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O espírito olímpico que permeia o cooperativismo
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Mensagem do presidente da Aliança Cooperativa Internacional,
Ariel Guarco
Opinião
Artigo do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas
Dia Internacional das Cooperativas
Presidente da ACI Américas destaca papel das cooperativas na pandemia

Mensagem do presidente da ACI pelo Dia
Internacional das Cooperativas. Página 5.

Opinião
Artigo do presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato
Especial - CoopCafé
Cooperar é preciso - a live especial do Dia de Cooperar 2021 e DIC
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Coops de todo o Brasil celebram o Dia de
Cooperar 2021. Página 10.
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Veja como foi a live especial CoopCafé em comemoração ao Dia C 2021 e ao DIC. Página 16.
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”

Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de volei e tricampeão olímpico.
Cláudio Montenegro, editor executivo

P

Capa
Coops de todo o Brasil celebram o Dia de Cooperar

Informe Cooperforte

“

“A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer.
Vencer será consequência da boa preparação.”

Aos 50 anos, Coamo lança sua nova logomarca
e identidade visual. Página 44.

erseverança, resiliência, determinação, superação. Todas essas
qualidades são inerentes aos atletas que se dedicam incansavelmente pela busca da glória e da conquista do lugar mais alto no
pódio olímpico.
O CEO do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) e autor de mais
de 50 livros sobre Desenvolvimento Humano, José Roberto Marques, comenta, em seu artigo A dedicação e superação de limites dos
atletas, que o esportista que chegou ao pódio, seja qual for a sua
modalidade, antes de estar ali, enfrentou uma trajetória árdua, que
vai muito além de medalhas e troféus. A chegada ao ponto mais alto
das Olimpíadas diz respeito a uma rotina intensa de treinamentos,
obstáculos, superações e alinhamento entre corpo e mente, rotina
essa, que pode ser fonte de inspiração para qualquer ser humano,
nos diferentes âmbitos da sua vida.
Em meio a um ciclo de preparação olímpica diferente, de cinco
anos, em vez dos habituais quatro, o mundo esportivo também sofreu os efeitos da pandemia do coronavírus e da Covid-19. Os atletas
tiveram que se adaptar, utilizando toda sorte de criatividade para
superar seus obstáculos pessoais e se preparar para um modelo diferente de Olimpíada.
Ao traçarmos um paralelo entre o exemplo dos atletas que perseguem o sonho das medalhas olímpicas e o cooperativismo, percebemos claramente semelhanças minuciosas no tocante ao espírito que
permeia ambos os modelos de propósitos de vida.
Em todos os ramos cooperativos, em suas diversas instâncias,
encontramos os mesmos elementos que forjam o caráter e o espírito competitivo dos atletas em sua busca pelo ideal olímpico. Seja na
lida diária do produtor agrícola que colhe o alimento que chega às
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nossas mesas, na atuação incontestável dos profissionais de saúde
no enfrentamento à pandemia, em cada quilômetro percorrido pelos
transportadores de cargas abastecendo cada recanto brasileiro, na
dedicação constante de professores e educadores nas escolas, preparando as novas gerações para o mercado de trabalho e transformando crianças, adolescentes, jovens e adultos em homens e mulheres
determinados, em cada sociedade cooperativa que reúne pessoas em
torno de um objetivo comum, ali vemos o espírito de equipe e união
que define o verdadeiro atleta.
O cooperativismo nos traz fortes lições de vida, em especial
nas ações relacionadas ao maior movimento de voluntariado do
Brasil, o Dia de Cooperar (Dia C), quando a solidariedade e a cooperação se personificam em exemplos que se espalham por todas
as regiões brasileiras, mostrando o quanto somos capazes de dar
a mão a cada um que precise se levantar, caminhar e seguir em
frente, em busca da vitória.
A cada ano, as ações promovidas pelas cooperativas em prol
daqueles que mais necessitam de apoio vêm crescendo e tomando um vulto cada vez maior, motivando mais e mais brasileiros a se
unirem e apoiarem uns aos outros.
Esse é o verdadeiro espírito olímpico que permeia o cooperativismo e nos emociona, a cada lágrima derramada, a cada gota de
suor, a cada sorriso, tal como uma vitória nas pistas de atletismo, nas
raias das piscinas, nos tatames de lutas, nos campos e quadras dos
esportes coletivos e agora também nas rampas de skates e nas ondas do mar. Definitivamente, somos cada vez mais coop e olímpicos.
Boa leitura, fiquem bem, usem máscaras, evitem aglomerações, vacinem-se e saudações cooperativistas!
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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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Foto de capa desta edição: Sistema OCB/Sescoop.
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SISTEMA OCB

Dia Internacional do Cooperativismo
celebra a cooperação global

E

m artigo, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas (aol lado), fala da importância do Dia Internacional do

Cooperativismo e de como o Brasil celebra a data juntamente
com o Dia de Cooperar (Dia C).

G

Ariel Guarco, presidente da Aliança Cooperativa Internacional

Mensagem do presidente da ACI: Dia Internacional das Cooperativas 2021

O

lá, amigos cooperativos de todo o mundo! Nosso dia está chegando - O Dia
Internacional das Cooperativas. Esta é uma
data muito especial, na qual mais de um bilhão de membros de três milhões de cooperativas em todos os continentes, podem mostrar nossa força.
Este ano, queremos convidar todos para
reconstruir melhor juntos o tecido econômico
e social danificado pela pandemia. Todos nós
sentimos o impacto dessa crise de saúde, social e econômica em escala global.
Esta crise chama a atenção para as desigualdades de longa data que estão nos fazendo imaginar como podemos reconstruir este
mundo, para que ninguém fique para trás. Para
sair melhor dessa crise, devemos cooperar.
Guiados pela solidariedade, todos nós podemos fazer a nossa parte para construir um
futuro mais forte e justo para que todos possam viver com dignidade. Hoje, mais do que
nunca, é necessário um modelo econômico
com liderança comunitária focada no bem
comum. O modelo cooperativo é a resposta.
Há muito tempo mostramos que é possí-

6

vel produzir, consumir, salvar, educar, servir e
viver juntos, ao mesmo tempo em que prioriza
o bem-estar das pessoas e do meio ambiente.
Devemos trabalhar juntos para alcançar
esse paradigma cooperativo no horizonte.
Todos nós – cooperativas, organizações e pessoas, devemos agir hoje para alcançar uma
recuperação justa neste mundo complexo.
Quero aproveitar este momento para reconhecer as cooperativas e seus associados
pelo enorme esforço e pela grande diferença
que já fizeram.
Para sustentar o trabalho, produção, consumo, saúde, finanças, comunicações, serviços essenciais e muitas outras atividades que
enfrentam dificuldades, reconstruir o Better
Together é um apelo para continuar colocando nossos princípios cooperativos em ação.
É um chamado para continuar dando
oportunidades para jovens, mulheres e os
mais vulneráveis em nossa sociedade, para
que possam alcançar suas esperanças e sonhos, pessoal e profissionalmente.
É um apelo para continuar inovando
para enfrentar os novos desafios colocados
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pelos avanços tecnológicos, colocando as
pessoas e o meio ambiente no centro desses
desenvolvimentos.
É um apelo para continuar afirmando
nosso compromisso com a paz e ações para alcançar a paz positiva, que resulta da equidade
social, econômica e cultural entre as pessoas.
Ao longo da história, nosso movimento
cooperativo enfrentou diferentes crises globais.
Alguns, como a crise que vivemos hoje,
afligiram toda a humanidade.
Nossa forte identidade cooperativa é
baseada em valores e princípios únicos que
estão focados em responder às necessidades
e aspirações das pessoas. Em tempos de crise,
essa identidade ajudou a reconstruir comunidades mais resilientes.
Isso pode ser visto em nossa experiência
cooperativa em cada país, região e setor.
Por isso, neste Dia Internacional das Cooperativas, vamos fazer nossas vozes ouvirem.
Vamos mostrar nossa identidade com orgulho. E vamos todos fazer a chamada para reconstruir melhor juntos.
Feliz Dia Internacional das Cooperativas.

ente cuidando de gente. Nunca essa
frase fez tanto sentido quanto agora
– um momento em que atitudes simples,
como usar máscara, lavar as mãos constantemente e, sempre que possível, manter o distanciamento social, salvam vidas.
E é assim, juntos e em cooperação, que
vamos vencer essa luta contra a pandemia
de covid-19 e seus efeitos negativos na
economia global.
Sempre digo que as cooperativas não
pararam desde o ano passado, quando os
governos aqui no Brasil decretaram as ordens
de isolamento e até de lockdown, em alguns
lugares. Respeitando cuidadosamente todas
as orientações sanitárias, as cooperativas se
empenharam ao máximo para continuar produzindo, prestando serviços e preservando
empregos e postos de trabalho.
Está sendo assim no Brasil e em mais de
100 outros países! É por isso que a Aliança
Cooperativa Internacional (ACI) estabeleceu
como tema do Dia Internacional do Cooperativismo o slogan: Juntos reconstruímos melhor.
Esse dia especial é celebrado 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 do Cooperativismo e estabeleceu sua comemoração anualmente, sempre
no primeiro sábado do mês de julho.
Neste ano, o objetivo é simples: mostrar como as coops de todo o mundo estão
enfrentando a crise causada pela covid-19
com solidariedade e resiliência, oferecendo
às comunidades uma recuperação centrada

nas pessoas e que respeita o meio ambiente.
Para nós, cooperativistas, o Dia Internacional do Cooperativismo é a ocasião ideal
para demonstrar que o nosso modelo de negócios – centrado nas pessoas, baseado nos
valores do movimento, na responsabilidade
social e no senso de comunidade – permite
reduzir as desigualdades, criar prosperidade
comum a todos e responder aos impactos
imediatos causados pela pandemia.
E querem saber? As cooperativas estão
fazendo muito bem esse dever de casa. Para
se ter uma ideia, ao redor do mundo, já há
mais de 3 milhões de coops, às quais 12% da
população global estão vinculadas, ou seja,
uma em casa seis pessoas do planeta já é
coop. Ah, e vale destacar que as cooperativas geram 10% de todos os postos formais
de trabalho existentes no globo.
Aqui, os números também são expressivos. Mais de 15,5 milhões de brasileiros
encontram trabalho nas 5,3 mil cooperativas espalhadas de norte a sul do país. Além
disso, essas mesmas coops empregam mais
de 425 mil pessoas.
Dia de Cooperar
E por falar em Brasil, aqui, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo celebrando tudo o que as nossas coops
fazem pelas pessoas entre 1º de janeiro e 31
de dezembro, ou seja, o movimento do Dia
de Cooperar (Dia C).
Para se ter uma ideia, em 2020, mesmo
com tantos desafios e obstáculos, mais de
7,8 milhões de pessoas foram beneficiadas

com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais
de 137 mil voluntários. Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram, graças ao Dia
C, a força do voluntariado cooperativista.
Vale destacar, ainda, que, do total de
ações realizadas apenas em 2020, 2.159 delas tiveram como foco principal o combate
à pandemia e aos seus efeitos socioeconômicos. Entre essas iniciativas estiveram a
doação de alimentos, de materiais médicos, de equipamentos como respiradores e
até de dinheiro.
Como vimos, as cooperativas fazem sua
parte no combate à uma das doenças mais
mortais da da história da humanidade e
ainda seguem acreditando – e praticando –
o que ouvimos sempre por aí: a cooperação
faz a força!
Por último, gostaria de convidar a todos
para participar da nossa celebração tanto do
Dia Internacional do Cooperativismo quanto do Dia C. Será mais cedo, neste ano: no dia
1º de julho, às 17h, no canal do movimento
SomosCoop no Youtube. Vem celebrar com
a gente e vamos mostrar ao país que as atitudes simples são capazes de transformar a
realidade nos quatro cantos do mundo.
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FLORA EGÉCIA/SISTEMA OCB

ACI

Opinião

ACI AMÉRICAS

Presidente da ACI Américas destaca papel das cooperativas na pandemia

N

este momento de pandemia que trouxe incertezas na
economia dos países da América Latina, a presidente
da ACI Américas, Graciela Fernández (foto), enviou mensagem para todas as cooperativas latinas.
Em trecho da mensagem Graciela fala: “Em 2021, o continente americano enfrenta o prolongamento de um contexto econômico complexo e incerto. A pandemia da Covid-19 continua a
impactar fortemente diferentes países da região, tem sido, sem

dúvida, a região em desenvolvimento mais afetada pela pandemia desde 2020, cujos efeitos têm aprofundado as lacunas estruturais de desenvolvimento da região em termos de desigualdade, espaço fiscal limitado, baixa produtividade, informalidade e
fragmentação da proteção social e dos sistemas de saúde.”
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) diz que os PIBs dos países latinos só recuperarão
os níveis pré-pandemia após 2023, mostrando o grande
impacto da pandemia sob os países.
E é nesse contexto de complexidade e incertezas que
o cooperativismo é a chave para a transformação da região
utilizando-se da solidariedade, responsabilidade social e
sentido de comunidade, que contribuirá para a redução das
desigualdades, criar prosperidade comum e responder aos
impactos que a Covid-19 está a causar.
“Não é necessário ir muito longe para encontrar a
capacidade de resposta tangível e imediata que o setor cooperativo tinha do território, de todos os setores da saúde,
educação, agricultura, comércio, finanças, seguros. Mais
de um bilhão de membros em todo o mundo mostraram
que ninguém tem que enfrentar sozinho uma crise como

a atual pandemia. Pelo contrário, fomos nós que continuamos a cooperar com base na inovação, para enfrentar novos
desafios sem deixar de colocar o ser humano e o meio ambiente em primeira linha. Veja aqui os diferentes esforços
de nossas cooperativas para avançar”, escreveu Fernández.
Graciela menciona que a vacinação é a prioridade
para a recuperação dos países latinos, mas o acesso desigual de imunizantes tem dificultado para que os países
consigam vencer a pandemia.
“Lançamos uma campanha com nossos aliados como a
Organização Mundial da Saúde (OMS), Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Organização dos
Estados Americanos (OEA), Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Nutrição Agricultura (FAO) para a América
Latina e a Caribe, Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) apela a uma forma de solidariedade que incentive a
maior produção e disponibilidade de vacinas em todo o mundo
e acreditamos que o cooperativismo, especialmente na área da
saúde, trabalho, serviços e os setores mútuos, terão a capacidade de responder imediatamente”, disse Fernández.

Reconstruir melhor juntos: tema do Dia Internacional das Cooperativas de 2021

N

o dia 3 de julho, o Dia Internacional das Cooperativas
(#CoopsDay) foi celebrado como “Juntos reconstruímos
melhor”. As cooperativas de todo o mundo mostrarão como
estão enfrentando a crise pandêmica COVID-19 com solidariedade e resiliência e oferecendo às comunidades uma
recuperação centrada nas pessoas e ambientalmente justa.
“No último ano, testemunhamos como o modelo
cooperativo vem trabalhando para o bem-estar das
pessoas e o respeito pelo planeta, ressaltando o que
representa o movimento cooperativo. Vamos realmente
reconstruir melhor juntos, e estou confiante de que veremos muitas histórias de como o movimento cooperativo
pode ajudar as comunidades a se tornarem mais fortes
no mundo pós-pandemia”, declarou Bruno Roelants,
diretor-geral da Aliança Internacional cooperativa (ICA).
Nas áreas de saúde, agricultura, produção, varejo,
finanças, habitação, emprego, educação, serviços sociais e
muitas outras esferas onde as cooperativas são encontra-

N

Sobre o DIC
Marcado por cooperativas em todo o mundo desde

1923 e proclamado oficialmente pela Assembleia Geral
das Nações Unidas sobre o centenário do ICA em 1995, o
Dia Internacional das Cooperativas é comemorado anualmente no primeiro sábado de julho.
O objetivo da #CoopsDay é aumentar a conscientização das cooperativas e promover as ideias do movimento de solidariedade internacional, eficiência econômica, igualdade e paz mundial. Desde 1995, o ICA
e as Nações Unidas, por meio do Comitê de Promoção
e Promoção das Cooperativas (COPAC), definiram conjuntamente o tema para a celebração da #CoopsDay.
A celebração deste ano será o 27º Dia Internacional
das Cooperativas reconhecido pelas Nações Unidas e o
99º Dia Internacional do Cooperativismo.
Por meio de #CoopsDay, políticos locais, nacionais e
globais, organizações da sociedade civil e o público em geral
podem aprender sobre a contribuição das cooperativas para
um futuro justo para todos.

Mensagem da ACI pelo DIC 2021

o Dia Internacional das Cooperativas deste ano (#CoopsDay), estamos defendendo nosso compromisso de
Reconstruir Melhor Juntos, o tecido econômico e social danificado pela pandemia.
A brutalidade da pandemia Covid-19 marcou-nos. É
provável que deixe uma cicatriz profunda em nossas famílias,
em nossas comunidades, em quem somos e em quem nos
tornaremos. A pandemia ainda não acabou e ainda é grave
em muitas partes do mundo. Os cooperadores - com empenho e tenacidade - continuam a enfrentar desafios urgentes
de saúde, econômicos, sociais e culturais, ao mesmo tempo
que definem soluções sustentáveis para um futuro comum.

8

das, os mais de um bilhão de cooperados em todo o mundo
continuam a provar que ninguém precisa enfrentar uma crise
como a pandemia por conta própria. #CoopsDay será a ocasião para difundir a palavra sobre como um modelo de negócio centrado no ser humano, sustentado pelos valores cooperativos de autoajuda e solidariedade e pelos valores éticos de
responsabilidade social e preocupação com a comunidade,
pode reduzir a desigualdade, criar prosperidade compartilhada e responder aos impactos imediatos do Covid-19.
O ICA convida os colaboradores e parceiros de todo o
mundo a se prepararem para celebrar #CoopsDay em 3 de julho
e mostrar ao mundo como podemos reconstruir melhor juntos.
O pacote de ações #Coopsday 2021, incluindo o logotipo, mensagens-chave e outros recursos digitais estarão
disponíveis em breve.

Mais de 3 milhões de cooperativas em todo o mundo mostram que é possível produzir, consumir, economizar, educar, servir e
conviver, priorizando o bem-estar das pessoas e do meio ambiente.
Nossa forte identidade cooperativa é baseada em valores e princípios únicos que se concentram em responder
às necessidades e aspirações das pessoas. Em tempos de
crise, essa identidade ajudou a reconstruir comunidades
mais resilientes e a garantir um futuro seguro para todos.
As cooperativas podem fazer a diferença na era pós-pandemia. Todos nós devemos agir hoje para alcançar
uma recuperação justa neste mundo complexo.
O Dia Internacional das Cooperativas deste ano é tam-
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bém uma homenagem a todos os homens e mulheres humildes e generosos do movimento cooperativo que contribuíram anonimamente e se solidarizaram com os necessitados.
Os cooperadores estão determinados a agir, contra todas as
probabilidades, para construir um mundo ideal para se viver.
Junte-se a nós no dia 3 de julho para dizer em voz alta
que um futuro centrado nas pessoas e ambientalmente
justo para todos é possível.
Nesta data especial, vamos mostrar com orgulho nossa identidade cooperativa e responder ao chamado para
Reconstruir Melhor Juntos!
Feliz Dia Internacional das Cooperativas!
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O Dia C é um compromisso das cooperativas brasileiras na busca
por um país mais justo e feliz. São milhares de iniciativas voluntárias
que promovem a responsabilidade social e levam
desenvolvimento para as comunidades. Participe!

diac.somoscooperativismo.coop.br
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FOTOS: SISTEMA OCB

Cooperativas de todo o país celebram o Dia de Cooperar

D

ever cumprido. Esse é o sentimento
que marcou o início da celebração nacional do Dia de Cooperar 2021 (Dia C), realizada nesta quinta-feira, por meio de uma
transmissão ao vivo pelo canal do SomosCoop, no Youtube. O evento contou com a
participação de representantes do Sistema
OCB, grande estimulador das iniciativas
transformadoras, de dirigentes das cooperativas que apresentaram suas ações e,
também, do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD).
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Durante a abertura da live, que teve
centenas de pessoas assistindo simultaneamente, o presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas, fez questão de destacar o
compromisso das cooperativas com a transformação local. “Chegamos à 12ª edição do
nosso Dia C, esse grande movimento de estímulo à responsabilidade socioambiental
do cooperativismo brasileiro que, ao longo
dos anos, já beneficiou 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. No total, nossas coops já
realizaram mais de 11 mil projetos ou ações
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trazendo uma verdadeira transformação social em 25% dos municípios brasileiros, em
todas as regiões”, enfatizou.
Segundo ele, o ano de 2021 tem tudo
para superar os números do ano passado.
“Só neste ano, o sistema do Dia C já recebeu
a inscrição de quase 1,3 mil iniciativas, que
beneficiam mais de 130 mil pessoas. Ah, e
vale destacar que essas ações envolvem o
trabalho voluntário de quase 1,4 mil pessoas. E a gente sabe também que as cooperativas estão muito comprometidas com suas
comunidades e que, ao longo de todo o segundo semestre, as ações em prol das pessoas tendem a aumentar, por isso, esses números parciais são bons indicadores de que
é possível alcançar o sucesso dos números
do ano passado e, quem sabe, ir além, transformar mais”, avaliou Márcio Freitas.
Por fim, o líder cooperativista destacou
a importância das ações que combatem a
fome no país. “A pandemia tem gerado muitos efeitos negativos. Um deles, que se percebe mais imediatamente, é que o número
de pessoas com fome aumentou. Por isso,
gostaria de convidar as cooperativas a voltarem o olhar para minimizar o sofrimento de
tantas pessoas. Quem tem fome tem pressa”,
convocou o líder cooperativista.

