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Câmara aprova reforma do Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo. Página 6.
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“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer
com ousadia, por que o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante.“

O presidente da Unidonto do Brasil, José Alves, fala
sobre o cooperativismo odontológico. Página 20.

Charlie Chaplin, cineasta britânico

Cláudio Montenegro, editor executivo

D

e onde vem a famosa expressão em latim Fortis fortuna adiuvat? Duas fontes literárias mais antigas remetem aos poetas
Cícero e Virgílio, ambos autores do tempo dos romanos, mas o
primeiro deles dá-nos uma pista importante quando, ao citar a
expressão, a atribui a Quinto Ênio. Por isso, dadas as muitas referências a este último no poema épico de Virgílio, a Eneida, é de se
supor que ambos os autores a tenham conhecido através dessa
mesma fonte comum, então muito famosa. Mas isso não implica
que esse tenha sido o seu autor original, sendo até possível que a
expressão já viesse do tempo dos gregos.
Uma rápida pesquisa online revela que alguns até a atribuem
a Alexandro Magno, sem qualquer fonte literária associada, pelo
que é muito provável que se trate mais de uma atribuição tardia,
do que algo com uma base real. Se foi mesmo este personagem
histórico que o disse, não parece haver qualquer prova real disso.
Traduzida de uma forma simples, a expressão latina pode significar coisas tão variadas como “A fortuna favorece os bravos”, embora as mesmas palavras possam significar coisas significativamente
diferentes, mediante o seu contexto.
Ao trazermos a frase para o âmbito do cooperativismo, a expressão revela-se certeira, pois a sorte verdadeiramente acompanha os que ousam, os que decidem ir além, em busca de um ideal
distante, mas não impossível de alcançar.
Muitos são os exemplos de iniciativas cooperativistas que possibilitaram famílias, comunidades, grupos, empreendimentos serem bem-sucedidos e conquistarem, não sem dedicação, perseverança, afinco e suor, um lugar de destaque no cenário econômico
atual, em meio a concorrentes de grande porte e aportes financeiros robustos e agressivos.
No movimento cooperativo sempre prevaleceu a criatividade, a união e o empenho coletivo para superar as adversidades,
contornar obstáculos e atingir as metas estabelecidas. Não obstante o momento atual, com todas as dificuldades impostas pela
pandemia, desde março de 2020, com uma economia em recesso,

enveredando por uma retomada gradual, a força do cooperativismo se faz cada vez mais presente, dando claros sinais de que este
é o caminho justo e perfeito para o fortalecimento da sociedade
e das instituições.
As oportunidades de trabalho tornam-se mais palpáveis quando vislumbradas através de iniciativas cooperativistas. A relação
socioeconômica torna-se mais sólida mediante a prática do cooperativismo financeiro. A união de pessoas possibilita saídas para as
mais diversas dificuldades que os meios tradicionais inviabilizam.
Mas nada se consegue sem uma dose de ousadia, até mesmo
de fé, na busca do tão sonhado nirvana.
Pensemos no cooperativismo não apenas como uma solução,
mas como um propósito de vida, que estabelece formas mais justas
e equilibradas de divisão de recursos, de esforços, de ideias e ideais.
Não fosse essa ousadia, não estaria sendo lançada a plataforma Onde Tem Coop, uma iniciativa de intercooperação de três cooperativas (Comunicoop, Graffiti e Network), com a participação
de uma cooperativa de crédito (Sicoob Cecremef ) e a benção da
instituição maior do cooperativismo fluminense (Sistema OCB/RJ).
Em tempo: não poderia deixar de agradecer aqui ao presidente do Sistema OCB do Rio de Janeiro, Vinicius Mesquita, pela oportunidade, pela confiança e pelo desafio que me foi proposto para
assumir a representação estadual do ramo Trabalho, Produção de
Bens e Serviços, junto à OCB Nacional. É uma responsabilidade que
demandará a participação de todas as cooperativas atuantes no
ramo, de modo a alcançar novas formas de representação junto
aos órgãos públicos e reguladores, bem como novas oportunidades de negócios para o segmento.
Vamos em frente, rumo ao novo ano! E que este nos traga, no
mínimo, 2022 novas razões para continuarmos acreditando que o
cooperativismo, tal como a fortuna, favorece os bravos.
Boa leitura, fiquem bem, usem máscaras, evitem aglomerações, vacinem-se, saudações cooperativistas e um excelente ano
de 2022 para todos!

