio a
organizações culturais e esportivas. Da mesma
forma, a Buldana Urban Credit Cooperative Society na Índia reduziu suas taxas para apoiar os
membros mais afetados pela crise. E cooperativas
de trabalhadores como a Smart Belgium, da Bel-
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Paulo Campos é contador, educador, psicanalista.
Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.
paulo.campos@vdplanoseprojetos.com
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E agora, dirigente?

A pandemia justifica todos os nossos fracassos,
mas os nossos sucessos só são justificados pelos juniores!

O

João está sem fretes e reclama sem
parar. A sogra estourou o consignado
porque não aguentava mais a choradeira. O
Júnior resolveu ajudar. Pensou em fazer prateleiras internas para entregar ranchos. O
João quase expulsou ele de casa. Não teve
jeito. Fez as prateleiras no baú e saiu entregando rancho.
E lá vem o Júnior. – Pai, vamos colocar
chapas com ganchos para fazer mudanças?
Se precisar, a gente tira as prateleiras. Outra briga. De novo, o João cedeu. E toca
mudança. O Júnior entrou esbaforido: - Pai,
pai... – Ihhh! Não dava mais tempo de se
esconder. – Pai, e se a gente colocar janelas de vidros nas partes de cima das laterais
do baú e tábuas nos lados e fazer uma quadra de “squash” pra gurizada? Com toda a
experiência de vida que possuía, até ouvir
aquilo, o João não tinha ideia do que era realmente entrar em desespero.
Ontem, ele me disse que estava com a
agenda cheia, levando o baú para as crianças
jogarem squash nos condomínios.
O Júnior observou o ambiente e focou
nas oportunidades. Ele levou em consideração a pandemia, mas não parou para analisar
ela em si. Primeiro, precisava resolver “o
problema financeiro familiar”. Só isso. Alguém vai cuidar da pandemia, pois ele não
consegue fazer isso, pensou.
Melhorar a vida das pessoas com as suas
ideias era o negócio. Alguém melhoraria a
dele dando outras coisas que viria a precisar.
Nem cogitou atribuir como causa de tédio
ou fracasso a pandemia.
Quantos Juniores há nas cooperativas?
Vamos dar-lhes voz e vez? E se dermos, vi-

rão conflitos? Evidentemente que sim. Uma,
porque a prudência e o conservadorismo
são os impérios que garantem a segurança
exigível para tudo e todos em processos de
mutação. E, outra, porque os conflitos são
necessários para regular ritmo, intensidade e
profundidade de qualquer mudança.
Então, não está mais do que na hora
de ouvirmos os Juniores, garantindo-lhes
espaços e níveis de segurança institucional
adequados para que apliquem suas ideias
e seus projetos, organizada e coordenadamente? Não é esse um dos papéis sociais
fundamentais das cooperativas? Este não é
um dos métodos tecnicamente viáveis para
a aceleração do desenvolvimento sustentável dos empreendimentos cooperativos?

A pandemia justifica nossos fracassos em
alguma medida. Já, nossos sucessos somente
podem ser justificados pela permanência dos
nossos Juniores.
Devotamos nossas vidas para educa-los,
o que significa restringi-los por vezes, ouvindo-os, claro. Mais, evoluímos institucional,
profissional e pessoalmente por conta da
presença deles, haja vista que a inexistência
de sucessores ou beneficiários futuros de
novas gerações retira todos os sentidos de
qualquer trabalho.
Acabei de perceber que estou sem
ideias. Vou chamar os mais novos. Já sei que
direi não para as ideias deles. Mas vai que
aparece um teimoso e me convence. Se aparecer, renasceremos!

Agora somos a
MAG Seguros,
mas seguimos com o
mesmo compromisso:
estar sempre ao
lado do segmento
cooperativista,
contribuindo com
educação financeira
de todas as pessoas
com o objetivo de
construirmos, juntos,
um futuro seguro.

MAG Seguros:
a seguradora parceira do
cooperativismo.
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Cooperação e Superação

estão sempre juntas.
Com união temos mais força para superar os desafios.
E quando estamos unidos, criamos uma força: a cooperação.
Mesmo quando os desafios tentam separar a gente.
A gente coopera.
A gente supera.
Coopera para uma sociedade mais justa.
Supera as expectativas e alcança um futuro melhor.
Cooperação e superação estão sempre unidas.
E você também pode contar com a nossa união, sempre.

SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110. SAC
Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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