Capa
Quem também participou da celebração
foi a assessora de Desenvolvimento Territorial
do PNUD, Ieva Lazareviciute, da Organização
das Nações Unidas, com o qual o Sistema OCB
tem, inclusive um projeto de cooperação internacional que visa auxiliar as coops a desenvolverem seus projetos de responsabilidade
socioambiental, tornando-se parceiras estratégicas no cumprimento da Agenda 2030.
Para ela, a pandemia mudou o jeito
de o mundo ver a cooperação, palavra
que ganhou um novo significado: “agora
tem o sentido de algo maior, global, que
busca prevenir e encontrar soluções para
controlar a pandemia e reerguer as nações. O Dia C é um exemplo excelente de
que, quando se quer, é possível encontrar
soluções que mudam realidades locais e
regionais. Esse trabalho de vocês é o sinal
de que as cooperativas estão de olho não
só no hoje, mas na reconstrução da vida
de uma forma diferente para o período do
pós-pandemia”, avalia Ieva. Segundo ela, é
preciso olhar para o futuro, vendo a cooperação global como um caminho de sobrevivência e reconstrução. “Vocês contribuem muito mais do que imaginam com a
realidade de um mundo melhor”, conclui a
representante do PNUD.
Números
Quem também participou da transmissão foi o superintendente do Sistema OCB,
Renato Nobile, que enalteceu as coops pelos números alcançados em 2020. “Para se
ter uma ideia, mesmo com tantos desafios e
obstáculos, mais de 7,8 milhões de pessoas
foram beneficiadas com as mais de 2,8 mil
iniciativas e ações realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 mil voluntários, no
ano passado. Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram, graças ao Dia C, a força do
voluntariado cooperativista. E, neste ano, a
gente quer transformar a vida de mais e mais
pessoas”, comentou o superintendente, relembrando que o Dia C nasceu em 2009, em
Minas Gerais, e foi nacionalizado, após gentil
cessão da unidade mineira, em 2014.
Cooperativas que transformam
Durante a live, foram apresentados cinco cases de cooperativas que levam muito
a sério a transformação local. Cada escolhida representa uma região brasileira.
Sicredi Ouro Verde: Em plena pande-

mia, na cidade de Lucas do Rio Verde, em
Mato Grosso, a vontade de ajudar, de contribuir para salvar vidas, gritou alto. E numa
operação batizada de cooperação para salvar vidas, a Sicredi Ouro Verde destinou R$
5 milhões para diversas entidades de saúde, na forma de equipamentos e insumos.
Unimed Vitória: Uma ação inédita na história do município vem transformando a vida
de jovens em Vitória (ES). Uma comunidade
tida como vulnerável está tendo a oportunidade de ver suas crianças e jovens envolvidas
com atividades saudáveis e construtivas. Isso
porque o projeto chamado Esporte do Bem,
desenvolvido pelo Instituto Unimed Vitória,
vem trazendo ao bairro de Itararé, e a todo
o território do bem, nos arredores do Hospital Unimed, aulas de basquete e futsal para
crianças e jovens entre 7 e 14 anos de idade.
Unimed Belém: Desde 2014, as cooperativas do Pará também fazem parte desta grande
corrente do bem, que é o Dia C, já tendo beneficiado quase 110 mil pessoas nos últimos
seis anos com ações de saúde, meio ambiente,
educação, esporte, lazer, e tantas outras. para
2021, a Unimed Belém, uma importante parceira nessas ações, resolveu olhar para as comunidades da região do Marajó.
E além de apresentar o cooperativismo
a elas, como forma de investir no desenvolvimento sustentável local, o projeto do
Dia C prevê a implantação de banheiros
ecológicos. Uma ação focada na saúde,
garantindo o saneamento básico, a dignidade e uma transformação significativa na
qualidade de vida dos moradores da Vila do
Palheta, uma comunidade ribeirinha.
Cofep: Esse caso é inspirador. É marcado
pelo empoderamento feminino e, principalmente, pela superação. O ano era 1999.
A cidade: Pilões, no interior da Paraíba. E, do
brejo, floresceu a dignidade para 22 mulheres
que tomaram as rédeas da situação e foram
à luta, constituindo a Cofep – Cooperativa de
Floricultores do Estado da Paraíba. Essas mulheres enfrentaram a resistência dentro de
casa e, hoje, depois de ver as vendas caírem
por causa da pandemia, mudaram o foco e,
agora, produzem hortaliças para viver.
Integrada: Agora, vamos falar um pouco sobre sustentabilidade vivida na prática,
há mais de 15 anos, na região de atuação da
Cooperativa Agroindustrial Integrada, com
sede no Paraná. Foi lá que nasceu, em 2006,
o projeto Nossa Água – uma iniciativa com

Nas fotos acima e ao lado, momentos diversos da live do
Sistema OCB que celebrou o Dia C 2021
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Capa

origem na preocupação com a finitude dos
recursos hídricos no nosso planeta e que,
ao longo dos anos, cresceu, expandindo
os trabalhos de conscientização ambiental
junto ao quadro social da cooperativa –
que conta com mais de 11 mil cooperados.
Minas Gerais
O Dia C nasceu em Minas Gerais, em
2009, numa iniciativa modesta encabeçada
por um grupo de colaboradores do Sistema
Ocemg e o que começou pequeno, foi ganhando corpo, conquistou o Brasil e já chegou aos ouvidos, até, do Papa Francisco. E,
claro, que o estado que deu início a essa
grande corrente do bem continuou desenvolvendo ações transformadoras, chegan-
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do ao projeto MinasCoop Energia, um projeto que une sustentabilidade, economia e
solidariedade – e ainda, intercooperação! A
ideia é geração de energia limpa.
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, 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 para a Santa Casa
de Misericórdia da capital. Estudos preliminares demonstraram que o gasto mensal da instituição de saúde com as contas
de energia gira em torno de R$ 100 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.
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Dia Internacional
E por falar em comemoração, aqui,
no Brasil, o Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado junto com o Dia C.
Neste ano, o tema escolhido pela Aliança
Cooperativa Internacional (ACI) foi: Juntos reconstruímos melhor. O objetivo é
simples: mostrar como as cooperativas de
todo o mundo estão enfrentando a crise
causada pela covid-19 com solidariedade
e resiliência, oferecendo às comunidades
uma recuperação centrada nas pessoas e
que respeita o meio ambiente.
“Para nós, o Dia Internacional do Cooperativismo é a ocasião ideal para demonstrar
que o nosso modelo de negócios – centrado
nas pessoas, baseado nos valores do movimento, na responsabilidade social e no senso
de comunidade – permite reduzir as desigualdades, criar prosperidade comum a todos e responder aos impactos imediatos causados pela pandemia”, declara Márcio Freitas.

Os números expressam a força da cooperação

S

e 2020 foi, por um lado, um ano cheio de desafios,
por outro mostrou que a cooperação é capaz de
mover e transformar o mundo. Vimos isso com os pequenos cuidados como ficar em casa, usar máscaras,
doar alimentos, equipamentos e muito mais. Aqui no
Brasil, das pequenas às grandes ações, as cooperativas mostraram que estão preparadas para transformar o país num lugar mais justo, feliz, equilibrado e
com melhores oportunidades para todos.
Para se ter uma ideia do alcance e relevância
da ação das cooperativas, em 2020, mais de 7,8
milhões de pessoas foram beneficiadas com as mais
de 2,8 mil iniciativas e ações realizadas por 2.226
cooperativas e seus mais de 137 mil voluntários.
Se considerarmos as ações focadas no combate ao
coronavírus, bem como à redução dos efeitos da covid-19, o total realizado no ano passado foi 2.159.
Ao todo, 1.383 municípios brasileiros registraram a
força do voluntariado cooperativista.

Assista
Para conferir como foi o evento, acesse
o link: http://facebook.com/somoscoop.
Nos estados
Veja a celebração nos estados, acessando:
https://diac.somoscooperativismo.coop.br.
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Rede da Cooprel em Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul
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SISTEMA OCEMG

Ronaldo Scucato é presidente do Sistema Ocemg.

Opinião

Reconstruímos melhor juntos!

N

mo tempo em que fortalecem seu capital social e humano.
Todos os dias, as cooperativas reforçam a relevância
deste modelo de negócios transformando a realidade de
milhares de brasileiros. E mesmo diante dos novos desafios
da atualidade, o cooperativismo continua sendo essencial
para o desenvolvimento e crescimento do nosso país. Hoje,
o Brasil conta com 5314 cooperativas e estima-se que mais
de 46,5 milhões de homens e mulheres estão envolvidos,
direta ou indiretamente, com o cooperativismo. Por meio
de uma gestão democrática e do constante aprimoramento
de seus processos, o cooperativismo cresce e agrega desenvolvimento à economia nacional. Em 2019, o ativo total das
cooperativas brasileiras alcançou a marca de R$ 494 bilhões,
com um patrimônio líquido de R$ 126 bilhões. Nesse período, as cooperativas injetaram nos cofres públicos quase R$ 11
bilhões em tributos.
E em nosso estado, o cooperativismo prossegue em curva ascendente, mostrando a pujança do setor. Registramos,
pelo sexto ano consecutivo, alta na movimentação financeira
e em 2020, as cooperativas mineiras movimentaram um total de R$ 73,4 bilhões, um crescimento de 20,7% em relação
a 2019. A participação do cooperativismo no Produto Interno
Bruto estadual é de 11%. Em Minas Gerais, 30% da população, ou seja, 3 em cada 10 mineiros está ligada direta ou
indiretamente a uma cooperativa.
As 773 cooperativas registradas no Estado ampliaram

o número de empregos em 4,3%, passando para 47,5 mil
em 2020. Crescemos também em número de cooperados,
totalizando hoje 2,1 milhões de membros – aumento de 9%.
Importante ressaltar que o cooperativismo surgiu
como um modelo de enfrentamento a momentos adversos.
Foi a partir de crises que o segmento reafirmou sua força e
importância. E neste segundo ano de pandemia, a Aliança
Cooperativa Internacional propôs para o Dia Internacional
do Cooperativismo o tema “Reconstruir melhor juntos”.
As cooperativas de todo o mundo continuarão mostrando
como estão enfrentando a crise causada pela pandemia
de Covid-19 com solidariedade e resiliência, oferecendo às
comunidades uma recuperação centrada nas pessoas e que
respeita o meio ambiente, provando que ninguém precisa
enfrentar uma crise como essa pandemia sozinho.
Como um modelo de negócios focado no ser humano,
sustentado pelos valores éticos da solidariedade e da responsabilidade social, seguimos avançando e contribuindo
na manutenção de serviços e produtos essenciais para o
país, gerando emprego e renda. Somos Coop!





DIVULGAÇÃO

o dia 3 de julho foi comemorado o Dia Internacional do
Cooperativismo. A data, o primeiro sábado de julho, é
celebrada por cooperativas de todo o mundo desde 1923
e foi proclamada oficialmente pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 1995, no ano de centenário da Aliança
Cooperativa Internacional. É um momento que nos convida
a refletir sobre este modelo de negócios que surgiu na Inglaterra, em 1844, e se tornou uma importante forma de
trabalho para alcançar objetivos comuns, sem distinção de
raça, cor e gênero.
Atualmente, em todo o mundo há mais de 1,2 bilhão de
cooperados, ou seja, cerca de 12% da população está ligada
direta ou indiretamente a uma das 3 milhões de cooperativas.
Estes empreendimentos geram empregos para mais de 280
milhões de pessoas, fornecem produtos, serviços, infraestrutura e contribuem para o crescimento econômico sustentável.
Segundo dados do Monitor Cooperativo Mundial, as trezentas
maiores cooperativas geram aproximadamente 2,146 trilhões
de dólares em faturamento.
Mobilizadas para o bem-estar das pessoas, das comunidades onde estão inseridas e, de maneira mais ampla, do mundo em que vivemos, as cooperativas atuam
fundamentadas numa visão de longo prazo, voltada para
a sustentabilidade, para o desenvolvimento social, para a
responsabilidade ambiental e capacitam as pessoas a realizarem coletivamente suas aspirações econômicas, ao mes-
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UNSPLASH

DIVULGAÇÃO

Especial

O

O cooperativismo brasileiro comemo-

rou a principal data do movimento, o Dia
de Cooperar (Dia C), simultaneamente ao
Dia Internacional do Cooperativismo, no
dia 3 de julho. A revista BR Cooperativo
marcou a data um dia antes com uma
live reunindo lideranças cooperativistas
de diversas regiões brasileiras.
A constatação geral foi a de que,
apesar da pandemia da Covid-19 durar
mais de um ano e paralisar diversos setores
da economia mundial, o cooperativismo
brasileiro se sobressaiu com resultados positivos. A situação sanitária mundial foi uma
oportunidade para marcar a importância
dos valores cooperativistas, bem aproveitados pelos cooperativados nacionais.
O programa contou com os seguintes
participantes: Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO; André Pacelli, presidente do Sistema OCB/PB e da Fecoop/NE;
Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/
PA; Leonardo Boesche, superintendente do
Sescoop/PR; e Geâne Ferreira, gerente de Desenvolvimento Humano do Sistema OCB.

Cooperar
é preciso!
16
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A mediação foi do jornalista Cláudio
por Claudio Rangel

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.
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Especial

A importância nacional do Dia C

A

gerente de Desenvolvimento Humano
no Sistema OCB, Geâne Ferreira, falou
das iniciativas do órgão para marcar o Dia
C e o Dia Internacional do Cooperativismo
em nível nacional.
“Desde 2018 trabalhamos com mote
simples. E esse mote traz uma responsabilidade muito grande porque a gente respeita
todas as iniciativas, de todos os tamanhos e
portes das cooperativas. Em nível nacional,
é uma forma de levarmos em consideração
desde as pequenas até as grandes iniciativas, que fazem muita diferença na vida das
pessoas”, afirmou.
Geâne revelou que, apenas no ano
passado, as ações realizadas pelas cooperativas beneficiaram mais de 7 milhões de
pessoas. E foram mais de 2 mil iniciativas
realizadas.
“Isso é mérito de nossas cooperativas,
de todo trabalho e orientação que as nossas unidades estaduais realizam. A gente
traz também todo um alinhamento com
a agenda global. Temos estimulado que
todas as iniciativas que as cooperativas desenvolvam estejam totalmente alinhadas
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela ONU”, ressaltou.
Para a gerente, o impacto provocado
pelas cooperativas gera maior valor do que
a simples vinculação com um objetivo de
.desenvolvimento sustentável.
“Temos que visualizar como as nos-
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sas cooperativas têm realizado e levado
os resultados positivos para a sociedade.
O outro aspecto que a gente traz muito é
que o Dia C não está desconectado com a
estratégia e a atividade da cooperativa. Ele
não está desconectado com que é preconizado pelos conselhos de administração
e pela diretoria das nossas cooperativas. É
bem importante que a gente reflita e que
todos percebam que as iniciativas priorizadas pelas cooperativas no âmbito do Dia
C e o resultado que as cooperativas têm
levado para a sociedade estão totalmente
alinhados com objetivo de negócio e com
as atividades que as nossas cooperativas
desenvolvem”, analisou Geâne.
Números crescentes
Geâne explicou que, no ano passado,
a região Sudeste teve 645 mil pessoas beneficiadas por iniciativas das cooperativas
locais. Para ela, o fato traz uma reflexão
quanto ao impacto do envolvimento e engajamento das cooperativas em toda a estruturação e organização do Dia C.
“Neste ano de 2021, devido a todos os
impactos negativos que a pandemia trouxe, tivemos um alinhamento muito grande.
Inclusive com o Ministério da Agricultura,
em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura. O Agro Fraterno, que é
um projeto que estimula principalmente o
ramo Agropecuário, mas não se limita a ele.
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Pilares do cooperativismo
A gente convida todas as outras cooperativas também todos os outros ramos a ajudar
a mitigar os impactos da fome que a pandemia trouxe”, comenta.
A gerente da OCB trouxe os números
do cooperativismo nas regiões brasileiras.
Mas antes frisou que o dia 3 de julho é voltado para comemorações dos resultados
do movimento.
“O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado internacionalmente. Todo
ano a Aliança Cooperativa Internacional
traz um tema específico. Para esse ano, o
tema é ‘Reconstruir Melhor Juntos’. Qualquer ideia que foi trazida e também está
conectada com todas as nossas iniciativas”, destacou.
“Aqui a gente mostra como o mundo
todo está enfrentando a crise pandêmica
da Covid e, principalmente, com solidariedade, resiliência e como as nossas cooperativas sabem lidar, oferecendo também à
comunidade um processo de recuperação
centrada nas pessoas e ambientalmente
justas. O cooperativismo nada mais é do
que pessoas”, refletiu.
Segundo a gerente, o cooperativismo
brasileiro em 2020 beneficiou 7.800.000
pessoas com todas as iniciativas realizadas
pelas cooperativas.
“Tivemos 137.149 voluntários, mais de
2.200 cooperativas participantes e mais de
dois mil e 800 projetos iniciativas realizados”, revelou.
Em relação aos resultados obtidos no
Dia C, as iniciativas estão presentes em cerca de 25% dos municípios brasileiros.
“A gente tem mais de 5 mil cooperativas gerando mais de 420 mil empregos diretos. São mais de 15 milhões de cooperados. E aí, a gente ainda tem os números do
Dia C. O nosso impacto já é muito grande e
muito significativo. Mas a gente ainda tem
um potencial muito grande de melhoria e
de trazer também outras cooperativas para
essa iniciativa”, afirmou.
Geâne reconheceu que existem outras
iniciativas em nível nacional, porque as cooperativas ainda não registraram e enviaram informações para a OCB Nacional.
“Precisamos desses relatos para podermos contar essas histórias e mostrar para a
sociedade o impacto positivo que as nossas cooperativas têm gerado”, disse.

D

o Paraná, o superintendente do
Sescoop-PR, Leonardo Boesche, destaca a visibilidade do cooperativismo do
ponto de vista econômico. E fala dos dois
pilares básicos do movimento: o econômico e o social.
“O Dia C é uma oportunidade que as
cooperativas têm de demonstrar para a
sociedade o que está no seu DNA, o que é
essa questão social”, afirma.
Boesche ressaltou que no Paraná, como
nos demais estados, o Dia C e o Dia Internacional do Cooperativismo passaram a ser
comemorados pelas organizações:
“Nossas cooperativas abraçaram essa
causa. No Paraná, são 220 cooperativas e
todas elas inscritas no Dia C com pelo menos uma ação. Isso para nós é uma alegria
muito grande. A gente vem observando
que, ano a ano, isso vem ganhando força”,
destaca.
Os paranaenses estão prestes a lançar
o fórum para os presidentes das cooperativas. Em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, as

cooperativas locais já alcançaram 10 deles.
Com base em ações desenvolvidas por cerca de 10 mil voluntários.
“Como também falou a Geâne, a questão do Agro Fraterno, o programa que a
ministra da Agricultura, Tereza Cristina
Correa da Costa Dias, lançou. A ministra é
a nossa madrinha do Dia C e aqui também
nós abraçamos essa causa. Já temos mais
de 90 toneladas de arrecadação. E a nossa
expectativa é que a gente alcance em torno
de 160 toneladas de alimentos. Mas já estamos percebendo que vamos passar longe
dessa cifra. O que demonstra a preocupação que as cooperativas têm com a sua comunidade, com seu entorno”, ressalta.
Entre as ações da Oceapar e do Sescoop-PR durante o Dia C, esteve o lançamento de uma grande feira virtual. Nela, banners das cooperativas dão acesso a vídeos
sobre o que as cooperativas estão desenvolvendo esse ano.
“É uma oportunidade que temos para
levar para opinião pública e para a sociedade tudo que o cooperativismo vem de-

senvolvendo, principalmente neste ano.
Temos a obrigação de fazer essas ações
como reconhecimento e agradecimento
pelo ano que tivemos. O ano de 2020 foi o
melhor ano do cooperativismo paranaense, apesar da pandemia. A meta do nosso
planejamento estratégico era chegar aos
R$ 100 milhões de faturamento. E 2020 foi
exatamente o ano em que alcançamos essa
marca”, destaca o superintendente.

A celebração no Nordeste

O

presidente do Sistema OCB da Paraíba,
André Pacelli, aproveitou o Dia C para
divulgar o cooperativismo paraibano.
“Fizemos um brilhante evento de lançamento do Dia C, uma live com participação
de inúmeras pessoas. Essa mobilização tem
sido muito importante no Brasil inteiro. A
gente viu a iniciativa do sistema Ocemg
na pessoa do líder Ronaldo Scucato como
muito importante e louvável para dar visibilidade ao cooperativismo e as ações do
cooperativismo Brasileiro”, comentou.
André Pacelli frisa que a importância do
cooperativismo foi visível no ano passado
em virtude das condições da pandemia,
tanto no Brasil, quanto no mundo inteiro.
“O cooperativismo se mostrou muito importante em todos os ramos. O Agro, com toda
sua produção, que manteve a sustentação do
armazenamento e a distribuição dos produtos
através das cooperativas de transporte, as cooperativas de saúde, o novo sistema Unimed,
fazem um trabalho extraordinário no atendimento a mais de 10 milhões de usuários do
sistema Unimed em todo o Brasil”, afirmou.
Na Paraíba, o Dia C foi marcado pelo
desenvolvimento do Programa Bem Cooperar, integrado por várias coops. Entre as
ações promovidas, estiveram as doações

para uma instituição que cuida de idosos e
pessoas com vulnerabilidade social.
“Doamos cestas básicas para minimizar todo esse problema social que afeta e
que foi piorado decorrente da pandemia. O
destaque foi a apresentação da Cooperativa de Flores da Paraíba (Cofep)”, disse.
Organizada unicamente por mulheres,
algumas em vulnerabilidade, mulheres que
sofreram violência doméstica, Cofep foi criada
há 15 anos na Paraíba. Com a falta de festas devido à pandemia, elas tiveram que se reciclar:
“Elas tiveram nosso apoio para diversificar
a produção. Passaram para produto agroecológico, e com isso conseguiram se manter no
mercado. E assim acontece no Brasil inteiro. A
gente percebe que essa resiliência do cooperativismo é muito forte e vê o quanto o cooperativismo no Brasil tem sido reconhecido pelos
governos como de importância econômica e
social”, refletiu.
André Pacelli destacou também as iniciativas do Sistema OCB, como a criação de
um projeto de comunicação das cooperativas para pequenas rádios comunitárias,
associações, nas pequenas comunidades.
“A gente consegue levar as informações do que o sistema e as cooperativas
têm feito então”, destacou.