Sul Cooperativo
Opinião - Luiz Vicente Suzin, presidente do Sistema Ocesc
Amazônia Cooperativa
Questão Cooperativa - Adriana Amaral
Visão Cooperativa - Geraldo Magela
Cooperando com as Finanças - Myrian Lund
Pensamentos Cooperativos - Emanuel Sampaio
E agora, dirigente? - Paulo Campos
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Lidderanças cooperativistas falam sobre os 50
anos da lei 5.764. Página 22.
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Fontes: Ascom Sistema OCB e Agência Brasil

A

O

Prêmios e bônus
Inicialmente cabe ao Conselho Monetário Nacional
(CMN) regulamentar os prêmios e bônus. A distribuição de
bonificações e outras vantagens será a cargo do conselho administrativo ou da diretoria executiva das cooperativas. Essa
distribuição deverá ser de forma isonômica e não será caracterizada como distribuição de benefício, proibida pela lei.
Proibições
Os estados, Distrito Federal e municípios não poderão
fazer parte das cooperativas singulares de crédito a União.
A proibição se estende também às suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
De igual forma, não poderão fazer parte do quadro social
as pessoas jurídicas cujas atividades exerçam efetiva concorrência
com as atividades principais da própria cooperativa de crédito.
Setor público
O texto especifica que a captação de recursos de municípios, seus órgãos e empresas ocorrerá apenas por cooperativas singulares de crédito, permitido ainda o repasse
de bancos oficiais ou de fundos públicos e a prestação de
outros serviços de natureza financeira e afins a entidades
integrantes do poder público.
Essas operações com municípios poderão abranger a área
de ação das cooperativas singulares, definida como aquela dos
municípios onde tenham instaladas sua sede e demais depen-
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Deputados Arnaldo Jardim e Evair de Melo, que conduziram a aprovação do Projeto de Lei Complementar 27/20

dências; e a área de admissão de associados, que pode alcançar
pessoas domiciliadas em qualquer lugar do País segundo as
possibilidades de reunião, controle, realização de operações e
prestação de serviços por meios presenciais ou eletrônicos.
Será admitida ainda, conforme regulamentar o CMN, a
realização de operações de crédito com o compartilhamento
de recursos e de riscos por um conjunto de cooperativas de
crédito integrantes de um mesmo sistema cooperativo.
Desfiliação
Quanto à saída, por iniciativa própria, da cooperativa
singular da cooperativa central de crédito a que esteja filiada, o projeto permite que isso ocorra se houver a concordância da maioria de seus associados se for para se tornar
independente; ou da maioria dos associados votantes que
representem, no mínimo, um terço dos associados no caso
de filiação a outra cooperativa central de crédito.
Seja por iniciativa própria ou da cooperativa central,
essa desfiliação somente poderá ocorrer se a cooperativa
singular estiver enquadrada nos limites operacionais, como
capital integralizado e patrimônio de referência.
Igual regra vale para as cooperativas centrais que
pretendem se desfiliar das confederações, mas o quórum
exigido é maior: apoio de 2/3 das associadas à cooperativa
central se for por sua iniciativa, assegurada a participação de
representantes legais da confederação com direito de voz em
assembleia geral convocada exclusivamente para esse fim.
Cooperativa em dificuldades
Quando uma cooperativa de crédito atingir uma situação que possa causar perdas aos seus associados, o Banco
Central poderá autorizar a cooperativa central de crédito
ou a confederação a assumir sua administração em caráter
temporário, contanto que esteja sujeita à sua supervisão.
Enquanto durar essa medida, a cooperativa de crédito
ficará impedida de se desfiliar da cooperativa central ou da
confederação e de romper contrato com de supervisão.
Aquela que assumir a administração poderá afastar
quaisquer diretores e membros dos conselhos fiscal e de ad-