Números do Nordeste
O cooperativismo do nordeste tem sido
crescente. São mais de 70 mil Associados,
mais de 6 mil colaboradores.
“Tivemos mais de R$ 5,5 bilhões em receitas das nossas cooperativas. Estou muito
otimista com a perspectiva de retomada do
crescimento da economia. A previsão é de
chegarmos a um PIB de 4,5% a 5%. E com
isso a gente possa ter retomada, com mais
oferta de empregos mais oportunidade”.
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Cooperativas expandem economia do Pará

O Dia Internacional do Cooperativismo

S

S

egundo o presidente do Sistema OCB/
Sescoop do Pará, Ernandes Raiol da
Silva, 12% da economia ativa do Pará é o
resultado das atividades das cooperativas
locais. Ele anunciou a inauguração de um
novo hospital da Unimed no Estado e falou
do crescimento do movimento:
“O cooperativismo é pujante em todo
esse país. E nas regiões Norte e Nordeste
está crescendo bastante. Já são mais de 2%
dessa população do estado do Pará, direta
e indiretamente licada a cooperativas. Nós
estamos com cerca de 600 mil pessoas. A
gente vê esse crescimento, apesar da opinião dos técnicos”, afirma.
Em relação ao ramo de Crédito, Ernandes
acredita que existem pouco mais de 80 agências da cooperativa Sicredi espalhadas pelo
Estado do Pará. O que representa um significativo número de empregados. Apesar de o
forte da região ser a agricultura familiar:
“Vemos o cooperativismo do Norte
crescendo bastante. Conseguimos instalar
o Conselho Estadual do Cooperativismo
que vai possibilitar uma entrada em sete
secretarias estaduais”, comenta.
Outra luta particular de Raiol é pela
regularização das terras. Mas a principal
campanha junto aos governos do estado
e federal é para a resolução de problemas

Dia C é todo dia em Goiás

O

presidente OCB/GO, Luís Alberto Pereira, defende que o Dia C é todo dia.
Só muda o significado. No caso de Goiás, a
campanha teve o mote “A fome não espera
a pandemia passar”.
“Vendo a situação de vulnerabilidade,
também nos engajamos nessa doação de alimentos para distribuir. Fizemos uma campanha única e a adesão foi de 58 cooperativas.
E contabilizamos 450 toneladas de alimentos
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com documentos fundiários.
“Temos 42 milhões de hectares de terras abertas a alterar e o pessoal continua
derrubando Amazônia. Acho algo incrivelmente fácil de resolver”, conta.
Um dos fatores que levaram o cooperativado para crescer no Pará foi nada mais
nada menos que as parcerias entre as Universidades.
“Temos esse convênio guarda-chuva
com todo mundo. Isso tem possibilitado a
coisa rodar. A gente consegue juntar as cooperativas de produtores rurais e também
trabalhadores e trabalhadoras rurais. Aqui
o processo de cooperação efetiva no Pará
deve crescer muito mais”, disse, acrescentando que naquele momento estava fazendo parte de uma comitiva do governador
Helder Barbalho em Marabá.
Outra questão de destaque no Pará
é o regime de impostos do Estado com a

adoção do diferimento fiscal em relação às
cooperativas. Ernandes diz que não é intenção do cooperativismo obter uma isenção
longa de impostos e taxas:
“O diferimento fiscal ele não é uma
isenção. Não é para termos 15 anos, 20
anos de diferimento. Mas por que não, termos cinco anos e levar esse desconto de
imposto para, por que não?”.
Com relação ao Dia Internacional de
Cooperativismo, o presidente da OCB do
Pará reforça que todo dia é dia de cooperar:
“E a gente aproveita esse dia. A felicidade de trabalhar no cooperativismo é a de
poder levar as pessoas o papel fraterno do
cooperativismo. Doação de sangue é o nosso mote principal, o junho vermelho. A felicidade de fazer o cooperativismo no Pará é
que podemos acessar milhares de pessoas
e levar trabalho e renda, além de acessar os
companheiros”, avalia Raiol.

que as cooperativas arrecadaram e distribuíram na sua região. Foram cerca de 25 mil cestas e atendemos a 130 mil pessoas”.
Os números foram comprovados por
conta da quantidade de sacolas personalizadas e padronizadas para o evento que
foram distribuídas.
“Aproveitando o Dia C, o Dia de Celebrar, nós também fizemos aqui em parceria
com o governo do estado a nossa Semana
do Cooperativismo. Uma semana inteira de
palestras, de eventos, de informações e de
visitas. Isso ajuda muito a divulgar o nosso
pendor pelo social. Aumenta nossa representação e a nossa representatividade”.
A OCB de Goiás chegou a receber a visita do governador do Estado, Ronaldo Caiado, e de lideranças políticas e empresariais
locais. Foi firmado um convênio com o governo estadual para ajudar na recuperação
do emprego e da renda locais.

mento de cooperativas, principalmente nas
regiões, com a meta de até o final de 2022
gerar 200 a 250 cooperativas novas com
esse apoio até financeiro que o governo vai
dar para a gente se estruturar. Essa equipe
também contará com o apoio das outras
entidades do sistema S.
E a parceria já rendeu frutos. O governador anunciou a isenção das taxas para as
cooperativas que foram criadas no âmbito
do programa Incubacoop.
“As cooperativas novas não vão ter
taxa de isenção. Conseguimos também
uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento Estadual para o Sicredi e para
o Sicoob, além da cadeira que a OCB já
tínha lá. Também entregamos para o governador uma minuta de lei de modernização das cooperativas. A nossa lei é de
2005, mas muito geral. Queremos tratar
de questões mais específicas, como de cooperativismo nas escolas, de licitações de
energia fotovoltaica, nesse sentido.”
Luiz Alberto falou ainda da programação cultural e recreativa do Dia C de Goiás.

Incubacoop
“O projeto é chamado Incubacoop, ou
seja, vamos simular a criação e desenvolvi-
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imultaneamente ao Dia C, as cooperativas brasileiras também comemoram
o Dia Internacional do Cooperativismo. Os
dirigentes presentes na Live também comentam a junção das duas datas.
Para André Pacelli, a sociedade tem que
saber cada vez mais a importância do movimento cooperativista:
“Todos os dias do ano, nós, cooperativistas, estamos atuando nas comunidades, nas
mais longínquas desse país de dimensões
continentais. E, também, nas grandes cidades. Nós hoje temos uma cooperativa na Avenida Paulista, no centro financeiro do país. E
isso é motivo de orgulho para todos nós,
cooperativistas. O Dia C tem o propósito de
oportunizar para que todas as organizações
estaduais cooperativas possam fazer uma
espécie de um resumo das ações que eles já
fazem que nós já fazemos durante o ano”.
Para o superintendente do Sescoop-PR,
Leonardo Boesche, o cooperativismo vem
crescendo de uma forma muito intensa:
“O Dia Internacional é exatamente o
dia para você refletir sobre isso. Tanto internamente, mas também para divulgar
para a sociedade. A gente traz o Dia de Celebrar, o Dia C, junto ao Dia Internacional
do Cooperativismo. Com isso, o dia passou
a ser muito mais lembrado, não só internamente, pela cooperativa, mas também
pelos meios de comunicação que acabam
trazendo matérias e informações notícias”.
Leonardo destaca ainda que o trabalho
do sistema Ocepar e do presidente Henrique foi de trabalhar no sentido de dar condições para que as cooperativas pudessem
continuar com suas atividades, bem como
demonstrar a importância do Sescoop para

a profissionalização dos cooperativados:
“No cooperativismo a gente percebe
a importância que o sistema S deu para
a profissionalização do cooperativismo e
o dia internacional do cooperativismo é
oportunidade de nós levarmos essa informação para a sociedade para que a gente
possa continuar fazendo nosso papel extremamente importante de tornar o econômico mais justo”.
Símbolos
Do Centro-Oeste, Luiz Alberto, da OCB/GO,
dá a sua visão sobre a importância e relevância do Dia Internacional do Cooperativismo:
“Todos nós precisamos de símbolos,
marcas para comemorar alguma coisa. O
Dia Internacional do Cooperativismo é o
nosso símbolo, a nossa marca. Ele traz reu-

nião, ele traz coesão ele traz, escondido, a
reflexão. Ele nos dá um sentido de pertencimento, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma missão, a uma causa.
“O Dia Internacional do Cooperativismo representa os nossos símbolos
do cooperativismo. Como temos aqui os
nossos símbolos, como o Somos Coop,
que nos une, que nos representa como
um movimento.
“Temos também nossos sete princípios
do cooperativismo, que nos diferencia,
que nos une, que nos destaca em relação
aos modelos econômicos. E temos o nosso
símbolo do momento, que é o nosso Dia C.
Quando alguém pensou em coincidir o nosso Dia C com o Dia Mundial do Cooperativismo foi uma tacada de mestre. Cada vez mais
estamos nos apropriando desse símbolo.

Icatu Coopera e a colaboração social

O

diretor da Icatu Coopera, Luiz Fujiwara, participou
da live sobre o Dia C. Ele destacou o cooperativismo
como a colaboração social de pessoas com os mesmos
interesses os mesmos objetivos atrás de vantagens em
comum as atividades econômicas.
“Trata-se do progresso social através da cooperação, o mutualismo para que os aqueles que se encontram na mesma situação e assim conseguem somando
esforços para garantir a sobrevivência. Uma cooperativa
nasce essencialmente para proteger e defender a sociedade, da mesma forma que a seguradora, e a Icatu Coopera tem como objetivo a proteção financeira, e de uma
maneira geral, assistir essas pessoas em toda sua vida
com produtos e serviços para atender exatamente esse
grupo de cooperados, suas famílias e consequentemente

essa sociedade.
“Nós, da Icatu Coopera, junto às cooperativas, estamos construindo essas relações de mutualismo. Icatu Coopera deseja entregar o melhor futuro para os brasileiros.
E desenvolver formas melhores de atender com exclusividade esse mercado e segmento que é o cooperativismo,
procurando ampliar, ou melhor, auxiliando a minimizar
os riscos sociais que são decorrentes de morte prematura,
invalidez e sobrevivência, principalmente nessa época e
nesse momento de pandemia que a gente tá passando.
As seguradoras e as cooperativas são os meios, são
as estratégias para gente proteger as nossas pessoas em
nossos em nossa sociedade. A a gente coloca sempre que a
cooperação transforma. A missão da Icatu Coopera é apoiar
a sociedade, conscientizando educando protegendo em

todas as etapas da vida a nossa parceria que a gente tem
que ter ativas extremamente fundamental. O caminho é
mais transformador quando a gente coopera. Por isso,
o dia de hoje, para nós, é muito importante que celebremos o caminho construindo lado a lado para garantir
ainda mais a nossa missão”, definiu o executivo.
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Informe Cooperforte

V

ocê pode se associar à COOPERFORTE, uma
das maiores cooperativas de crédito do país,
fundada há 37 anos, que conta atualmente com
cerca de 150 mil associados e ativos superiores
a R$ 2,5 bilhões, disponibilizando crédito e opções de investimentos a seus associados.
A associação à Cooperativa é 100% digital,
rápida, fácil e segura, por meio do APP COOPERFORTE. Basta baixar o aplicativo, na App
Store ou Google Play, com integralização de
capital de R$ 50,00 (pagamento único), por
meio de boleto bancário ou cartão de crédito.
Depois é só preencher os dados diretamente no
aplicativo e encaminhar as cópias dos documentos solicitados (RG/CNH, comprovante de renda
emitido nos últimos 90 dias, documento que
comprove o vínculo com o nome da empresa) e
efetuar a declaração de patrimônio requerida.
Ao se associar à COOPERFORTE, você passa
a ter acesso aos produtos e serviços oferecidos
pela Cooperativa, pelo APP COOPERFORTE ou
autoatendimento.cf.coop.br, conforme a seguir,
dentre outros diferenciais que você pode conhecer em www.cf.coop.br:
- Crédito: limites pré-aprovados, para utilização no momento em que necessitar, com base
na renda mensal comprovada e na situação
econômico-financeira do associado;
- Investimentos: opções para aplicação financeira em renda fixa, por meio de Recibos de
Depósitos Cooperativos (RDC) ou Letra Financeira da Cooperforte, com uma das melhores
rentabilidades do mercado e a segurança de
uma das maiores cooperativas de crédito do
país (Rating A+, pela AUSTIN, e A3, pela AR-
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FOTOS: ESCOOP

VOCÊ PODE SE ASSOCIAR À COOPERFORTE!
GUS, ambos com perspectivas estáveis);
- Sobras – caracteriza um dos grandes diferenciais do sistema cooperativista, em que os associados
que realizam operações de crédito ou de investimentos com a COOPERFORTE recebem anualmente
sua participação nos resultados, na proporção dos
negócios mantidos, por deliberação da Assembleia
Geral. Para os investidores, essa prática cooperativista aumenta a rentabilidade das aplicações e para os
tomadores de crédito resulta na devolução de parte
dos juros pagos a cada exercício.
E você que se encaixa em um dos grupos
abaixo, ao ingressar na COOPERFORTE, até
30.11.2021 concorrerá a prêmios:
- Funcionário ou aposentado de bancos públicos (BB, Caixa, BNB, BASA, BNDES e Banco
Central), concorrerá ao sorteio de 4 (quatro)
prêmios de R$ 10 mil cada em aplicação financeira de Recibo de Depósito Cooperativo (RDC-i) junto à COOPERFORTE, com carência de 30
dias para saque, após a entrega ao prêmio ao
respectivo beneficiário, desde que atenda as
condições do Regulamento da COOPER$orte
disponível em www.cf.coop.br/promocoes/.
- Servidor público ou empregado de estatal
(estadual e federal), ao se associar e contratar
operação de crédito ou investimentos no valor
mínimo de R$1.000,00, concorrerá ao sorteio de
3 (três) prêmios de R$ 10 mil cada em aplicação
financeira de Recibo de Depósito Cooperativo
(RDC-i) junto à COOPERFORTE, com carência de
30 dias para saque, após a entrega ao prêmio
ao respectivo beneficiário, desde que atenda as
condições do Regulamento da COOPER$orte disponível em www.cf.coop.br/promocoes/.
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FOTOS: CONFEBRAS

Participar do 13º Concred Digital é estar pronto para o futuro

Palestrantes do 13º Concred (a partir do alto):
o economista e ex-presidente do
Banco Central, Gustavo Loyola;
Ligia Zotini, pesquisadora e pensadora de
futuros, fundadora do Voicers e TEDx Speaker;
Pedro Aihara, bacharel em Prevenção de Catástrofes
pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, especialista em Gestão de Desastres
pela Universidade de Yamaguchi, no Japão.
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O

cooperativismo prova, cada vez mais, sua capacidade em responder à velocidade
das mudanças e aos anseios de um mundo em constante transformação. Com certeza, princípios que dão base ao movimento – como formação, educação, informação
e interesse pela comunidade – estão fortemente sintonizados com um ideal de mundo
conectado, sustentável e humanizado que a sociedade é estimulada a construir.
A superintendente da Confebras, Telma Galletti, é quem dá o tom do evento:
“Estamos vivendo em um mundo cada vez mais hiperconectado e proporcionar ao
cooperativismo um Congresso virtual - acessível, de qualquer lugar do Brasil - abre
uma expectativa enorme em torno de temas relacionados a como devemos nos preparar para o futuro. Será uma vivência imersiva, baseada no tripé compartilhamento, interação e engajamento”, afirma.
Por isso, o 13º Concred Digital não poderia se furtar de olhar para o futuro. Os
participantes terão a oportunidade única de atualização e incremento do networking,
duas premissas que fazem toda a diferença na construção de resultados. A organização do evento convida cooperativistas de todo o Brasil para participarem desta
edição, que será totalmente on-line, entre os dias 18 e 20 de agosto de 2021. O
Congresso pode ser acompanhado de qualquer lugar e os conteúdos ainda estarão
disponíveis por mais 15 dias, ao final do evento, na plataforma de acesso exclusivo.
É uma programação imperdível, com palestrantes que se destacam pelo conhecimento e pela visão, antevendo cenários, desenhando o futuro e abordando os
temas mais inovadores. Seja qual for seu ramo de atuação do cooperativismo, sua
percepção de oportunidade será otimizada depois de ouvir quem entende de regulação, ESG (Environmental, Social and Governance), liderança, estratégia, cenários,
tendências globais, inovação e diversidade. Ficou interessado? Conheça mais sobre
a programação e a seleção de palestrantes do 13º Concred Digital.

Futuro dos Jovens
O 13º Concred Digital segue a proposta inovadora de projetar o futuro do cooperativismo e que não poderia abrir mão de integrar os jovens, com seu olhar único para o que está por vir. Com esse objetivo, o maior evento do Cooperativismo
Financeiro da América Latina terá, pela primeira vez, um espaço especificamente
pensado para o público entre 18 e 35 anos.
Batizado de Integração Juventude, contará com acesso gratuito, oferecendo palestras e momentos de troca de ideias, com interações ao vivo, além de opções de
lazer, com jogos e música. O tema norteador de toda essa programação é “Se o jovem é o futuro, que futuro ele deseja?”.
Diante de um cenário em que o mundo se transforma com extrema rapidez, os
jovens são instigados e provocados a pensar sobre o que reserva o futuro. E isso a
partir de uma visão questionadora sobre os mais diferentes setores da vida. Estarão
em cena os seguintes tópicos:
• Que negócios precisam ser criados para atender às novas demandas?
• Como se manter relevante para o mercado e diversificar capacidades profissionais, elevando o grau de empregabilidade?
• Como aprender de forma ágil e versátil a aprimorar o seu conhecimento por toda a vida?
• Como desenvolver mecanismos de incentivo ao aprendizado sobre finanças e
investimentos?
• De que forma assumir e estimular posturas sustentáveis e colaborativas perante o planeta e a sociedade?
• Como trabalhar temas como diversidade, inclusão e respeito, de forma a construir uma cultura acolhedora e humana?
Se quiser ajudar a responder a pergunta “Se o jovem é o futuro, que futuro ele
deseja?”, então participe gratuitamente do espaço Integração Juventude, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto no 13º Concred Digital.
Para se inscrever no evento, basta acessar o link: https://inscricoesconcred.confebras.coop.br/inscricao-digital/congressista.

Realização:

Co-realização:

Apoio Institucional:

Parceiro Temário:

Cota Diamond:

Cota Gold:

A partir do alto: Bernardinho, o técnico tricampeão
olímpico pela seleção brasileira masculina de volei;
Alexandra Loras, ex-consulesa da França em São Paulo,
embaixadora da “AfroeducAção”, do PlanoDeMenina.com.
br, do Meias do Bem e do programa “Raízes” do Museu Afro
Brasil, fundadora do Fórum Protagonismo Feminino;
Dado Schneider, professor, consultor de comunicação
e vendas de grandes empresas nacionais e
multinacionais, criador da marca da Claro.

Cota Silver:

Mídia Oﬁcial:
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Mídia Parceira:
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Informe

Colaboração: Comunicação Coamo

Evolução: Coamo lança sua nova marca

Aplicativo Coamo
A cooperativa está acompanhando a evolução e, diante
disso, apresenta o Aplicativo Coamo, um novo canal de relacionamento para o cooperado ficar mais próximo e integrar
seus negócios com a cooperativa. Para acessar o Aplicativo
Coamo, basta baixá-lo nas lojas do Google Play ou APP Store.
Com o Aplicativo Coamo, o cooperado tem informações
na palma da mão, de maneira segura, ágil e confiável. O aplicativo tem várias funcionalidades e, nesta primeira etapa,
pode acessar preços dos produtos, variação do dólar e cotações da Bolsa de Chicago, bem como, consultar contratos e
fazer intenções de vendas, fixar produtos, liquidar débitos e
acompanhar toda a sua movimentação com a cooperativa.
O aplicativo Coamo é uma evolução do Cooperado-Online, ferramenta de gestão que foi criada em 2006 na sua primeira versão com acesso direto dos cooperados no site Coamo.

Somos
todos uma
só história.
E agora,
uma nova
marca.

Programa Conectividade Coamo
Com o propósito de inovação constante e a busca de sinergia e participação dos cooperados, a Coamo lançou o “Programa Conectividade Coamo”. A Coamo está realizando parceria com provedores de internet na sua área de ação, visando
acesso à internet, mediante fornecimento de planos e serviços
de qualidade aos usuários. A conexão é um dos problemas
atuais na área rural de uma forma geral no país. Segundo informações, pouco mais de 20% da área agrícola possui algum
tipo de cobertura por internet, mas, mesmo assim, o Brasil é
uma potência no cenário mundial. Por isso, o Programa Conectividade Coamo surge para apoiar o cooperado neste sentido. O
objetivo é buscar ou melhorar o acesso à internet.
alores indissociáveis da sua cultura, como a fé no trabalho, espírito de união, respeito aos princípios do cooperativismo, valorização do ser humano e a busca constante
da qualidade, com a visão de acompanhar a evolução dos
processos para o cumprimento da sua missão, fazem parte
do cotidiano e do sucesso da Coamo. Seguindo esta premissa, para crescer de forma consistente, a Coamo Agroindustrial
Cooperativa apresentou nesta manhã, 1º de julho, a sua nova
marca, retratada em uma identidade visual que representa
um vínculo de modernidade e adequação aos novos tempos.
A representação da nova marca da Coamo começa
pela semente, pois toda semente é como um sonho. Sozinha, ela não consegue se plantar. Ela não germina, não
brota, não vira colheita. Mas, ela ainda guarda em seu interior o valor de tudo aquilo que pode se tornar.
Foi assim que 79 produtores rurais em 1970 sonharam
juntos para melhorar a vida de suas famílias. A Coamo nasceu
como uma semente, uma promessa de um futuro que superaria qualquer sonho, pois se tornaria realidade, criando raízes
sólidas e profundas, graças aos valores de cooperação, respeito
ao próximo, honestidade, simplicidade e transparência.
Após 50 anos, a cooperativa conta com quase 30 mil
cooperados. Eles compartilham os mesmos ideais do início da cooperativa e tem orgulho de trabalhar no campo,
transformando não só a terra, e as vidas de milhares de
pessoas de maneira direta ou indireta, como também, produzindo alimentos para ajudar o Brasil crescer e prosperar.
Todo sonho é como uma semente. Para se realizar, é
preciso dedicação, planejamento e trabalho. Mas o que
acontece quando a realidade supera o sonho? Na Coamo, se
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sonha ainda mais alto. Novos sonhos trazem novos desafios
e para superá-los, a resposta continua sendo a mesma que
trouxe a cooperativa até aqui: respeito aos valores e confiança na força da união dos cooperados.
A nova marca da Coamo conta com um design gráfico
caracterizado pela personalidade e leveza. As cores verde
e amarela representam, respectivamente, o campo onde
é depositado a semente, a matéria-prima que com vigor
e origem é transformada em qualidade; e a energia solar,
materializando o sol, a luz, o nascimento, o otimismo, a felicidade, a prosperidade e o futuro, uma vez que, a Coamo
utiliza o campo de forma inovadora, com tecnologia, acrescentando recursos para otimizar bons resultados.
Assim, a nova marca Coamo será vista a partir de agora
pelos cooperados, funcionários, clientes, fornecedores, parceiros e comunidade, por meio das embalagens dos seus produtos
alimentícios, insumos, nos entrepostos da cooperativa e divulgação dos programas de gestão, inovação, tecnologia e cooperativismo, e nas atividades de comunicação institucional como
revistas, folder´s, sites e redes sociais, entre outros.
Juntamente com a nova identidade visual da Coamo
será utilizado o slogan “A vida é a gente que transforma”.
“Esse slogan pretende destacar e aproximar mais às novas
gerações do campo. Está alinhado com o que acreditamos
e aos novos tempos em que vivemos. Traduz o propósito da
Coamo e os desafios de ir mais além, crescer e prosperar.
É um slogan que faz sentido aos associados, funcionários,
clientes, parceiros e a comunidade, e nasce para agregar
valor à marca e produtos da cooperativa”, explica Antonio
Sérgio Gabriel, diretor Administrativo Financeiro da Coamo.
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Encontro de Jovens Líderes Cooperativistas
A Coamo e a Credicoamo realizaram um evento para
comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado sempre no primeiro sábado de julho.
Anualmente, o evento é comemorado pela Coamo e
Credicoamo em um encontro com cooperados que participaram do programa Jovens Líderes Cooperativistas. Em função
da pandemia, o evento foi no formato virtual pelo canal da
Coamo no YouTube. Com o tema inovação, houve uma palestra com Dado Schneidr (pós-graduado em marketing, mestre em comunicação e doutor em comunicação).
Os lançamentos da nova marca Coamo, dos programas e a palestra podem ser vistos no canal da cooperativa
no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=y-SCnxenTNM.
FOTOS: COMUNICAÇÃO COAMO

V

O presidente do Conselho de Administração, José Aroldo Galassini,
e o diretor administraivo financeiro, Antônio Sérgio Gabriel

A vida é a gente
que transforma.
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RIO COOPERATIVO
SISTEMA OCB/RJ

Fonte: Ascom Sistema OCB/RJ

Ação do Dia C beneficia 30 famílias em Campos dos Goytacazes

N

DIVULGAÇÃO

o dia 11 de julho a Cooperativa Norte
Saúde participou do Varal Solidário,
uma iniciativa do Sicredi Centro Sul PR/
SC/RJ. A atividade – que fez parte do Movimento Dia de Cooperar e ocorreu na Comunidade Tira Gosto, em Campos dos Goytacazes (RJ), – distribuiu roupas e alimentos a
30 famílias carentes da região (foto ao lado).
Durante a ação, a Cooperativa Norte
Saúde realizou serviços de aferição de pressão, glicose e colesterol Já para as crianças
foram destinadas atividades que estimularam a movimentação e o exercício físico.
“É importante para cooperar com o desenvolvimento da nossa cidade, olhar para
o próximo. E a campanha traz visibilidade
para a comunidade, incentivando que outras pessoas e organizações mobilizem
mais ações”, explica a presidente da Cooperativa Norte Saúde, Bianca Vivaqua.

Dia C Junino em Bom Jardim

A
Rio de Janeiro celebra Dia C com Xande de Pilares e Mumuzinho

C

om uma live dos cantores Xande de Pilares e Mumuzinho, o Sistema OCB/RJ
realizou no dia 3 de julho a Celebração do
Dia de Cooperar/2021 no Rio de Janeiro. A
íntegra da live pode ser conferida pelo link:
https://youtu.be/-byi67BKjco.
O evento – que contou com um cenário virtual, animações em 3D e realidade
aumentada – reforçou a campanha “Transformando Desafios em Esperança”, criada
para arrecadar recursos e alimentos a instituições sociais de todo o estado afetadas
severamente pelas restrições decorrentes
da pandemia da Covid-19. Saiba aqui quais
serão as instituições beneficiadas.
A campanha permanece até o dia 31 de
julho. As doações poderão ser feitas via PIX
diac@rio.coop, ou alimentos. Neste caso, o
local de entrega é a sede do Sistema OCB/
RJ – Rua da Quitanda, 56, Centro, RJ de se-
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gunda a sexta, das 10h às 16h.
Na mensagem de boas-vindas, o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, esclareceu que o “Movimento Dia de
Cooperar” acontece durante o ano inteiro,
com o objetivo principal de apresentar os
princípios das cooperativas que auxiliam
milhões de pessoas em território nacional.
O líder do cooperativismo fluminense definiu estes conceitos como: “altruísmo, ajuda
mútua, solidariedade e cooperação”.
Participando pelo segundo ano consecutivo do Dia de Cooperar no Rio de Janeiro, Xande de Pilares se disse agradecido
pela confiança e ressaltou que este momento de pandemia logo vai passar.
“O Mumuzinho trouxe uma grande energia. Espero que as pessoas que assistiram à
live tenham recebido esta força que transmitimos. Vamos continuar com bons pen-
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samentos para superarmos este momento
difícil pelo qual vivemos”, pediu Xande.
Para o cantor Mumuzinho, “foi uma
oportunidade de realizar uma live em benefício do próximo e uma alegria por dividir o palco com Xande de Pilares, um professor do samba”.

Eiduc Cooperativa Educacional, de
Bom Jardim, no interior do Rio de Janeiro, promoveu uma ação diferente para
celebrar o Dia de Cooperar 2021. Com o
Dia C Junino, a cooperativa promoveu um
drive-trhu solidário, que contou com a participação da comunidade local.
Todo dinheiro arrecadado com a venda

das tradicionais gostosuras da festa junina
da Eiduc, como o pastel, as deliciosas cocadinhas, o pé-de-moleque e o cuscuz, será
doado a instituições beneficentes.
Os participantes foram incentivados a chegar com seus carros enfeitados, trazendo ainda alimentos não perecíveis, itens de higiene
pessoal, fraldas geriátricas e/ou cobertores.

Números
Confira os números da Live do Dia C do
Rio de Janeiro.
Mais de 1 milhão de impressões;
Mais de 109 mil visualizações;
Mais de 67 mil espectadores únicos;
Mais de 390 novos inscritos no Canal do
Youtube do Sistema OCB/RJ.
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ESPÍRITO COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/ES

Live solidária no Espírito Santo arrecada mais de R$ 28 mil em doações

A

live solidária que celebrou o Dia de
Cooperar no Espírito Santo em 2021
registrou um saldo positivo para a solidariedade: foram arrecadados R$ 28.500,000
em doações que serão destinados à aquisição de alimentos para famílias que estão
passando por dificuldades alimentares neste período de pandemia. A ação está em
consonância com o segundo Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o da
Fome Zero e Agricultura Sustentável, em
razão do agravamento da fome no Brasil.
O evento foi organizado pelo Sistema
OCB/ES, no dia 3 de julho, e contou com
a participação da dupla sertaneja Breno e
Bernardo. A live musical foi dedicada, em
especial, às 47 cooperativas capixabas que,
juntas, já registraram 136 ações voluntárias
de responsabilidade socioambiental em
2021. A transmissão ocorreu pelo canal do
Sistema OCB/ES no Youtube e já conta com
mais de 2 mil visualizações.
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O presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi Melhorim, enfatizou o aspecto
social da live musical que, além de celebrar
o Dia C e entreter o público capixaba, colocou em prática um dos sete princípios
do cooperativismo. Ele ainda agradeceu
a mobilização das cooperativas locais em
torno do movimento.
“Foi com enorme satisfação e alegria
que promovemos esse dia de solidariedade, que faz parte das comemorações do
Dia Internacional do Cooperativismo e,
na prática, exercita o sétimo princípio do
cooperativismo: o Interesse pela Comunidade. Também agradeço imensamente às
cooperativas que inscreveram ações no
Dia C”, destacou.
Com 116,8 milhões de pessoas convivendo com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020, conforme
o Inquérito Nacional sobre Insegurança
Alimentar no Contexto da Pandemia da
Covid-19 no Brasil, o direcionamento das
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ações do Dia C e da própria live comemorativa não poderia ser outro, diz o superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos
André Santos de Oliveira.
“Neste momento difícil de pandemia,
milhares de capixabas e milhões de brasileiros passam por momentos difíceis,
inclusive os relacionados às necessidades
alimentares básicas. Há muitas pessoas
passando fome. Por isso, o Sistema OCB/ES,
com o apoio das cooperativas capixabas,
realizou essa live solidária. Acreditamos
que atitudes simples como essa movem o
mundo”, disse.
A live segue disponível para o público
no canal do Sistema OCB/ES no YouTube..
Doações ao vivo
E mais uma vez as cooperativas mostraram a sua força e a sua preocupação com o
bem-estar social. Além das ações que já estão realizando, elas também fizeram questão de doar ao vivo valores para ajudar na

FOTOS: SISTEMA OCB/ES

arrecadação e estimular a participação. O
resultado foi positivo. Somente durante a
transmissão, foram feitas 10 doações pelas
coops capixabas.
As cooperativas Sicoob Espírito Santo,
Unimed, Selita, Cooperáguia, Cretovale,
Cooabriel e Coopeavi contribuíram, cada
uma delas, com R$ 3 mil reais. Além disso,
a Unicred Minas – Espírito Santo, Coocafé
e Coopprest/ES também doaram, juntas, R$
3 mil. A Diretoria Executiva da OCB/ES também autorizou a doação de mais R$ 3 mil
por parte da instituição.
Alegria e muita música boa
Além de estimular o bem e convidar
toda a sociedade para entrar nessa grande
corrente solidária, a live também promoveu
um momento de descontração com o melhor do sertanejo capixaba. A dupla Breno
e Bernardo comandou a grande festa cantando um repertório variado composto,
inclusive, por músicas pedidas pelo público
nas redes sociais. A apresentação ficou por
conta da jornalista Chris Lemos.
À beira-mar, valorizando o litoral capixaba, a celebração ainda levou informação
para o público de casa. Entre os sucessos
cantados pela dupla, o público pode conhecer as diversas iniciativas que estão
sendo colocadas em prática pelas cooperativas, ter acesso aos principais indicadores registrados e ver o impacto que o movimento cooperativista vem promovendo
em prol das transformações sociais.
Iniciativas ainda continuam
Apesar de já finalizada a celebração do
Dia de Cooperar, as iniciativas desenvolvidas
pelo Sistema OCB/ES ainda continuam. Nos
dias 15 e 16 deste mês, a instituição vai contar com uma estrutura para receber doações
de sangue e ajudar a salvar vidas. Todos os
cuidados serão tomados e todos os protocolos de segurança serão respeitados. Para
participar, é necessário fazer o agendamento on-line pelo site www.ocbes.coop.br.
E ao longo de todo o mês de julho, a
campanha contra a fome continua. Além
de poder doar qualquer valor via Pix e PicPay (saiba com clicando aqui), também é
possível fazer a doação de alimentos não
perecíveis diretamente na sede da Casa
do Cooperativismo Capixaba. Os valores
e itens arrecadados serão também desti-

Na página ao lado, a dupla Breno e Bernardo animando a live do Sistema OCB/ES; no alto, a ambientação local com produtos de
cooperativas; acima, equipe do Sistema OCB/ES engajada na realização da live

nados à campanha, beneficiando ainda
mais pessoas.
Até o momento, o Espírito Santo registrou a participação de 47 cooperativas,
que integram seis dos sete ramos de atuação, e mais de 130 projetos cadastrados.
As atividades englobam arrecadação de
alimentos e de recursos financeiros para
aquisição de cestas básicas, doação de
equipamentos e produtos das próprias cooperativas, entre outros.
No Espírito Santo, o Dia de Cooperar

ocorre desde 2014 e, a cada ano, os números de iniciativas, municípios e beneficiários atendidos vêm aumentando. Em
2020 foram 137 ações que beneficiaram
mais de 460 mil pessoas. Esses indicadores representam um aumento de 16,1%
de ações e de 12,7% em beneficiários em
comparação com 2019. Além disso, o Dia C
esteve presente em 76,9% dos municípios
capixabas em 2020, e 74,4% das ações foram voltadas para minimizar os impactos
causados pela Covid-19.
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SP COOPERATIVO

Ocesp comemora
Dia do Cooperativismo
com show do cantor Daniel

N

o dia 3 de julho, o Sistema Ocesp realizou uma celebração especial para o
Dia Internacional do Cooperativismo e o
Dia de Cooperar, com show do cantor Daniel. O evento foi realizado em Brotas (SP)
e contou com a presença do presidente
do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande, e
do superintendente Aramis Moutinho Jr.;
e também do presidente do Sicredi Centro
Oeste Paulista, dr. João Salvi. A celebração
teve patrocínio do Sicredi, Unimed, Uniodonto, Sicoob Crediguaçu e Coplacana.
Além da atração musical, os presidentes
foram chamados ao palco para um bate-papo descontraído sobre cooperativismo com

o cantor. Segundo Del Grande, o cooperativismo é um movimento grandioso, principalmente no exterior, e tem um potencial de
crescer ainda mais no Brasil, com o propósito de trazer melhoria de vida e gerar oportunidades. “Sabemos, Daniel, que você já é um
cooperativista de coração; e essa é a magia
do cooperativismo, que nos contagia tanto.
É um movimento simples, de união, que melhora a vida de pessoas, com uma inclusão
social maravilhosa. É muito importante que
nosso povo traga para dentro de si esse movimento, contribuindo para que cresça e se
desenvolva cada vez mais”, comentou o presidente do Sistema Ocesp.

Ao lado, o presidente do Sicredi
Centro Oeste Paulista, João Salvi,
entregando placa comemorativa
de sócio fundador da nova
agência da cooperativa em Brotas
ao cantor Daniel, assistido pelo
superintendente Aramis Moutinho
Jr. (esq.) e o presidente Edivaldo
Del Grande; no alto, o cantor se
apresentando no Dia C 2021.
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Informe

ESG, a sustentabilidade no centro da estratégia das cooperativas

N

Homenagens
O presidente do Sicredi Centro Oeste
Paulista, João Salvi, entregou em mãos ao
cantor Daniel a placa comemorativa de sócio
fundador da nova agência da cooperativa em
Brotas. Após a entrega, Salvi fez a leitura dos
dizeres da placa. “Você é responsável por fazer a diferença na transformação social, plantando sementes do cooperativismo, cultivando-as e entregando frutos maduros para uma
sociedade justa, humana e fraterna”, proferiu.
Agradecendo a homenagem, Daniel ressaltou a satisfação de fazer parte da “família
cooperativista” e sua relação com o modelo
de negócio. “Sei que as cooperativas de crédito, como o Sicredi e Sicoob, têm mais acessibilidade para todos nós; e é por isso que
me identifiquei, porque sou uma pessoa
acessível e gosto de estar no meio de pessoas, além do atendimento mais humanizado”,
afirmou. O cantor também saudou a Coplacana, lembrando a contribuição da cooperativa para o sucesso do segmento agrícola.
Em mais uma participação no palco do Dia
Internacional do Cooperativismo, Del Grande
foi presenteado pelo cantor Daniel com uma
imagem de Nossa Senhora Aparecida. O presidente retribuiu com uma lembrança para o
bebê do cantor que está a caminho: uma roupinha com a mensagem “Baby Cooperativista”.

Colaboração: Comunicação Copersucar

os últimos anos, o termo ESG vem ganhando grande
visibilidade, principalmente desde que grandes expoentes do mercado financeiro passaram a considerar questões
ambientais, sociais e de governança como critérios importantes para a análise de crédito. Com isso, organizações que
já tinham a sustentabilidade como parte de sua estratégia de
negócio passaram a liderar um novo cenário mundial, protagonizado pela busca por uma economia de baixo carbono.
A Copersucar, empresa que nasceu do cooperativismo e cujos grupos sócios seguem unidos pela Cooperativa de Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado
de São Paulo, é considerada um exemplo neste âmbito.
Nos últimos 13 anos, a organização contribui com um
importante saldo positivo para o clima, evitando a
emissão no meio ambiente de mais de 70 milhões toneladas de CO2eq, volume que corresponde ao trabalho
de absorção de cerca de 500 milhões de árvores pelo
período de 20 anos. Seria necessária duas vezes a área
da cidade de São Paulo para plantar tanta árvore.
De acordo com levantamento de fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE) desenvolvido pela
companhia seguindo a metodologia GHG Protocol,
apenas na safra 2020/2021, foi apurado um saldo po-

sitivo em favor do clima de 2,4 milhões de toneladas de
CO2eq, quando avaliadas emissões evitadas e geradas.
Seriam necessárias 16,8 milhões de árvores crescendo
por 20 anos para absorção desse volume de carbono.
Essa contribuição para o meio ambiente foi gerada ao mesmo tempo em que a companhia se firmava
como a maior plataforma global de negócios de açúcar, etanol e logística. Entre as safras de 2009/2010 e
2020/2021, a Copersucar multiplicou seu faturamento
por 10, saindo de R$ 3,8 bilhões para R$ 38,7 bilhões.
“A cada safra comercializada, apresentamos crescimento sustentável em todas as nossas operações e o que
me deixa ainda mais orgulhoso é saber que toda esta
estrutura foi construída dentro de um forte contexto de
contribuição ambiental, onde a Copersucar se firma
como protagonista de uma nova economia de baixo
carbono” declara o presidente do Conselho de Administração da Copersucar, Luís Roberto Pogetti.
RenovaBio
Reforçando que a sustentabilidade faz parte de
sua estratégia de negócio, a Copersucar foi o primeiro
grande grupo do setor a concluir as certificações de

FOTOS: COMUNICAÇÃO COPERSUCAR

FOTOS: SISTEMA OCESP

Fonte: Ascom Sistema Ocesp

todas as suas unidades produtivas na Política Nacional de Biocombustíveis, também conhecida como
RenovaBio. A companhia liderou a emissão de títulos
verdes (CBios), com 18% de participação em 2020,
primeiro ano do programa. Na safra 2020/2021,
foram comercializados 3,1 milhões de CBios, o que
equivale a um projeto de reflorestamento com 21,7
milhões de árvores crescendo ao longo de 20 anos.
Social
Do lado social, o programa Conecta promove
ações de inclusão para pessoas em situação vulnerabilidade nos municípios paulistas de Santos, São José do
Rio Preto e Ribeirão Preto. O curso online de empreendedorismo e capacitação ajuda pequenos comerciantes a estruturarem seus negócios, enquanto as oficinas
esportivas atendem adolescentes dos três municípios.
Em seis anos de existência, o programa desenvolvido pela Copersucar, fundada no espírito de colaboração das cooperativas, beneficiou mais de 31 mil
pessoas, o que reforça o importante papel social que
representa nas comunidades em que está inserida e dá
ainda mais peso para datas como o Dia de Cooperar.

A partir da esquerda: o canavial, fonte da matéria prima da cooperativa; o processo de produção do etanol; o armazenamento do açúcar refinado; o presidente do Conselho de Administração
da Copersucar, Luís Roberto Pogetti. No alto, alunos do projeto Conecta, mantido pela cooperativa.