ministração cooperativa atingida sem necessidade de aprovação em assembleia geral ou de previsão no estatuto social.
Incorporação
Para o caso de cooperativas de crédito incorporadas
por outras com perdas, o PLP 27/20 prevê que a assembleia
destinada a aprovar a incorporação definirá o valor da parcela de prejuízo para cada associado. Também poderá determinar que o direito de recebimento desses créditos seja
destinado aos fundos garantidores com a finalidade de realização de operação de assistência e de suporte financeiro.
Essa dívida será paga, prioritariamente, com as sobras
dos exercícios seguintes a que o associado devedor faria jus
na cooperativa incorporadora e com os valores de remuneração anual de suas quotas-parte (taxa Selic).
De qualquer modo, fica preservado o direito ao fundo
de cobrar a dívida de cada cooperado pelas vias ordinárias,
nos termos da cessão de crédito.
Fundo de assistência
De acordo com o projeto, as cooperativas de crédito e
as confederações de serviços serão obrigadas a constituir um
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Esse fundo será composto por um mínimo de 5% das sobras líquidas
apuradas no exercício. Os recursos serão destinados para a
prestação de assistência aos associados e aos familiares.
Se houver previsão expressa no estatuto, a assistência
poderá ser oferecida aos empregados da cooperativa ou confederação e à comunidade situada em sua área de atuação.
Já os saldos de capital, da remuneração de capital ou
das sobras a pagar não procurados pelos associados demitidos, eliminados ou excluídos deverão ir para o fundo
de reserva da cooperativa de crédito depois de cinco anos
desse desligamento.
O relator incluiu dispositivo para deixar claro que a
contratação, pelas cooperativas de crédito, de serviços de
bancos cooperativos, por exemplo, não forma vínculo de
emprego de seus empregados com esses bancos.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

movimento SomosCoop ganhou destaque
no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo de Televisão. A jornalista e
apresentadora afirmou que o cooperativismo
traz impactos positivos para toda a sociedade e
descreveu alguns dos benefícios que o modelo
de negócios oferece.
“O cooperativismo tem um grande potencial econômico. Ele gera emprego e renda para
o país. Para se ter uma ideia, só no Brasil, as cooperativas geram mais de 450 mil empregos e
contribuem com a renda e finanças de 17 milhões de cooperados. No campo, as cooperativas contribuem com metade da produção agro
brasileira. Além disso, durante a pandemia, as
cooperativas de saúde fizeram a diferença, atendendo 18 milhões de brasileiros espalhados por
todo país”, afirmou.
Fátima também apresentou o vídeo da
campanha SomosCoop que tem como embaixador o tenista Gustavo Kuerten, ídolo do esporte brasileiro e ressaltou ainda o potencial social
do cooperativismo.
“Guiadas por princípios, como o do interesse pela comunidade, as cooperativas trazem
muitos impactos positivos nos locais onde
estão inseridas. Há várias iniciativas, como

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou a força do cooperativismo no seu “Encontro”, na Rede Globo

programas de educação financeira, movimentos de solidariedade e ações que promovem
a sustentabilidade. Isso só para citar alguns
exemplos. Além disso, o dinheiro permanece
na comunidade gerando um ciclo virtuoso de
crescimento local”.
Fátima concluiu sua fala afirmando que
escolher o cooperativismo é uma escolha cons-

ciente, seja como cooperado ou como consumidor e que os produtos e serviços de cooperativas estão no nosso dia a dia. Ela ainda convidou
todos a conhecerem mais sobre o cooperativismo e o movimento SomosCoop pelo site https://www.somos.coop.br/.
Para conferir o destaque do Encontro na íntegra acesse: https://in.coop.br/somoscoopgshow.