BR Cooperativo l Especial Dia Internacional do Cooperativismo e Dia de Cooperar l Julho 2021

35

MG COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocemg

Sicoob Saromcredi doa mais de R$ 180 mil para hospital em São Roque de Minas

O

Sicoob Saromcredi promoveu a entrega de um cheque simbólico no valor
de R$ 185 mil ao Hospital Santa Marta de
São Roque de Minas (MG). O valor será
destinado para compra de equipamentos
primordiais, garantindo mais segurança e
qualidade nos atendimentos.
A oficialização deste investimento contou com a presença de representantes do
Poder Executivo Municipal, da cooperativa
e do próprio hospital. Entre os itens adquiridos estão bombas de infusão, 13 camas
hospitalares, colchão hospitalar, monitor
cardíaco, aparelho de eletrocardiograma e
outros insumos.
A doação faz parte de uma série de

ações solidárias voltadas para saúde dos
municípios de atuação do Sicoob Saromcredi, que vem acontecendo desde o início da
pandemia. No ano passado o Hospital Santa
Marta já havia recebido um respirador mecânico no valor de R$ 25 mil da cooperativa.
Até o momento, a cooperativa já investiu mais de R$ 600 mil na compra de equipamentos e materiais hospitalares. “Hoje,
agradecemos em especial os cooperados
de São Roque. É a confiança deles que fortalece o Sicoob Saromcredi e nos possibilita fazer a diferença na vida das comunidades”, ressalta o presidente da cooperativa,
João Carlos Leite.
Do ano passado até agora, a Saromcredi

realizou doações para: Santa Casa de Passos,
Policlínica de Medeiros, Secretaria Municipal
de Saúde de Senador José Bento, Hospital
Santa Marta de São Roque de Minas, UBS
24h de Pratinha, Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cássia, Hospital Municipal de
Delfinópolis, Secretaria Municipal de Saúde
de Vargem Bonita e Santa Casa de Piumhi
(que realiza atendimento aos cooperados
de São Roque de Minas e Vargem Bonita).
A iniciativa faz parte do Dia de Cooperar (Dia C) 2021 da cooperativa, que promoveu ainda a doação de kits de higiene
pessoal e cestas básicas para o Conselho
Tutelar de Vargem Bonita, que fará a entrega para famílias carentes da cidade.
SICOOB SAROMCREDI

SISTEMA OCEMG

Sistema Ocemg celebra Dia de Cooperar 2021 em Minas Gerais

O filósofo e palestrante Mário Sérgio Cortella (no telão) foi uma das atrações da live do Dia C do Sistema Ocemg

Sistema Ocemg realizou no dia 3 de
julho, em uma transmissão ao vivo
pelas multiplataformas da rádio 98 FM, o
evento de celebração do Dia de Cooperar
(Dia C) 2021. Na oportunidade, participaram presidentes e dirigentes de cooperativas, representantes de entidades
beneficiadas pelas ações, além do renomado filósofo e palestrante Mário Sérgio
Cortella, que falou sobre cooperativismo e
ética nos tempos atuais.
Dando as boas-vindas, o presidente do
Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, explicou
que o Dia C é um momento de comemorar
todos os feitos de responsabilidade social
das cooperativas. Segundo ele, “o cooperativismo veio, com o Dia de Cooperar, mostrar que é possível ser solidário não só no
discurso, mas nas ações cotidianas”.
O presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas, participou da celebração
e deixou uma mensagem de gratidão ao
Sistema Ocemg pela criação deste que é
o maior movimento de voluntariado cooperativista do país: “o Dia C, como todas as
boas ideias de Minas Gerais, extrapolou o
Estado e foi para o Brasil”. Sobre a campanha em 2021, ele comentou que “este ano,
estamos com foco na doação de alimentos,
devido aos efeitos da pandemia na população; assim cada cooperativa e comunidade,
do seu jeito, contribui com o que tem ou o
que pode doar”.
O governador de Minas Gerais, Romeu
Zema, participou por meio de um vídeo exibido durante o evento. “Como governador,
posso assegurar a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico
e social do nosso Estado. Fica aqui meu reco-
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nhecimento pelo trabalho das cooperativas
nas diversas ações sociais, que envolvem milhares de voluntários”, ressaltou Zema.
Convidado especial, o professor Cortella explicou o conceito de solidariedade:
“a palavra não vem de solidão, mas de sólido. Solidariedade é aquilo que dá solidez à
vida.” Ele falou ainda a respeito da cooperação, do ato de cooperar, ajudar o próximo e
sua importância para as pessoas.” A espécie
humana não chegaria aonde chegou se não
fôssemos capazes de colaborar”, ressaltou,
completando: “cada pessoa vale, mas ela
sozinha é fraca, junto de outras pessoas
ganhamos mais energia. Quando nos juntamos, produzimos mais, nos alegramos mais”.
Ações em todo o Estado
Apresentando como o Dia C acontece
em todos os cantos do Estado, a programação do evento levou convidados para falar
sobre o movimento nas cidades em que atuam. O presidente da Unimed-BH e vice-presidente do Sistema Ocemg, Samuel Flam,
explicou as iniciativas realizadas pela cooperativa para mitigar os efeitos e atender os
clientes e a população da capital mineira durante a pandemia. Foram criados 300 leitos
e um serviço de teleatendimento com consultas online, que foi disponibilizado para a
Prefeitura de BH para aplicação pelo SUS da
cidade, além da participação da Unimed-BH
no Movimento Unidos pela Vacina, com foco
em acelerar a vacinação no país.
A cooperativa doou caixas térmicas,
caixa coletora de material perfurocortante,
instrumentos de medição de temperatura,
entre outros materiais, para nove municípios mineiros. “Devemos agradecer a popu-

BR Cooperativo l Especial Dia Internacional do Cooperativismo e Dia de Cooperar l Julho 2021

lação por ter entendido que era importante
reduzir a circulação nas cidades para diminuir os contágios, e agradecer aos médicos,
colaboradores, fisioterapeutas, enfermeiros e todos que trabalham na linha de frente”, frisou Flam.
Jorge Kiryu, cooperado da Coopadap,
e Ronaldo Siqueira, coordenador da Rede
Coop, formada por 13 cooperativas de
Patos de Minas, também falaram sobre as
ações sociais realizadas este ano.
MinasCoop Energia
O Programa de Energia Fotovoltaica do
Cooperativismo (MinasCoop Energia) foi
pauta da celebração do Dia C. Na ocasião, o
superintendente do Sistema Ocemg e coordenador do Comitê Gestor da iniciativa, Alexandre Gatti Lages, explicou que o MinasCoop 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 em todo o Estado.
Em Belo Horizonte, o Sistema Ocemg, a
Cooperativa Central dos Produtores Rurais
(CCPR) e o Sicoob Credicom irão doar parte da energia gerada por suas usinas para
suprir a demanda de energia da Santa Casa
de Misericórdia da capital. Atualmente, 20
cooperativas já aderiram ao programa, e a
expectativa da organização é fechar o ano
com 100 participantes.
Entre elas está o Sicoob Aracoop, cujo
presidente, Ramiro Ávila, explicou: “com este
projeto, vamos contribuir com a sustentabilidade e beneficiar as Santas Casas de três cidades da nossa área de atuação, contribuindo para sua redução de gastos”, disse.

Entrega do cheque simbólico do Sicoob Saromcredi ao Hospital Santa Marta de São Roque de Minas

Cresol Minas Gerais Celebra Dia C com ação voltada para o meio ambiente

A

Cresol Minas Gerais celebrou, no dia 3 de julho, uma
ação para o Dia de Cooperar (Dia C) chamada de
“Mês da Cooperação Carbono Neutro”, com foco em responsabilidade ambiental. A cooperativa calculou todo
o carbono emitido pelas 20 agências durante um mês
e, a partir das informações, fez o plantio de 300 árvores
e trabalhou na preservação de quatro nascentes locais,
com vistas na neutralização da emissão dos gases.
A ação contou com a participação de parceiros,
cooperados e colaboradores dos Postos de Atendimento (PAs) de Muriaé, Rosário da Limeira, Eugenópolis,
Ervália, Araponga, Guiricema, Miradouro, Fervedouro,
Carangola, Tombos, distrito de Santa Clara, Espera
Feliz, Divino, Manhumirim, Alto Jequitibá, Caratinga,
Santana do Manhuaçu e Simonésia, todos localizados

na região da Zona da Mata mineira.
O ato de neutralizar o carbono consiste em compensar as emissões de CO2 de alguma atividade econômica por meio do plantio de árvores. Assim, por meio
da fotossíntese, as árvores capturam da atmosfera a
quantidade igual à de gases emitidos e, assim, torna a
atividade neutra em carbono.
O presidente da Cresol Minas Gerais, João Paulo Dias
da Fonseca, ressalta que “a cooperativa está engajada
com várias ações que irão beneficiar toda a comunidade
como esta do Dia C, focada em responsabilidade ambiental. Além disso, temos o compromisso com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU na busca
de melhorar as condições de vida da sociedade e contriEquipe Cresol que plantou 300 árvores em ação do Dia de Cooperar 2021
buir com os cuidados com o meio ambiente”.
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Tande vê no cooperativismo as mesmas virtudes de uma seleção campeã do mundo

A solenidade em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo promovida pelo Sistema OCDF aconteceu na sede da OCB

Solenidade marca Dia Internacional do Cooperativismo no DF

U

ma manhã de muitas homenagens. Foi assim a celebração
do Dia Internacional do Cooperativismo, realizado pelo Sistema OCDF, na sede da OCB em Brasília, nesta quinta-feira. O
evento híbrido contou com a participação de representantes do
movimento cooperativista nacional e do Distrito Federal, além
de autoridades políticas como o vice-governador Paco Brito, e o
deputado distrital e cooperado Roosevelt Vilela.
O parlamentar presidiu a sessão solene que homenageou 20 personalidades do cooperativismo do Distrito Federal, entre elas as gerentes gerais Karla Oliveira (Sescoop)
e Tânia Zanella (OCB). Os homenageados receberam uma
Moção de Louvor, conferida pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal, por suas relevantes contribuições ao desenvolvimento das cooperativas.
O Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado em
mais de 100 países, sempre no primeiro sábado do mês de
julho, mas cada região escolhe como celebrar a força do
movimento cooperativista. Aqui no Brasil, por exemplo, a
grande parte das celebrações ocorreram junto com o Dia C.
O evento também contou com a presença do secretário de Agricultura do DF, Cândido Teles, do presidente do
Conselho de Administração do Sicoob, Miguel Ferreira, e do
diretor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do DF, Fernando César Ribeiro.
Para melhorar
O presidente do Sistema OCDF, Remy Gorga, que representa os estados da região Centro-Oeste na Diretoria da
OCB, aproveitou a presença do vice-governador do Distrito
Federal para sugerir ações que contribuam bastante como
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o crescimento das cooperativas do DF.
Dentre elas estão: a isenção do ISS cobrada das coops de
catadores de material reciclável e a ampliação das áreas a
serem atendidas por essas cooperativas; a regularização fundiária para assegurar a tranquilidade dos produtores rurais e
a celebração de convênios que possibilitem a contratação, por
parte dos servidores, de empréstimos consignados e cursos de
idiomas e, ainda, soluções tecnológicas para o próprio governo.
“Esses serviços são prestados por cooperativas com comprovada capacidade técnica”, destacou o líder cooperativista.
Modelo único
O deputado Roosevelt Vilela, que integra a Frente Parlamentar do Cooperativismo do DF na Câmara Legislativa é
autor da Lei nº 6.617/2020 que institui a Política Distrital
do Cooperativismo. Segundo ele, esse jeito de gerar emprego, trabalho e renda o impressiona por se moldar em todas
as situações possíveis.
“Não vejo um sistema mais adequado que o cooperativismo para evoluirmos enquanto humanidade, já que ele alia o desenvolvimento social e ao desenvolvimento econômico. Por meio
das cooperativas, conseguimos produzir com sustentabilidade,
gerar trabalho e transformar o mundo”, destaca o parlamentar.
Cooperativista desde cedo
Quem também é um entusiasta das cooperativas é o
vice-governador do DF, Paco Brito, que se declarou cooperativista desde os cinco anos, quando acompanhava seu
avô nas atividades que envolviam uma cooperativa agrícola no interior de São Paulo, nos idos da década de 70.
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“Faço parte do cooperativismo e da agricultura brasileira. Acompanhei a história, as transformações do setor,
sempre muito perto da OCB. Por isso, é com muito prazer
e gratidão que celebro esse dia ao lado dos cooperados e
cooperadas do Distrito Federal”, comentou.
Agro Fraterno
A gerente geral da OCB, Tânia Zanella, que representou o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas, ressaltou a relevância das coops do DF para o
país. “Temos aqui excelentes cooperativas que, embora
muito jovens, já são referência para o país, por trazerem
a força do cooperativismo”.
A gente também parabenizou as cooperativas do DF
por sua contribuição tanto ao Dia de Cooperar quanto ao
programa Agro Fraterno, movimento liderado pelo Ministério da Agricultura, em parceria com a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB), Instituto Pensar Agro (IPA),
Sistema CNA/Senar e outras entidades da área agrícola.
“Vemos que as coops, não só as do Ramo Agro, entraram de cabeça nesses grandes movimentos. Para se ter
uma ideia, as coops já doaram quase R$ 6 milhões em
forma de cestas básicas a quem mais precisa. Parabéns
àquelas que participam”, frisou Tânia.
Vale ressaltar que no Distrito Federal existem 78 cooperativas registradas na OCDF. Juntas, elas reúnem 227 mil
e 233 cooperados, gerando 2.252 empregos diretos.
Para conferir como foi o evento e saber mais sobre as
lideranças homenageadas, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=mwMk0rm4qSw.

entenas de pessoas acompanharam a
transmissão da Live do Dia C Goiás
2021, pela internet, para celebrarem juntas
os resultados da campanha de voluntariado cooperativista desse ano. Realizado
no sábado, 3 de julho, o evento encerrou
a Semana do Cooperativismo, com palestra do ex-jogador da Seleção Brasileira de
Vôlei, Tande, show de samba com a banda
Heróis de Botequim, e sorteios de prêmios.
A live foi conduzida pelo jornalista Matheus
Ribeiro, direto do Inovacoop Goiás, o hub
de inovação do cooperativismo, que fica na
sede da OCB/GO.
Em sua apresentação, o campeão olímpico emocionou o público com a história
de sua vida profissional e pessoal. Ele destacou a importância da resiliência, capacitação e cooperação para alcançar vitórias
e como o esforço coletivo pode facilitar e
acelerar conquistas para o bem comum.
Para Tande, um esporte de equipe, como o
vôlei, assemelha-se muito, em sua essência,
ao cooperativismo: em ambos, é preciso
estar apto, o tempo todo, a cooperar e a se
doar em prol de uma causa maior.
“Essa pandemia está nos demonstrando como o cooperativismo está à frente
no tempo, com essa preocupação de um
ajudar o outro. A prova são campanhas,
como essa do Dia C Goiás, que arrecadou
25 mil cestas básicas para as famílias carentes, estendendo a mão a quem precisa. E
um esporte em equipe é exatamente isso.
Às vezes, um companheiro está com uma
dificuldade no jogo e você tem que ajudar,
pegar a parte dele. Posso ser um atacante,
mas tenho que me capacitar e saber tocar,
porque a última bola do jogo pode cair em
minhas mãos. Tenho que me adaptar a situações adversas e estar o tempo inteiro
prestando serviços para o todo”, comparou.
Durante a live, Tande passou como
mensagem principal a importância das pessoas saírem de sua zona de conforto, citando como exemplo o próprio Sistema OCB/
GO. “Para isso, é preciso atitude, é isso que
faz com que tenhamos sucesso. Em vez de
esperar a pandemia passar, estamos aqui
nos movimentando. Estão aí 25 mil cestas
básicas sendo entregues à população carente. Se cada um faz um pouquinho, nós
criamos uma situação melhor para o nosso
país, para o retorno mais rápido da economia e das possibilidades de ajudar pessoas
que precisam urgentemente de alimentos,
de trabalho. E as cooperativas fazem isso
com muita propriedade”, afirmou.

SISTEMA OCB/GO

C

O campeão olímpico do volei Tande e o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, folheiam a edição especial
do jornal O Popular em homenagem ao Dia de Cooperar 2021

Resultados
Em sua avaliação da Semana do Cooperativismo e da Campanha Dia C Goiás, o
presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, considerou altamente positivos
os resultados obtidos. “Aproveitamos bem
essa semana que antecedeu o Dia Internacional do Cooperativismo. Difundimos
muita informação, divulgamos o modelo
cooperativista e aproveitamos também
para reforçar o papel institucional do Sistema OCB/GO, inclusive trazendo para o
nosso evento o governador do Estado,
Ronaldo Caiado. Na oportunidade, ele se
comprometeu com algumas causas do
cooperativismo. Em todos os sentidos, foi
muito produtiva esta semana”, frisou.
Luís Alberto também fez uma comparação do vôlei com o cooperativismo, por ser
um jogo de equipe. “A conquista de um bom
resultado depende da atuação e da união de
todos. E isso tanto o esporte quanto o cooperativismo traduz muito bem”, afirmou.
O secretário de Estado da Retomada,
César Moura, prestigiou a live do Dia C Goiás e destacou a parceria que o governo de
Goiás mantém com o cooperativismo, na
defesa do modelo de negócio como alternativa importante na geração de emprego
e renda. “Os números que estamos conseguindo em Goiás, com a Secretaria da Retomada, acima da média nacional, é graças
ao espírito cooperativista que temos na
nossa equipe”, afirmou.
O sentimento de cooperação, de traba-

lho em equipe e os princípios do cooperativismo, dentre os quais está o cuidado com
a comunidade, ficaram demonstrados nos
resultados do Dia C Goiás 2021. Os números foram apresentados e celebrados na live
de sábado, que encerrou a programação da
Semana do Cooperativismo.
Liderado pelo Sistema OCB/GO, o Dia C
Goiás desse ano foi organizado em torno
de um objetivo único, que foi o combate
à fome, problema agravado em consequência da crise econômica gerada pela pandemia. Com o tema “A Fome Não Espera a
Pandemia Passar”, a campanha conseguiu
a adesão de 56 cooperativas goianas, que
mobilizaram mais de 1.500 voluntários.
Juntos, eles arrecadaram 450 toneladas
de alimentos, o suficiente para a montagem
de 25 mil cestas básicas. Foi um recorde alcançado pelo projeto estadual, que beneficiou 130 mil pessoas em todo o Estado.
Desse total, 700 cestas foram distribuídas na Associação Centro de Atividades Comunitário Parque Santa Rita (ACAC), em Goiânia, que fez, juntamente com a equipe do
Sistema OCB/GO, o repasse dos alimentos às
famílias carentes cadastradas na entidade.
O Dia C Goiás, comemorado simultaneamente ao Dia do Cooperativismo, no primeiro sábado de julho, está na oitava edição de uma campanha que só cresce em
números e em solidariedade. Os detalhes
do projeto de 2021 foram registrados num
caderno especial veiculado também no dia
3 de julho, no jornal O Popular.

BR Cooperativo l Especial Dia Internacional do Cooperativismo e Dia de Cooperar l Julho 2021

39

CENTRO-OESTE COOPERATIVO

Fontes: Ascom Sistemas OCB/GO, OCB/MS, OCB/MT e OCDF.

PRIMACREDI

SISTEMA OCB/MS

Dia C 2021 no Mato Grosso do Sul foi da capital ao interior

Arrecadação de alimentos destaca o trabalho voluntário da Primacredi

O

SICREDI SUDOESTE MT/PA

rrecadar alimentos, reduzir a fome de famílias que passam
necessidade diárias e celebrar o cooperativismo. Com estes
objetivos, a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste
(Primacredi), do Mato Grosso, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos que será realizada até 18 de agosto.
A iniciativa faz parte do Dia de Cooperar – Dia C, realizado anualmente pelas cooperativas e que, neste ano,
junto ao movimento “Agro Fraterno”, lançado pelo Governo
Federal, tem a finalidade de arrecadar alimentos.
Participaram do lançamento oficial na sede da cooperativa, os mais de 100 colaboradores da sede (Primavera), mas a
iniciativa se estende às unidades de Poxoréu e Gaúcha do Norte,
totalizando mais de 140 envolvidos, no estado de Mato Grosso.
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O superintendente de Negócios da cooperativa, Vitor
Balsan, destacou que o Dia C é uma iniciativa de destaque
no cooperativismo e abrange iniciativas voluntárias em todos os aspectos. “Este ano, porém, diante da situação agravada em função da pandemia, a arrecadação de alimentos
será o principal norteador”, afirmou.
Vitor também ressaltou que “a iniciativa abrange a todos os
colaboradores, porém a área de negócios fará uma grande mobilização para arrecadar um grande volume de cestas básicas para
atender às famílias carentes”.
O diretor de Negócios, Benhur Ravanello, também enfatizou que o Dia C, assim como outros projetos sociais da
Primacredi são fundamentais na contribuição com a comu-

nidade. “Temos feito, ano após ano, um grande movimento
com as iniciativas que envolvem diversas áreas sociais. E
neste ano com certeza teremos mais um excelente resultado”, ressaltou.
As doações de cestas básicas poderão ser feitas até o
dia 18 de agosto na sede e demais unidades da Cooperativa.
Também poderão ser feitas através de conta corrente específica (banco: 279, agência: 0001, conta corrente: 99600-9,
CNPJ: 26.563.270/0001-02, Cooperativa de Crédito Rural de
Primavera do Leste, Campanha Dia C - Agro Fraterno).
Outra opção é através do telefone 66 3498 0500, no
qual as pessoas poderão ligar e informar o local para que os
colaboradores busquem as doações.

Blitz marca comemorações do
Dia Internacional do Cooperativismo

A

s comemorações da cooperativa Sicredi Sudoeste MT/
PA pelo Dia Internacional do Cooperativismo foram
marcadas por blitz realizadas em todas as cidades onde a
cooperativa possui agência com o objetivo de divulgar a
ação de arrecadação de alimentos. A ação faz parte do Dia
de Cooperar - DIA C, uma iniciativa organizada pela OCB Organização das Cooperativas do Brasil.
A Sicredi Sudoeste já arrecadou mais de 75 toneladas
e o objetivo é chegar a 100 toneladas. “Juntos podemos co-
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operar com as famílias que estão precisando de alimentos. Já conseguimos um grande volume graças a participação da comunidade e principalmente dos associados.
Agradecemos a parceria dos empresários e todos que
contribuíram até o momento”, destacou o presidente da
cooperativa Antonio Geraldo Wrobel.
As doações podem ser feitas nas agências Sicredi
da cooperativa até dia 08 de julho. Toda arrecadação será
destinada às famílias de cada município participante.

devido à pandemia. O drive thru foi desenvolvido para dar segurança aos participantes e teve o apoio das cooperativas:
Unimed Campo Grande, Uniprime Centro
Oeste, Sicredi União MS/TO e Oeste da
Bahia, Sicredi Campo Grande, Uniodonto, Conacentro, Sicoob Ipê, Sicoob União
MT/MS e Camda.
O Dia de Cooperar é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias,
contínuas e transformadoras realizadas por
cooperativas, totalmente alinhadas aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a
pobreza extrema no mundo até 2030.
“O Dia de Cooperar é um dia de celebração do cooperativismo e em 2021, mais do
que nunca a solidariedade foi o principal

elemento. Duranate o ano, as cooperativas
já desenvolvem diversas ações para mitigar
os efeitos da pandemia nas comunidades
e hoje estamos celebrando ajudando ao
próximo”, explica o presidente do Sistema
OCB/MS, Celso Régis.
Dia de Cooperar pelo interior
As ações do Dia C também ocorreram
em diversas cidades do Mato Grosso do
Sul, como em Dourados, Marcaju, Naviraí,
São Gabriel, Corumbá, Três Lagoas, dentre outras.
Uma parceria entre a Copasul e a Associação Beneficente de Maracajú administradora do Hospital Soriano Corrêa da Silva
promoveu uma live solidária para arrecadação de fundos para melhorias na entidade.

Uniodonto do Brasil participa
do Dia C no Distrito Federal

UNIODONTO

A

ponto alto da Semana Coop foi o Dia
de Cooperar, que este ano inovou se
adaptando aos novos moldes da pandemia. Em Campo Grande, o Sistema OCB/
MS, em parceria com as cooperativas,
promoveu uma experiência única em formato de drive thru, nos Altos da Avenida
Afonso Pena.
O drive trouxe um trajeto com diversos
painéis contando um pouco mais sobre o
cooperativismo, com a produção de obra
artística que ainda erá leiloada e revertida em alimentos, e ao final tinha brindes
e mudas de plantas nativas e frutíferas. A
entrada era a doação de no mínimo 1kg de
alimento não perecível.
Foi uma opção de lazer no sábado,
já que muitas atrações estão fechadas

A

Uniodonto do Brasil participou, no dia 1º de julho, do evento em comemoração ao Dia C no Distrito Federal, na cidade de Sobradinho. A cooperativa
foi representada pela Gerente de Negócios Iris Leite e
pela Assistente Administrativa Sandra Vilásia.
Durante a ação, a Uniodonto entregou kits odontológicos para os presentes e disponibilizou, em parceria com o Sesi, o escovódromo. Neste local, os dentistas credenciados da Uniodonto Otávio Luis Caldas
Coutinho e Juliana Andrade Pereira deram orientações sobre higiene bucal.
O evento foi organizado pelo Sescoop-DF, com o
apoio do Sescoop Nacional e da OCB. Também foram
oferecidos atendimento nas áreas de saúde, beleza,
educação e cultura.
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Celebração do Dia C no Paraná
foi um show de inovação,
alegria e cooperação

A

s cooperativas do Paraná comemoraram o Dia Internacional do Cooperativismo juntamente com o Dia de Cooperar em um evento promovido pelo Sistema Ocepar, com
muita inovação e diversão, evidenciando as ações solidárias e
transformadoras realizadas pelo cooperativismo paranaense.
Pelo segundo ano consecutivo, a celebração foi realizada
em formato on-line, mas com muitas novidades. Após se inscrever no hotsite do Dia C, os participantes puderam acessar a
plataforma que transportava para o local do evento e navegar
pelo ambiente virtual, composto por estandes do Sistema
Ocepar, movimento SomosCoop, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Sistema S, auditório e, o principal, os
estandes das cooperativas que fazem parte da Expo PRCoop,
uma feira virtual montada como vitrine para mostrar as ações
alusivas ao Dia C organizadas individualmente ou em intercooperação, e que estão fazendo a diferença na vida das pessoas
da comunidade, contribuindo especialmente para reduzir os
impactos da pandemia de Covid-19. No hall de entrada, os visitantes podiam deixar suas mensagens num Mural de Recados.
“Tivemos 40 estandes mostrando as atividades que as
cooperativas fazem em prol da solidariedade, cumprindo hoje
14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, de
fato, as cooperativas estão fazendo um trabalho muito bom”,
disse o superintendente do Sescoop/PR, Leonardo Boeche, na
live ocorrida no auditório durante a comemoração do Dia C.
Solução social
“O cooperativismo é uma solução para as pessoas, para a
sociedade, para a economia. Fomos treinados para competir, e
competir também é importante. Mas, muito mais importante,
é aprender a cooperar. Precisamos ensinar as pessoas que, se
elas cooperarem entre si, o mundo se torna muito melhor”, afirmou o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, na
abertura do evento, após falar sobre a importância do cooperativismo e os resultados obtidos pelas cooperativas paranaenses
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em todos os ramos de atuação no Estado.
“O cooperativismo é desenvolvimento econômico e
social. Sua missão vai além do apoio ao cooperado, para
que ele prospere em sua atividade e, assim, tenha mais
renda, mais qualidade de vida e mais oportunidades para
toda sua família”, ressaltou também a gerente de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop/PR, Maria Emília Pereira,
ao dar as boas-vindas aos participantes, juntamente com a
analista de cooperativismo, Fabianne Ratkze.
“O que também difere o cooperativismo é o seu envolvimento com a comunidade. São muitas ações solidárias e voluntárias colocadas em prática no dia a dia e que ajudam a transformar a realidade de quem mais precisa. Por aqui, todo dia é Dia de
Cooperar. E hoje é um evento de celebração. Um momento para
se orgulhar de ser cooperativista. De prestigiar todas as cooperativas pelo trabalho bonito, importante e comprometido, que tanto
bem faz para milhares de pessoas”, complementou Fabianne.
Este ano, 221 cooperativas paranaenses inscreveram projetos do Dia C, considerando as agências de cooperativas de crédito e entrepostos das cooperativas agropecuárias. Somando
todas as iniciativas, foram 451 ações cadastradas no programa.
Agro Fraterno
Outra novidade deste ano nas celebrações do Dia C é que as
cooperativas estão sendo incentivadas a aderir a um movimento
também liderado pelo Sistema OCB, juntamente com a CNA/Senar e entidades do Instituto Pensar (IPA), o Agro Fraterno.
“Essa é uma iniciativa importante e está baseada no
tema do Dia Internacional do Cooperativismo desse ano:
Juntos podemos reconstruir um mundo melhor. Nós estamos
num momento de reconstrução, devido às enormes dificuldades causadas pela pandemia. E o cooperativismo não
parou. Ele teve que continuar, caso contrário, nós teríamos
muito mais problemas. Imagina se uma agroindústria parasse. Além das pessoas terem o perigo de se contaminar e ficar
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doente, elas ficariam desabastecidas. Então, o cooperativismo assumiu um compromisso, ou seja, lutar para que haja o
abastecimento pleno de alimentos para toda a população e
nós contribuímos para isso. Baseado também no sétimo princípio do cooperativismo, que é a preocupação que a cooperativa deve que ter com a comunidade em que está inserida, a
OCB, junto com as organizações estaduais, está estimulando
o cooperativismo brasileiro a fazer doações de alimentos por
ocasião do Dia C”, explicou o presidente do Sistema Ocepar.
“Essa é a nossa contribuição para aqueles que, infelizmente, perderam o emprego, ou suas empresas, o seu trabalho
e a sua renda, e estão com dificuldade em obter alimentos. Então, nós queremos fazer essa doação, especialmente nesse Dia
Internacional do Cooperativismo, para que as pessoas se sintam melhor e possam reconstruir as suas vidas. Essa é a missão
que temos agora e vamos realizá-la plenamente”, frisou Ricken.
O superintendente Leonardo Boesche lembrou que,
apesar do nome, o Agro Fraterno não envolve somente as
cooperativas agropecuárias.
“É um movimento para todo o cooperativismo. Sabemos
que algumas cooperativas do ramo crédito e saúde estão engajadas nessa campanha. Fizemos um levantamento e conseguimos
apurar que já foram mais de 90 toneladas de alimentos doados
pelas cooperativas paranaenses. Entendemos que temos um potencial muito grande. Acreditamos que, dentro do Dia C, o Agro
Fraterno vai ser o grande expoente deste ano. Então, quem quiser
participar, procure a sua cooperativa”, afirmou Boesche.
Ele também ressaltou a importância de fazer o registro, tanto das doações do Agro Fraterno, como dos projetos
do Dia C. “Precisamos computar esses números até para
que possamos demonstrar tudo de bom que o cooperativismo está fazendo pela sociedade”, acrescentou.
As doações para o Agro Fraterno podem ser cadastradas pelo endereço eletrônico https://cadastro.agrofraterno.
com.br/index.php/745528?lang=pt-BR.
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Fontes: Ascom Sistemas Ocepar, Ocergs e Ocesc

Sistema Ocergs realiza entrega de 350 marmitas no Dia Internacional do Cooperativismo

O filósofo e historiador Leandro Karnal encerrou a Semana do Cooperativismo Catarinense

E

m comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, o Sistema Ocesc promoveu a Semana do Cooperativismo Catarinense, de 28 de junho a 2 de julho de 2021. O
evento inédito para o setor no Estado foi uma realização da
Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina
(Ocesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Santa Catarina (Sescoop/SC).
Na abertura do evento, o presidente do Sistema Ocesc,
Luiz Vicente Suzin, deu as boas-vindas aos participantes e mencionou a satisfação da entidade em promover uma semana
totalmente voltada ao Cooperativismo, especialmente no ano
em que a entidade comemora seus 50 anos de existência e de
defesa dos interesses das cooperativas. “Estamos honrados em
trazer nomes tão importantes e reconhecidos nacionalmente
para temas relevantes do modelo cooperativista. Essa semana
proporciona um amplo debate para desenvolvermos ainda
mais a cooperação em nosso Estado”, destacou.
Programação
A Semana do Cooperativismo Catarinense contou com
a seguinte programação de palestras: Tendências do agronegócio no mercado interno: proteína animal e cereais, com
o economista José Mendonça de Barros; Inovação inteligente,
maximizando a experiência dos cooperados e clientes, com a
professora e consultora do ISAE, Paula Abbas; Perspectivas para
as cooperativas de crédito no campo regulatório e na prática,
com o Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil, Otavio
Damaso; O futuro do cooperativismo: como alavancar resultados, com o palestrante Arthur Igreja; O papel da mulher no
cooperativismo, na sociedade e no mercado de trabalho, com
o historiador Leandro Karnal.
Inovação
A primeira palestra on-line foi ministrada pelo professor
Pedro Waengertner, da ESPM, com a temática “Criando o futuro: como as cooperativas podem usar a inovação para atingir novos patamares.” Empreendedor com grande bagagem
de marketing e vendas, co-fundador de diversas empresas.
Pedro abordou a temática da inovação através de dois vieses:
ser e parecer inovador. Ele iniciou levantando o questiona-
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mento sobre o motivo de as corporações estarem reduzindo
o seu ciclo de vida mesmo investindo em inovação. Barreiras
de entrada, capacidade para escalar e revoluções simultâneas são os principais motivos elencados pelo palestrante.
O foco, segundo o palestrante, e que se aplica muito às
cooperativas, é saber quem são os principais concorrentes,
além de reconhecer qual problema que o cliente deseja resolver ao buscar o serviço. “Não é só por meio da tecnologia que
se aplica a inovação, a tecnologia é o meio. Temos que lembrar que, em algum lugar, alguém está olhando para os nossos clientes. E, geralmente, são empresas que a gente nem
imagina, que possuem outras visões de mercado”, salientou.
“E como responder a tudo isso?”, questionou Pedro.
Para ele, a frase do famoso programador Alan Kay, resume
a resposta: “A melhor maneira de prever o futuro é cria-lo”.
Concluiu ao afirmar que é, exatamente, esse o momento
vivido pelo mercado de trabalho, visto o dinamismo e a
velocidade com que as transformações acontecem. “Tudo
muda, mas o que temos certeza é que o cliente está sempre
lá e ele tem problemas que eu posso resolver”, finalizou.
Futuro
“Mudamos em nome da pandemia.” A análise é do
palestrante Arthur Igreja durante sua apresentação na
Semana do Cooperativismo Catarinense. Com a palestra
O Futuro do Cooperativismo: Como Alavancar Resultados,
Arthur propôs uma análise considerando a combinação de

D

dois fatores que, segundo ele, devem promover um mundo
extraordinário no pós-pandemia: a volta do que ele chama
de mundo analógico, com a expectativa de as pessoas retomarem o contato físico após a crise sanitária, somada à
experiência alcançada com a pandemia.
“O freio de mão da tecnologia é o ser humano. O que
a gente chama de tecnologia do futuro já está escancarado
na nossa frente”, afirmou ao ressaltar que a dificuldade de
as pessoas acompanharem a evolução da tecnologia a torna
como algo intangível e de difícil acesso.
Além disso, Igreja falou sobre a importância da mudança
de hábito por parte das organizações, que é o fato de caminhar
ao lado dos desafios das pessoas que consomem os produtos e
serviços das empresas/cooperativas.“A inovação é o ritmo de mudança para transformar os processos internos. Essa transformação não tem classe social, geografia, nem faixa etária”, destacou.
O fato de saber comunicar de forma clara também foi
apontado pelo palestrante como estratégia para a perenidade das cooperativas. Evitar erros como: não olhar para
frente/futuro e não “escutar” o mercado em que se está
inserido também são falhas comuns, que impactam nos
resultados. “Inovação é um exercício de disciplina, é fazer
um pouco todo o dia” pontuou Igreja. Ao finalizar, chamou
a atenção para os princípios cooperativistas que, segundo
ele, estão cada dia mais presentes nos discursos organizacionais. “O mundo está acordando para as raízes do cooperativismo”, concluiu.

Leandro Karnal encerra Semana do Cooperativismo em SC

outor em História Social, Leandro Karnal foi o escolhido para fechar a Semana do Cooperativismo no
estado. E o tema da live de encerramento do evento confirmou a importância feminina do setor: O papel da mulher no sistema, na sociedade e no mercado de trabalho.
Assim sendo, Karnal destacou a participação e
a valorização da mulher. “As mulheres são maioria da
população no Brasil e em partes do mundo. Só não são
maioria nos países em que a prática do infanticídio
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feminino vigorava. Isso acontecia quando um filho era
desejado, vinha uma menina, então ela era abandonada. Mas as mulheres no Brasil são mais de 50% da população. Mas quando vamos para o topo da sociedade,
os cargos elevados, não encontramos a paridade entre
homens e mulheres”, disse o historiador.
A palestra de Leandro Karnal no encerramento da
Semana do Cooperativismo em Santa Catarina pode ser
acessada pelo link: https://youtu.be/jC_dNGh3sMU.

Sistema Ocergs promoveu a entrega de 350 marmitas
na comunidade da Lomba do Pinheiro, na zona leste
de Porto Alegre. A ação, intitulada “Marmita Coop”, ocorreu
no Dia Internacional do Cooperativismo, tradicionalmente
comemorado no primeiro sábado de julho, e reforçou o
crescimento do setor no Rio Grande do Sul, que registrou
faturamento recorde de R$ 52,1 bilhões em 2020 e gerou
cerca de 3.700 novos empregos no Estado.
No RS, foram mais de 1,3 milhão de pessoas beneficiadas nos últimos seis anos. Em 2020, 8.524 voluntários
de 339 cooperativas e entidades parceiras se dedicaram em
ações que englobaram 205 municípios e beneficiaram mais
de 434 mil pessoas no Estado.
Em 2021, o Dia C já envolveu 220 cooperativas até o
momento, com 386 iniciativas inscritas e 225 municípios
impactados pelos projetos e ações voluntárias. O programa
está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Até o momento, o sistema registra 202 ações
relacionadas ao ODS 2, que trata da Fome Zero. Além disso,
273 iniciativas estão relacionadas diretamente com o combate à Covid-19.
“Para este ano, umas das grandes metas do Dia C, programa que celebra o Dia Internacional do Cooperativismo,
é estimular as cooperativas a realizarem ações de combate
à fome no país, que se agravou por conta da pandemia da
Covid-19. O Sistema Ocergs está engajado nessa causa,
com campanha interna de arrecadação de alimentos durante o ano todo. E nesse próximo sábado, um grupo de
colaboradores da instituição, em parceria com o Gabinete
da Primeira Dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino,
vai realizar a entrega de marmitas para pessoas carentes
da comunidade da Lomba do Pinheiro, pois o espírito de

SISTEMA OCERGS

O

Marmita Coop
A fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia
em 2020. Eles estão entre as 116,8 milhões de pessoas que
conviveram com algum grau de insegurança alimentar
no Brasil nos últimos meses do ano, o que corresponde a
55,2% dos domicílios. Os dados integram o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).
Por isso, em 2021, o Sistema Ocergs está incentivando
as cooperativas a realizarem campanhas de arrecadação

de alimentos em diversas regiões do Estado. Nesse contexto, o grupo Multiplica, constituído por colaboradores
do Sistema Ocergs para pensar em ações sociais, criou a
Campanha Marmita Coop. “As cooperativas desenvolvem
constantemente ações de responsabilidade social e se envolvem com as comunidades em que atuam. E neste ano,
queremos mostrar que as cooperativas enfrentam a crise
causada pela Covid-19 com solidariedade, sendo a melhor
alternativa de recuperação através da união das pessoas”,
defende o presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius.
No Rio Grande do Sul, são 455 cooperativas que reúnem
mais de 3 milhões de associados. O setor emprega 68,3 mil
pessoas e gerou em 2020 R$ 2,9 bilhões em sobras apuradas
(resultados compartilhados com os associados), o que representa uma expansão de 121,98% nos últimos cinco anos.

com a presença da Diretoria da Coopatrigo, representada
pelo vice-presidente Luiz Flávio Oliveira e o superintendente Marcos Aurelio Pilecco.
O prefeito de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani, esteve presente acompanhado da Secretária Municipal de Ação
Social, Nélvia Tavares. Em seu pronunciamento, Sidney Brondani enalteceu o grande trabalho realizado pela Coopatrigo
mais uma vez, demonstrando o seu diferencial e principalmente preocupação com as comunidades onde atua.

O vice-presidente da Coopatrigo Luiz Flávio Oliveira
agradeceu ao empenho dos colaboradores que se envolveram na solicitação das doações e a todos que doaram
dinheiro ou cestas básicas que possibilitaram a campanha
atingir este sucesso. “A Coopatrigo atendeu o chamamento
da OCB e Ministério da Agricultura e realizou uma grande
campanha de combate a fome, celebrando desta forma o
Dia de Cooperar e o Dia Internacional do Cooperativismo”,
afirmou Luiz Flávio Oliveira.

solidariedade está no DNA do cooperativismo”, afirma o
presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius.

Coopatrigo divulga
resultados do Dia C

COOPATRIGO

SISTEMA OCESC

Semana do Cooperativismo Catarinense comemora Dia Internacional do Cooperativismo

A

Coopatrigo divulgou o resultado da sua campanha Agro
Fraterno realizando também a distribuição nos 13 municípios de sua área de atuação. Foi uma grande ação de voluntariado, como pede o movimento do Dia de Cooperar, quando foram arrecadados R$ 91.200,00, que foram distribuídos
para 12 entidades assistenciais e mais 1.035 cestas básicas
distribuídas para estas 12 entidades e mais 13 secretarias de
Ação Social, que serão as responsáveis pela chegada destas
cestas básicas até as famílias mais necessitadas.
As doações foram conseguidas pela Coopatrigo junto
aos seus colaboradores, associados, fornecedores dos diversos setores comerciais da cooperativa e também clientes que atendiam o chamamento e iam até as unidades e
setores da Coopatrigo para fazer suas doações.
A entrega das doações ocorreu simultaneamente nos
13 municípios da área de ação da Coopatrigo no sábado, dia
3 de julho, celebrando o Dia de Cooperar e o Dia Internacional do Cooperativismo.
Em São Luiz Gonzaga (RS), sede da Coopatrigo foi realizado um pequeno ato em frente ao Centro Agropecuário
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AMAZÔNIA COOPERATIVA
SISTAMA OCB/PA

Fontes: Ascom Sistemas OCB/AC, OCB/AM, OCB/AP, OCB/PA, OCB/RO, OCB/RR e OCB/TO

Manaus e região contam com ações voluntárias do Dia de Cooperar 2021

P

ara celebrar o Dia C, as cooperativas paraenses realizaram em parceria com o Sistema OCB/PA ações voltadas
para os interesses da comunidade. Em Belém, o Sicredi
Norte fez entrega de kits de higiene aos feirantes do mercado da pedreira. A cooperativa de crédito, junto com a CEAC,
também promoveu o 1º Pedal da Cooperação em Castanhal
(foto acima), que arrecadou alimentos para comunidades
carentes. Já em Santarém, as cooperativas se uniram em
prol de campanha de doação de sangue.
Na Feira da Pedreira, os voluntários do Sicredi Norte
distribuíram kits de proteção individual para combate à
Covid 19, contendo ecobags com máscaras e álcool em gel
para os feirantes. As ecobags e as máscaras foram produzidas a partir da intercooperação com a Coopermodas, cooperativa de costura e moda de Barcarena, além de terem
sido distribuídas com o intuito de atender aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável determinados pela ONU.
Durante a ação, também foi entregue para os consumidores da feira um gibi com orientações sobre educação
financeira familiar de forma lúdica. No total, foram produzidos 500 kits e 3000 gibis para distribuição no Dia C.
A escolha para a localidade da ação, a Feira da Pedreira, se deu por este também ser o bairro no qual a sede
do Sicredi Norte está localizada. “Escolhemos um ponto
próximo a nossa sede para poder desenvolver uma ação
de transformação social. Além disso, a feira é um ponto
de encontro de pessoas de diversas classes sociais, então
trabalhando com esse público a gente consegue falar com
o máximo de pessoas de diversos níveis possíveis”, explicou
o diretor presidente do Sicredi Norte, Napoleão Alencar.
Além da conscientização e da educação financeira,
o presidente do Conselho de Administração cooperativa,
Wilson Machado, destaca a importância da ação para a
divulgação do trabalho realizado pela instituição. “A ação
traz para a sociedade a informação sobre o que é o Sicredi
Norte e quais são os seus princípios, além de falar sobre a
oferta de crédito ao mercado através de cooperativa, que
transforma o seu cliente em um associado, ou seja, um de
seus sócios. Dessa forma, esperamos que as pessoas conhe-
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çam a cooperativa de crédito chamada Sicredi, que está à
disposição para ajudar o pequeno comerciante e o pequeno
empresário”, expõe.
Jeane Santana, trabalhadora da Feira da Pedreira,
declarou que gostou de conhecer as informações sobre a
disponibilização de crédito realizada pelo Sicredi e que divulgará o trabalho da cooperativa para uma amiga que está em
busca de investimento. Além disso, Jeane também destacou
a importância da distribuição dos Kits. “A relação de uma cooperativa presente em nosso bairro com os feirantes é muito importante. Vejo que vocês estão ajudando o próximo e
também trazendo orientações a respeito da Covid-19”, disse.
1º Pedal da Cooperação
Em Castanhal, a Cooperativa dos Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC), em parceria com o Sicredi Norte e
a OCB/PA promoveram o 1º Pedal da Cooperação. O passeio
ciclístico, que teve a sua largada na Praça Cristo Redentor,
seguiu pela Avenida Barão do Rio Branco até o Santuário de
Nazaré no Apeú, retornando então para o ponto de largada.
Para a realização do evento, as cooperativas organizadoras
tiveram a autorização dos órgãos de saúde e seguiram com todos
os protocolos de segurança com uso de máscara e distanciamento.
Além de buscar promover saúde e bem estar, a ação
também apresentou o caráter social ao solicitar a doação
de dois quilos de alimentos não perecíveis para inscrição
no evento. No total, foram realizadas 250 inscrições e meia
tonelada de alimentos arrecadados foram destinados à
campanha, ajudando famílias em risco social na região.
“Além de fomentar a saúde, bem estar e a doação de
alimentos, buscamos fazer com que as pessoas conheçam
mais sobre o cooperativismo e que entendam a importância
desse movimento, além de explicar o que é o Dia C, para que
se possa internalizar um pouco dessa cultura cooperativa,
buscando conhecer e aderir ao cooperativismo como prática
no dia a dia”, declarou a presidente da CEAC, Kátia Santos.
Maria José Leal, participante do grupo de ciclismo da
cidade, se inscreveu no evento e destacou a relevância do
1º Pedal da Cooperação. “A importância de eventos como
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esse é grandiosa, fico muito feliz em saber que as cooperativas vão pegar todos esses alimentos adquiridos e colaborar com muitas famílias carentes nesse tempo de pandemia. Que bom que essa campanha está sendo realizada e
que a galera do pedal, que está crescendo cada vez mais na
nossa cidade, pôde participar”, contou.
Para celebrar o Dia C, além do 1º Pedal da Cooperação,
a CEAC também mobilizou a comunidade Castanhalense para
participar da campanha “Julho vermelho”, cujo objetivo foi impulsionar doações de bolsas de sangue para o Hemopa local.
“A celebração do Dia C busca mostrar a força do cooperativismo a partir da solidariedade, evidenciada a partir
de ações voltadas para a responsabilidade social, e principalmente o interesse pela comunidade. Neste ano estamos
realizando ações voltadas para a conscientização contra a
covid-19, doações de sangue, doações de cestas básicas,
além do estímulo à saúde e ao bem estar. Então o cooperativismo dentro da sua doutrina, da sua filosofia, da sua
forma de atuar, está fazendo esse trabalho para ajudar as
pessoas e trazer esse retorno para a comunidade”, declarou
Ernandes Raiol, Presidente do sistema OCB/PA.
Santarém
Com o tema “Cooperar está no Sangue”, a campanha no
município estimulou cooperados a realizarem a doação de
sangue e aumentar o estoque no Hemocentro de Santarém.
A escolha da ação veio através da percepção que o banco de sangue do Hemocentro de Santarém registrava um baixo estoque, com as doações em queda, muito por conta do
período de pandemia. As cooperativas viram o cenário como
oportunidade para contribuírem de forma positiva para a sociedade em tempos de crise. Um gesto de solidariedade que
salva-vidas se tornou o foco dessa edição.
O Hemocentro de Santarém atende mais de 30 unidades hospitalares da região do Baixo Amazonas. Por conta
disso, precisa sempre dispor de estoque abastecido para
conseguir atender as solicitações. Com a pandemia, muitos
dos doadores deixaram de comparecer, o que fez com que
os estoques ficassem baixos demais.

Kellen Paiva (ao microfone), do setor de Responsabilidade Social do Sescoop/AM, participou da live

Antônio Carlos Fonseca. Ele afirma que, mesmo em meio
à pandemia, barreiras vêm sendo ultrapassadas. “Conseguimos exportar para outros países o nosso produto amazônico, o guaraná e queremos também fortalecer economicamente a cooperativa. No município de Urucará (a 270
km da capital Manaus) foram doadas pela Agrofrut mais
de mil cestas básicas para ajudar os produtores locais que
não podiam trabalhar por causa desse ano atípico”, contou.
No Brasil, em 2020, mais de 7,8 milhões de pessoas foram beneficiadas com as mais de 2,8 mil iniciativas e ações
realizadas por 2.226 cooperativas e seus mais de 137 mil
voluntários. São iniciativas que atendem diversos públicos e
necessidades, como é feito pela Uniodonto Manaus. “Através
da cooperativa, buscamos um local para investir e encontramos a Fundação Dr. Thomas, para trabalharmos com os
idosos independentes e os também acamados. Conseguimos
a oportunidade de levar alguns dentistas duas vezes por semana para atendimento no local”, afirmou a presidente da
Uniodonto Manaus, Cláudia Simões.

Quem acompanhou a celebração virtual, pôde aproveitar a apresentação da cantora e compositora Ketlen
Nascimento, com repertório repleto de clássicos da música
amazonense e do músico e poeta Celdo Braga, o qual declamou a poesia de sua autoria “O Rosto de Deus”.
A primeira-dama do Amazonas Taiana Lima, madrinha do
Dia C 2021, deixou uma mensagem aos voluntários: “Parabenizo
as cooperativas engajadas neste grande movimento, que é o Dia
de Cooperar, dia em que gente cuida de gente. Parabéns ao Sistema OCB/Amazonas, por estimular essas ações sociais”.
Para o deputado estadual Adjuto Afonso, que é presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Amazonas (Frencoop/AM), “o Dia de Cooperar é uma data para
celebrar resultados e fortalecer o movimento das cooperativas (...) reitero o meu compromisso com as cooperativas e
todos os envolvidos com o segmento”.
A live do Dia de Cooperar 2021 teve apoio do governo
do Amazonas, com a cessão do Centro de Mídias de Educação do Amazonas.

Projeto Cooperativismo Solidário entrega cestas básicas no Amapá
SISTEMA OCB/AP

Dia C beneficia comunidades em vários municípios do Pará

m comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo e ao
Dia de Cooperar 2021, o Sistema OCB/AM realizou uma live
de celebração em 3 de julho no canal da instituição no Youtube.
A programação foi dividida em quadros com conteúdos sociais,
educativos, culturais e com a apresentação das ações das cooperativas e instituições parceiras do estado do Amazonas.
A proposta das cooperativas amazonenses é trabalhar
com um projeto em benefício dos órfãos da pandemia da
Covid-19 no Amazonas, cujo objetivo é desenvolver ações voltadas ao atendimento socioassistencial de crianças de até 12
anos de idade. No período de 12 meses, cerca de 100 crianças e/
ou adolescentes órfãos em razão da pandemia serão visitadas,
por meio do atendimento socioassistencial, com acompanhamento das necessidades sociais, afetivas, nutricionais, psicológicas e de saúde, para redução do impacto negativo em razão
da perda dos responsáveis legais.
“Queremos transformar, através do movimento de cooperar para buscar mais igualdade no mundo e para fazer
o bem. A nossa campanha deste ano tem o slogan ‘Reconstruir melhor juntos’, para juntar forças e realizar ações aos
necessitados que foram afetados pela Covid-19 juntamente com nossos parceiros”, afirmou a superintendente do
Sescoop/AM, Claudia Sampaio.
Dentre as instituições que fazem parte do projeto,
estão as cooperativas de crédito Sicoob Amazônia e Sicoob
Uniam e a Uniodonto Manaus, cujos representantes participaram da live de celebração.
A primeira entrevistada foi a analista do setor de Responsabilidade Social do Sicoob/AM, Kellen Paiva, que falou
sobre a importância das ações da empresa no cooperativismo
nos anos de 2020 e 2021. “Em todo o ano de 2020, que foi
o mais afetado, procuramos ajudar várias ONG’s, como o Lar
das Marias (abrigo temporário para mulheres vindas do interior do Amazonas em busca de tratamento contra o câncer),
o Abrigo Moacyr Alves (Acolhimento institucional de longa
permanência para crianças e adolescentes com deficiências)
e algumas comunidades do Tarumã que foram afetadas pela
cheia deste ano. Também estamos nos planejando juntamente com a OCB/AM, para ajudar comunidades na entrega
de cestas, com doações para crianças e adolescentes”, disse.
Outro participante da live foi o presidente da Cooperativa Agrofrutífera dos Produtores de Urucará (Agrofrut),

SISTEMA OCB/AM

E

A

Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços em
Geral do Amapá (Cipamap) foi a nova contemplada que
recebeu cestas básicas arrecadadas por meio do Projeto Cooperativismo Solidário “Ajude quem Precisa”.
A Cipamap é uma das mais novas cooperativas do
Amapá, com apenas três anos de existência, e faz parte do
ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços. Seus cooperados receberam as cestas básicas na sede do Sistema OCB/
AP, em Macapá (foto ao lado).
Os alimentos foram arrecadados através de uma iniciativa que está vinculada ao Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que beneficiou diretamente nove famílias e indiretamente 32 pessoas.
A inciativa do Sistema OCB é contribuir para melhoria da
saúde e bem-estar dos cooperados das cooperativas do Estado.
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A

Sicoob Credisul, em parceria com os hemocentros de cidades do Acre, Rondônia e Mato Grosso e apoio da Sipag,
realizou durante toda a semana a segunda edição da campanha ‘Cooperar Corre em Nossas Veias’, de incentivo à doação
de sangue. As doações somaram o total de 978 bolsas de
sangue. Levando em consideração que uma bolsa de sangue
pode ajudar até quatro pessoas, cerca de 3,9 mil pessoas serão beneficiadas pela ação. No Dia C, no sábado,3 de julho,
os hemocentros abriram excepcionalmente para a campanha
e, somente neste dia, foram coletadas o total de 202 bolsas.
Ivan Capra, presidente do conselho de administração
da Sicoob Credisul, agradece as pessoas que atenderam ao

chamado da campanha. “Nosso Dia C foi um sucesso. Tivemos um resultado excepcional, acima do que esperávamos.
Estamos muito felizes pelo resultado”, disse.
Adevania Silveira, gerente de marketing, comunicação e relações institucionais da Sicoob Credisul, agradeceu a parceria do HemoAcre - Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Acre, HemoMat - Centro de Hematologia
de Mato Grosso e Fhemeron - Fundação de Hematologia e
Hemoterapia do Estado de Rondônia.
“Esta foi a segunda edição da campanha, e queremos
mantê-la no nosso calendário de ações sociais ao longo do ano.
A gente percebe claramente o quão longe podemos chegar

quando existe cooperação mútua. Agradecemos a pronta disponibilidade dos hemocentros que abriram as portas no sábado para receber os doadores. Muito obrigada a todos os profissionais e também aos nossos colaboradores que se dedicaram
com muita vontade para a realização da campanha, doando
sangue e incentivando outras pessoas a doar,” disse Adevania.
A campanha foi realizada nas cidades que possuem
agência Sicoob Credisul e pontos de coletas de sangue como,
Rio Branco, no Acre; Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra e Sorriso, no Mato Grosso; e Porto Velho e Vilhena, em Rondônia. Em
Vilhena (RO), a ação foi realizada no Centro de Treinamento e
Cultura Sicoob Credisul. A equipe do hemocentro se deslocou
com todo o equipamento até o local onde fez as coletas.
A cooperativa também trabalhou durante a semana
do Dia C o movimento ‘Nossa Gente Sem Fome’, já iniciada
em maio. A ação é desenvolvida pela Associação Cooperar
com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de
cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. A
Sicoob Credisul apoia o movimento e contribui dobrando
os valores doados. A cada R$ 1 doado, a cooperativa doa
mais R$ 1. Durante a semana do Dia C foram arrecadadas
2,1 toneladas de alimentos na campanha, que somadas
às doadas para o Sescoop/OCB durante a live do Dia C em
Vilhena, totalizaram 7 mil toneladas. A campanha continua
e as doações podem ser feitas por transferência bancária,
depósito ou Pix. (Associação Cooperar - Banco 756 – Agência 3325, Conta Corrente: 120.000-3, Pix: 69992203210).
Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, explicou que no cooperativismo, ações como as realizadas no
Dia C, fazem parte do princípio de interesse pela comunidade. “Arrecadar cestas básicas para amenizar a fome das pessoas, incentivar a doação de sangue para poder salvar vidas
está na essência do cooperativismo. É isso que nos move, é
isso que faz a gente ser uma instituição financeira diferente”.

Projeto Cooperativismo Solidário entrega cestas básicas no Acre
Cooperativa de Crédito Sicredi Biomas, de Rio Branco
(AC), lançou a campanha “É de coração, é cooperação’’,
ação que traduz o que é o cooperativismo nas comunidades, através da prática da solidariedade pelos associados e
comunidade. A ação terá a coleta de alimentos não perecíveis, que serão doados na sede da Sicredi, e ainda, a doação
de dinheiro através do Pix. Além dessas ações pontuais de
arrecadação, também serão feitas duas atividades contínuas que visam a arrecadação de brinquedos e livros para
alcançar as crianças de comunidades carentes.
Segundo o assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo do Sicredi Biomas, Eber Ostemeberg, no dia C a cooperativa se mobilizou, principalmente nas cidades do Acre,
por conta da enchente que aconteceu no início deste ano.
“Em todas as cidades que temos agências Sicredi,
convidamos a comunidade para participar. Aqui em Rio
Branco realizamos três ações, uma delas foi arrecadação
de água para um bairro que estava precisando, doações de
roupas e agasalhos. A terceira foi um Pix que fizemos em
parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC),
onde arrecadamos mais de R$ 9 mil”, disse o assessor.
Segundo o gerente Regional de Desenvolvimento da
Sicredi Biomas, Uelligton Julio, o foco principal é apoiar
justamente as pessoas que foram afetadas pela pandemia.
“Estamos felizes em lançar essa campanha, muitas
pessoas perderam seus bens e patrimônios, queremos en-

48

SICREDI BIOMAS

A

tregar um pouco de dignidade para elas, que é o essencial,
o nosso objetivo com essa campanha é justamente apoiar
essas pessoas, arrecadar de quem tem e levar pra quem
não tem”, afirmou o gerente.
Vale ressaltar que a cooperativa possui um fundo social, e parte do resultado é revertido para ações sociais den-
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tro da comunidade. No Acre foram utilizados cerca de R$
50 mil na enchente e mais R$ 50 mil para ações de outras
entidades dentro da capital.
A cooperativa de crédito Sicredi Biomas optou pelas
atividades contínuas e pontuais pois foram feitas diversas
ações dentro da capital em períodos diferentes.

SISTEMA OCB/TO

Intercooperação revitaliza Praça Ecológica no Tocantins

A

Praça Ecológica IFTO, um dos principais cartões postais
de Pedro Afonso, será revitalizada por meio do trabalho
voluntário encabeçado pelas cooperativas do município –
Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), Cooperativa dos Educadores de Pedro Afonso (Coed) e Sicredi – com
apoio do Grupo Amigos do Meio Ambiente (AMA), da Prefeitura de Pedro Afonso e do Instituto Federal do Tocantins
(IFTO) Campus Pedro Afonso.
A ação de intercooperação fez parte do Dia de Cooperar 2021. Para marcar o momento, foi realizado o plantio de
mudas e entregues 60 quilos de feijão à Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pedro Afonso.
O objetivo é que o trabalho seja concluído até o início
do período chuvoso, entre os meses de outubro e novembro. Para alcançar o objetivo, cada parceiro assumiu uma

missão. A Coapa e o Grupo AMA estão reformando o quiosque da Praça IFTO, que será um Ponto de Referência Solidária. O Sicredi doará parte da grama e o IFTO disponibilizará
mudas e mão-de-obra para plantio e poda, além de orientar sobre o paisagismo. Já a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente também disponibilizará mão-de-obra e mudas,
e a Secretaria Municipal de Obras transportará a terra preta
(doada por associado da Coapa) para plantio da grama e
viabilizará a construção de calçadas ao redor do quiosque.
Ao lançar oficialmente o Dia C 2021, o presidente da
Coapa, Ricardo Khouri, que também preside o Sistema OCB/
Sescoop-TO, destacou que as cooperativas têm em sua essência a preocupação com as comunidades onde estão inseridas.
“Pelo oitavo ano seguido as cooperativas realizam o Dia de
Cooperar, uma ação de voluntariado que ajuda a mudar a

realidade de nossa cidade. Aproveito para agradecer os voluntários das cooperativas e nossos parceiros”, pontuou.
Também participaram do evento a agente de Desenvolvimento Cooperativista da Coapa, Maria Silvana Ramos,
o gerente da agência do Sicredi em Pedro Afonso, Luiz Eduardo, representantes da Coed, o presidente do Grupo AMA,
Fabricio Rocha, a secretária municipal de Meio Ambiente,
Jucielly Coelho, e voluntários (foto acima).
Paralelo à revitalização da Praça IFTO, que foi construída
no Dia C 2015, os voluntários estão realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para atender famílias de
Pedro Afonso e região. A coleta dos donativos segue até o
próximo dia 30 de julho. Quem quiser contribuir pode entregar os alimentos nos seguintes locais: Coapa, Sicredi, Coed,
Sicredi, Supermercado Mineirão ou Supermercado Miranda.

tar o Dia C, elogiando e visualizando a ação como essencial, em
especial pelo momento delicado em que estamos passando.
O presidente do Sistema OCB/RO esteve presente e
aproveitou o momento para reforçar a importância de
iniciativas como essa. “Cooperativismo é isso, é união de
forças e aqui, unimos forças com as cooperativas de Rondônia para ajudar quem mais precisa. Nosso evento foi um

sucesso, mas isso é mérito também de quem está doando”,
definiu Salatiel.
As contribuições podem continuar sendo feitas através de uma das Chave PIX:Sicoob: 69- 99950-8691 ou
CrediSis Jicred: 69 – 999891128. Todo o valor arrecadado
continuará sendo revertido em cestas básicas que atenderão não apenas a capital, mas todo o estado de Rondônia.

Cooperação em Rondônia

SISTEMA OCB/RO

SICOOB CREDISUL

Sicoob Credisul arrecada bolsas de sangue na Semana do Dia C

O

presidente do Sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues, juntamente com colaboradores e parceiros, iniciaram as entregas
das cestas básicas arrecadas no Dia de Cooperar. A ação, que teve
sua celebração realizada no último dia 3 de julho, reuniu artistas
de renome nacional em prol da arrecadação de alimentos.
Até o momento, as instituições ajudadas foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Hospital
Santa Marcelina, Hospital do Amor da Amazônia, Paróquia de
Nossa Senhora de Nazaré, Associação dos Autistas de Rondônia (AMA), Associação casa família Roseta, Casa de Apoio ao
Doente de Câncer e Mirislene advogada e projeto de doações.
Salatiel falou sobre como o evento foi organizado para
atender a quem mais precisa. “O sentimento é de gratidão a
todos os parceiros que nos ajudaram nessa missão do bem.
A todos, inclusive nossas cooperativas que estão conosco
fazendo sua parte, nosso muito obrigado”, afirmou.
Para que o projeto se realizasse, muitas empresas
rondonienses ajudaram, além é claro, das cooperativas que
são pontos de arrecadação. O SESC-RO atuou como parceiro, contribuindo com a logística das entregas (foto ao lado).
E durante sessão na Câmara Municipal do município de
Vilhena, todos os vereadores presentes fizeram questão de ci-
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O

Cenas de ações do Dia de Cooperar no cooperativismo baiano

debate sobre como impulsionar negócios em meio à
crise causada pela pandemia da Covid-19 continua na
agenda do dia do cooperativismo baiano. Seguindo seu trabalho de buscar soluções para auxiliar as cooperativas no
estado a impulsionarem seus negócios, o Sescoop/BA, em
parceria com a Oceb, realizou mais um ciclo de Encontros
dos Ramos para debater sobre as oportunidades de mercado, inovação e tendências.
A solidariedade cooperativista tem sido fortalecida, especialmente, nesse cenário de tanta dificuldade. Atentas às
comunidades onde estão inseridas, as cooperativas baianas,
com seu grande poder de integrar, têm realizado ações em
benefício do próximo, demonstrando que, para além da prática do 7º princípio – Interesse pela comunidade, a cooperação precisa ser, cada vez mais, exercitada na nossa sociedade.
O Sistema Oceb celebra, todo ano, o engajamento de
centenas de cooperativas do nosso estado na busca do bem
coletivo e comprometimento com a causa. Trazendo essa
realização em números, por exemplo, de 2016 a 2020, ao
todo, mais de 240 mil pessoas foram beneficiadas direta e
indiretamente pelas 301 iniciativas de promoção social que
foram realizadas por diversas cooperativas baianas.
Em 2021, considerando os impactos negativos da
pandemia do novo coronavírus para muitas famílias em
situação de vulnerabilidade social, o Sistema Oceb se uniu
à mobilização nacional do Sistema OCB de estimular que as
cooperativas realizem iniciativas solidárias, principalmente
voltadas para o combate à fome no país.
As cooperativas baianas têm atendido a esse chamado com a promoção de diferentes ações para arrecadação e
doação de alimentos e cestas básicas para comunidades e
instituições sociais. Por exemplo, a Cooperativa Educacional
de Irecê - Coperil realizou uma live beneficente para ajudar
famílias de artistas do município e arrecadou uma tonelada de alimentos. Em uma bela ação de intercooperação,
as cooperativas Sicoob Credcoop, Sicoob Cred Executivo e

Cooperativas e Sistema OCB/AL realizaram ações do Dia C
Sicoob Crediconquista montaram nas agências o “Mercadinho Solidário” para arrecadação de alimentos, alcançando
a doação de 200 cestas básicas que já foram doadas a famílias em situação de vulnerabilidade nos bairros Miro Cairo e
Bruno Bacelar, em Vitória da Conquista (BA).
Em Pintadas, a cooperativa Sicoob Sertão montou o
stand do Mercadinho Solidário em uma praça da cidade e
arrecadou aproximadamente duas toneladas de alimentos,
beneficiando, em média, 250 famílias. Já no oeste do estado,
a Cooperativa Agropecuária do Oeste da Bahia, com o projeto “Plantar para Alimentar”, que tem como objetivo doar
alimentos para famílias mais atingidas com a pandemia,
conseguiu arrecadar 200 cestas básicas. Motivados também
pelo projeto, os cooperados da Cooperfarms doaram R$ 100
mil do fundo social da cooperativa para a campanha que beneficia famílias rurais carentes do Oeste da Bahia.

A

lém das duas grandes ações do Dia C - ação de saúde bucal no
distrito do Piau em parceria com a Coopeapis e um drive thru
Solidário na cidade de Piranhas junto à Coopex –, outras atividades importantes do Dia de Cooperar foram realizadas neste ano.
FOTOS: SISTEMA OCB/AL

FOTOS: SISTEMA OCEB

Cooperação à moda baiana

Celebração virtual
Para marcar o dia da celebração nacional do Dia C, o
Sistema Oceb realizou junto com as cooperativas baianas um
movimento virtual. Com o objetivo de ampliar a visibilidade
do Dia C e, para além do Dia C, mostrar que as cooperativas
baianas cooperam e realizam ações de promoção social, as
postagens das ações do Dia C das cooperativas baianas foram
replicadas na página do Instagram do Sistema Oceb.
Para o presidente do Sistema Oceb, Cergio Teccio, “é muito
bom perceber que, todos os anos, em várias cidades baianas,
cooperativas de diferentes ramos realizaram iniciativas que
geram benefícios para milhares de pessoas e deixam essa
mensagem para que mais voluntários se juntem a essa causa”.
Cooperar com um mundo mais justo é uma das
bandeiras levantadas pelo cooperativismo e pelas cooperativas; e as ações do Dia C são prova disso. Confiram os
resultados dessas ações nas cinco edições da Revista de
Promoção Social Cooperativista Baiana, disponíveis em:
somoscooperativismo-ba.coop.br/revistas.

Coopex e Sistema OCB/AL realizaram mais uma ação do Dia de Cooperar

O

Dia C da Cooperativa Educacional de Xingó (Coopex –
Escola Convivendo) ocorreu no dia 30 de abril no município de Piranhas em parceria com o Sistema OCB Alagoas.
A iniciativa foi da Cooperativa Escolar de Xingó (Cooex) que
realizou pelo segundo ano consecutivo um drive thru.
O tema foi “Azul Solidário” por conta de um projeto
realizado sobre o transtorno do espectro autista na unidade educacional. No dia dois de abril foi o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo e a temática foi debatida por
meio de trabalhos e uma live. Durante todo mês foram arrecadados alimentos não perecíveis.
O Dia C foi o encerramento do projeto com mais arre-
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cadações de alimentos. Uma estrutura foi montada para
receber os donativos. Alunos, cooperados e comunidade em
geral passavam no local em veículos para deixar os produtos.
“É gratificante ver a comunidade empenhada em ajudar,
cooperar”, afirmou a tesoureira da Cooex, Sueize Fernandes.
“Olhar o próximo e fazer o bem é o nosso intuito. Estamos aqui para ajudar a comunidade por meio do cooperativismo”, falou o coordenador da Cooex, Fabrício da Silva.
Para cada alimento doado foram entregues brindes da
marca Somos Coop como copos, canetas, lápis, pulseiras,
marcadores de texto e bloquinhos de nota. Os donativos
vão ser entregues a uma associação que oferece assistência

a crianças com deficiência da cidade.
“Mais um evento solidário finalizado com sucesso.
Foi muito gratificante ver a colaboração da comunidade e
o mais importante também foi a visibilidade do tema trabalhado: o autismo. Todo sucesso dos nossos projetos também é atribuído ao Sistema OCB Alagoas. A nossa gratidão
por todo apoio”, declarou a coordenadora pedagógica de
Projetos da Cooex, Fabiana Vignoto.
“Este foi mais um Dia C realizado com apoio do Sistema
OCB/AL. Durante todo ano vamos realizar mais ações para que o
Dia de Cooperar seja sempre constante. O nosso intuito é ajudar
cooperativas e comunidades”, disse o presidente Marcos Rocha.

FOTOS: SISTEMA OCB/AL

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 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 Alagoas cumpriu mais uma vez a sua missão e não paramos por aí. Mais ações devem ser realizadas para
que o Dia de Cooperar seja sempre extraordinário em Alagoas”,
disse o presidente do Sistema OCB Alagoas, Marcos Rocha.

SISTEMA OCB/AL

Dia de Cooperar - Dia C - 2021 aconteceu em 21 de abril
na comunidade do Piau, no município de Piranhas,
Sertão de Alagoas. O foco foram os cuidados com a saúde bucal. O evento ocorreu em parceria com a Cooperativa
de Produtores 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 coordenadora da unidade de saúde,
Maria Evalda Florêncio.
“É uma ação linda! O povo do Piau agradece muito”,

dos Profissionais em Informática e Telecomunicações (Macrocoop) visitou a comunidade Nova Jericó, entidade social
voltada ao acolhimento de dependentes químicos em processo de recuperação, na cidade de Marechal Deodoro.
A Macrocoop levou dois educadores físicos voluntários
que coordenaram ginástica funcional para os 74 acolhidos
da instituição, além de jogos cooperativos. Kits de higiene
pessoal também foram entregues aos beneficiados.
“O Dia C é a oportunidade que temos de demonstrar esse
interesse em construir uma sociedade mais justa e saudável. As
ações sociais são realizadas durante todo o ano, contudo em
julho juntamos nossas forças, escolhemos uma instituição e
promovemos um evento para destacar a força da cooperação”,
falou o presidente da cooperativa, Ednildo da Silva.
“O Dia de Cooperar é uma ação que une todas as cooperativas do Brasil. É um momento para mostrar um dos nossos
princípios: o Interesse pela Comunidade. Parabéns às cooperativas alagoanas que tomaram essa iniciativa junto a nós”, concluiu
o presidente do Sistema OCB Alagoas, Marcos Rocha.

Ações do Dia C em Alagoas aconteceram em todo o estado

Dia C em Alagoas realizou atendimentos odontológicos no distrito Piau

O

Em junho ocorreu o Arraial Solidário na Cooperativa Maria Cristina de Souza (Coopemcs – Colégio Inovar) em Atalaia,
Zona da Mata alagoana. O objetivo foi valorizar a cultura junina
do Nordeste com uma ação social. Foram arrecadadas e doadas
40 cestas básicas a uma comunidade carente da região.
“A atividade também foi resultado de um projeto chamado de Empreendedorismo Social, que teve como meta a
arrecadação de alimentos não perecíveis. As turmas alcançaram o objetivo e foram premiadas”, disse o presidente da
Coopemcs, Gildenor Leite.
Já em julho o Sistema OCB Alagoas doou à Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió (Cooplum)
vacinas contra a gripe. Cerca de 30 cooperados foram imunizados por meio de um laboratório clínico. Um lanche foi
oferecido, além da entrega de brindes.
“A vacina veio em boa hora, já que trabalhamos na rua e
estamos muito expostos a doenças. Esse investimento na saúde é
essencial”, afirmou a presidente da Cooplum, Maria José da Silva.
Um grupo de cooperados da Cooperativa de Trabalho

As cooperativas Coopex e Cooex promoveram ações pelo Dia C em Alagoas
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Fontes: Ascom Sistemas OCB/AL, Oceb, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Ocern e Ocese

Dia C no Ceará teve ações solidárias em evento online repleto de atrações

U

A

Materiais Recicláveis (Cotramare); Casa da Criança Dr. João
Moura; Instituto São Vicente de Paulo; Hospital da FAP; e a
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itabaiana).
Outra instituição beneficiada pela campanha foi a Missão
Atalaia de Jesus, que apoia pacientes do interior que fazem
tratamento de câncer em João Pessoa, com hospedagem, alimentação e assistência gratuita. Colaboradores e dirigentes do
Sistema OCB/PB doaram 42 cestas básicas à entidade.

Na Paraíba, os números do cooperativismo não deixam
dúvidas sobre seu impacto social. Durante a pandemia, as
cooperativas fortaleceram seu compromisso com a comunidade através de ações sociais. Em 2020, as iniciativas cadastradas no Dia C beneficiaram diretamente 164.919 pessoas,
em 14 municípios paraibanos. Ao todo, 69 ações foram
realizadas por 18 cooperativas, com o apoio de 1.637 voluntários, entre cooperados e colaboradores de cooperativas.

D

entro das atividades do movimento Dia de Cooperar no Rio
Grande do Norte, o Sicoob Potiguar
realizou entrega de cestas básicas
na comunidade Beira Rio, em Pirangi Norte (Parnamirim) e na comunidade do Oitizeiro, em Nísia Floresta.
A cooperativa financeira, parceira
do Dia de Cooperar no RN, entregou
50 kits alimentares em cada uma das
comunidades. A atividade contou
com apoio logístico e institucional dos
vereadores César Maia (Parnamirim) e
Raniere Barros (Nísia Floresta).
A Ocern e o Sescoop/RN parabenizam e agradecem ao Sicoob Potiguar por mais esta iniciativa voluntária e solidária!
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SICOOB POTIGUAR

Sicoob Potiguar faz doação de cestas básicas em Parnamirim e Nísia Floresta

Uma programação especial
Apresentada pela jornalista Carla Soraya, a live ressaltou o
conjunto de ações de combate à fome, entre elas o reaproveitamento alimentar, com as dicas de receitas saudáveis e de baixo
custo que evitam desperdícios. A nutricionista Greyce Braga, da
Unimed Fortaleza, abrilhantou a “Cozinha do Dia C”, com a receita de uma deliciosa sopa de legumes 100% aproveitável. Em
seguida, a também nutricionista Adla Torres, da Unimed Ceará,
presenteou o público com uma receita regional de creme de
frango com milho, “super fácil e econômica”.
A transmissão contemplou exercícios físicos, sob a orientação da treinadora e personal trainer Núbia Lopes, convidada
da Coopen, que ensinou movimentos práticos para uma atividade eficiente, sem a necessidade de sair de casa. Ao público já
recuperado ou em recuperação do coronavírus, o fisioterapeuta
da Unimed Ceará Marcos Felipe Genuca apresentou exercícios

SISTEMA OCB/CE

live “Culminância do Dia C de Cooperar” do Sistema
OCB/CE promoveu encontro de pessoas com objetivos
comuns: celebrar a cooperação, ajudar o próximo, espalhar
esperança. A transmissão somou 662 visualizações, teve 75
likes e mais de 500 comentários no chat ao vivo.
O Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado
no primeiro sábado de julho, mostra há 12 anos um Brasil
vestido de solidariedade, chamando atenção da sociedade
para um de seus mais consagrados princípios: o interesse
pela comunidade. É a culminância do Dia de Cooperar.
Além das ações contínuas das cooperativas, a data destaca a força do voluntariado característico do movimento,
unindo cooperativas, comunidade, parceiros, empregados
e cooperados. E o Dia C 2021 veio com força total.
Até o início de julho foram contabilizadas 1.295 iniciativas inscritas em todo o país, beneficiando mais de 130 mil
pessoas e envolvendo o trabalho voluntário de quase um
milhão de trezentas mil pessoas. No Ceará, 26 cooperativas
inscreveram-se no Site do Dia C em 2020, com o envolvimento de 837 voluntários. Mesmo com as restrições impostas
pela pandemia, a participação teve significativo incremento.
Na edição em questão, mais de 82 mil pessoas foram beneficiadas no em todo estado. Para ajudar na contabilização dos
dados de 2021, acesse https://diac.somoscooperativismo.
coop.br/inscricao e inscreva a ação de sua Cooperativa.
A presente edição focou, especialmente, no segundo
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 2: Fome
Zero e Agricultura Sustentável, que visa a mitigar a fome,
alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
respiratórios que auxiliam na recuperação da doença, que afeta
principalmente os pulmões dos acometidos.
E mais atrações!
Além da apresentação da campanha de doação de alimento ao projeto “Amigo dos Pobres” da Comunidade Católica
Shalom, pelos colaboradores do Sistema OCB Ceará, a Coopanest (Cooperativa dos Anestesiologistas) apresentou a campanha “Corrente do Bem”, que promove ações de auxílio a pessoas
em situação de risco durante a pandemia. A Dra. Larissa Gurgel,
da Coopen (Cooperativa dos Enfermeiros), contribuiu com um
elenco de cuidados e observações especiais voltadas à saúde
mental, nesses tempos de covid-19. Os idosos foram destaque
por meio do programa “Memória Viva”, com a contação de histórias de suas vivências. As doutoras Júlia Carvalho e Lena Ca-

bral, do Sicredi Ceará Centro Norte, apresentaram pormenores
do Curso de Cuidadores de Idosos da cooperativa.
Finalizando a manhã de muita alegria e cooperação, a
Uniodonto apresentou o projeto social “Sorrindo Para o Futuro”, animado por um teatro de bonecos; a Unidental trouxe ao
palco virtual o cantor Alexandre Nunes; e, finalizando, tivemos
a exibição de uma mensagem de profunda significação: “Quem
cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora”.
“Esperamos ter contribuído efetivamente para um Dia C
mais próximo das pessoas, mais rico de solidariedade, mostrando à sociedade a força do cooperativismo, especialmente nesses
tempos de crise, quando o alimento necessário escasseou e os
cuidados para o enfrentamento à doença se tornam prioridade.
Dia C é todo dia, Cooperativismo é o melhor para todos”, explica
o presidente do Sistema OCB/CE, Nicédio Nogueira.

Sergipe mostra que todo dia é dia de cooperar
Todo dia é Dia de Cooperar! Foi com este espírito de solidariedade que cooperativas sergipanas realizaram doações
de cestas básicas e alimentos não perecíveis para a campanha Cooperativismo Solidário.
Na primeira etapa da campanha, que teve inicio dia 6 de
maio, foram doadas 480 cestas, que serão distribuídas em comunidades dos municípios de Aracaju e Lagarto.
A campanha foi prorrogada até o dia 3 de julho, para que
todos tivessem a oportunidade de fazer a sua doação na sede
do Sistema OCESE ou via PIX.
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SISTEMA OCESE

ma iniciativa solidária vai reforçar o compromisso social das cooperativas paraibanas com a comunidade,
nos meses de julho e agosto. É a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal #VemCooperarParaíba, promovida pelo Sistema OCB/PB e várias
cooperativas parceiras de João Pessoa, Campina Grande,
Itabaiana e São Sebastião de Lagoa de Roça. As doações
devem ser destinadas a entidades beneficentes e grupos
em situação de vulnerabilidade social.
A campanha faz parte do programa Dia de Coooperar (Dia C) que, em 2020, beneficiou 164.919 paraibanos.
“Várias cooperativas já desenvolvem projetos solidários e
a campanha #VemCooperarParaíba se soma a estas ações.
Atendendo ao princípio cooperativista do interesse pela
comunidade, estamos arrecadando doações para vários
grupos e entidades que realizam um importante trabalho
social e precisam do nosso apoio”, afirmou o presidente do
Sistema OCB/PB, André Pacelli.
Já anunciaram adesão à campanha as cooperativas de
João Pessoa Uniodonto JP e Coopanest PB, Sicredi Creduni (Campina Grande), Coopervale (Itabaiana) e Copaf (São Sebastião de
Lagoa de Roça), além dos jovens do Programa Aprendiz Cooperativo. As sedes do Sistema OCB/PB e das cooperativas parceiras
são pontos de arrecadação dos alimentos, que podem ser doados por cooperados, colaboradores e pela comunidade em geral.
Os produtos arrecadados pelas cooperativas serão
doados às seguintes entidades: Associação Promocional
do Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan); Fundação
de Assistência e Proteção à Adolescência e à Infância (Fapai); Casa Pequeno Davi; Cooperativa de Trabalhadores de

SISTEMA OCB/PB

Cooperativas promovem campanha solidária em várias cidades paraibanas
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Mercado

mapfre.com.br

Para a Mapfre, nada mais cooperativo que o seguro

A

ASCOM MAPFRE

MAPFRE tem o cooperativismo desde
sua fundação, na Espanha, em 1933,
quando criada para atender a pequenos
produtores rurais que necessitavam de assistência securitária. Desde então sua atuação nesse segmento evoluiu e cresceu.
O Dia Internacional do Cooperativismo
é uma data para lembrar que só é possível
prosperarmos em conjunto. Grandes economias possuem o cooperativismo em sua
cultura, o que se torna algo natural para a
população. No Brasil ainda há muito espaço
para crescer e queremos fazer parte desta
grande transformação.

03 de julho, Dia de Cooperar 2021.
07 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo.

Celebração
Para nós da MAPFRE, o dia C é uma data
muito especial! Ver o resultado de tantas
ações feitas pelos diversos setores do cooperativismo mostra a convergência que
temos em nossas atividades. A MAPFRE
possui um programa interno de Voluntariado que incentiva continuamente seus colaboradores a participarem de ações em prol
do próximo. Também , por meio da Fundación MAPFRE, chega a milhares de pessoas
em situação de vulnerabilidade, apoiando
o desenvolvimento social.
Ações para fortalecer o cooperativismo
Além de contarmos com uma equipe
inteiramente dedicada ao atendimento
e desenvolvimento do setor, oferecendo
proteção e tranquilidade aos cooperados e
instituições, há dois anos criamos a nossa
Coopweek, semana em que falamos sobre
cooperativismo com todos os nossos colaboradores, prestadores e distribuidores.
O evento promove um amplo debate em
torno da importância deste setor para a
sociedade. Nossa intenção é que a próxima
edição seja realizada já em 2022.

Os últimos acontecimentos têm reforçado que a
cooperação é a chave para o desenvolvimento
do país e do mundo.

Matheus Fontanelli é gerente do Canal Cooperativas da MAPFRE

Proteção para as cooperativas
Há mais de 30 anos a MAPFRE iniciou o
seu projeto junto às cooperativas, incentivando o terceiro pilar de sustentação que
é produtos e serviços. Costumamos dizer
que não há algo tão cooperativo quanto o
seguro. A proteção das pessoas e dos seus
bens mantém esta “roda girando” uma vez
que a perda de um impacta nos resultados de todos. Nossa equipe está sempre
empenhada em buscar as melhores solu-

ções para atender todas as necessidades
do setor. Hoje contamos com mais de 100
produtos, que oferecem proteção desde lavouras a satélites.
Na MAPFRE, prezamos pelo atendimento humanizado e pela excelência na
prestação de serviços. Atender às cooperativas, um setor tão importante para a
economia e desenvolvimento do país, nos
enche de orgulho e nos traz um aprendizado contínuo.

A MAPFRE sabe que cooperando,
conectamos propósitos e pessoas e, por isso,
acredita e apoia o sistema cooperativista.

2022

Nos vemos lá!
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O caminho é
mais transformador
quando a gente
Coopera.
Vivemos um momento em que cuidar do outro se
tornou uma condição para o nosso próprio bem-estar.
Um tempo em que a Cooperação é mais que uma
palavra de ordem, é uma cultura necessária para gerar
transformação.
Por isso o dia de hoje é tão importante. Porque hoje é o
dia de celebrarmos o caminho que construímos lado a
lado com as Cooperativas. Para, juntos, entregarmos um
presente e futuro com mais proteção e tranquilidade
para todas as pessoas, famílias e a sociedade brasileira.
Seguimos construindo com vocês as melhores soluções
para ampliarmos ainda mais a nossa missão como
agentes de estabilização econômica.

Esse é o nosso compromisso com o Cooperativismo brasileiro.
Conte com a nossa parceria, sempre. Principalmente, hoje.

03/07 - Dia Internacional do Cooperativismo

icatu.com.br
Seguros de Vida | Previdência | Capitalização | Investimentos
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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