Repasse do Fundeb por cooperativas de crédito segue para sanção

A

Câmara dos Deputados aprovou o PL 3.418/2021, que adequa
as regras de repasse de recursos para pagamento da folha dos
profissionais da educação por cooperativas de crédito e outras instituições financeiras no âmbito do Fundeb (Lei 14.113/2020), rejeitando as
emendas do Senado Federal. Dessa forma o projeto segue para sanção.
A aprovação do projeto possibilita o pagamento da folha
dos profissionais de educação via cooperativas, e garante segurança jurídica nos convênios firmados com as prefeituras.
O Senado Federal havia aprovado, com emendas, o PL 3.418/2021,
que adequa as regras de repasse de recursos para pagamento da folha
dos profissionais da educação por cooperativas de crédito e outras instituições financeiras no âmbito do Fundeb (Lei 14.113/2020).
Apesar de ter alterado o projeto, o relator do Senado, senador Dário Berger (SC), manteve o dispositivo que possibilita o
pagamento da folha via cooperativas.
Com a rejeição das emendas do Senado, pela Câmara dos
Deputados, o projeto segue para sanção. Confira o texto aprovado no link https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra?codteor=2122047.

DIVULGAÇÃO

Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 27/20, que reformula o Sistema Nacional
de Crédito Cooperativo. Entre as medidas adotadas torna impenhoráveis as quotas-parte de capital das cooperativas de
crédito. Além disso, permite o pagamento de bônus e prêmios
para atrair novos associados e incluindo as confederações de
serviços no sistema. A proposta será enviada ao Senado.
O projeto, de autoria do deputado Arnaldo Jardim
(Cidadania-SP), foi aprovado na forma do substitutivo do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). O relator apenas ajustou
alguns termos. Com, isso, o texto final passa a permitir a gestão de recursos oficiais ou de fundos públicos ou privados por
cooperativas de crédito. Desde que tais recursos sejam para
concessão de garantias aos associados, em operações com a
própria cooperativa gestora ou com terceiros.
A proposta altera a Lei Complementar 130/09, que disciplina o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Cooperativas singulares de crédito, centrais de cooperativas e confederações de cooperativas centrais fazem parte deste sistema.
As singulares devem ser constituídas por um mínimo
de 20 pessoas físicas (ou jurídicas sem fins lucrativos ou
com atividades correlatas às de pessoa física). As centrais
são compostas por três singulares no mínimo. E as confederações de cooperativas centrais também devem ter pelo
menos três. Os níveis de operações ficam mais complexos
conforme aumenta essa agregação.
O projeto inclui explicitamente na legislação as confederações de serviço constituídas por cooperativas centrais de
crédito, que se encarregam, por exemplo, da organização e
padronização de procedimentos, do planejamento estratégico, da coordenação da capacitação profissional e da gestão de
pessoas e da representação sistêmica perante o poder público
e o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
Aquelas em funcionamento na data de publicação da
futura lei deverão solicitar autorização ao Banco Central
dentro de 180 dias.

OCB

SomosCoop ganha destaque no programa Encontro com Fátima Bernardes
AGÊNCIA CÂMARA

Câmara aprova reforma no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 12 l Dezembro 2021

7

Sistema OCB participa de Articulação Setorial de transportes de cargas
Sistema OCB participou do segundo encontro de Articulação Setorial, na sede da
ANTT, em Brasília (DF), e os temas em pautas
foram: Acordos de Cooperação Técnica; Registro Nacional de Transportadores Rodoviários
de Cargas (RNTRC); Agenda Regulatória SUROC
2022 e Panorama das Operações de Fiscalização
do TRC. Além da diretoria colegiada e áreas técnicas da agência e das áreas estiveram presentes representantes do Ministério da Infraestrutura, do setor regulado e dos usuários.
Durante o encontro, foram destacados pontos importantes como a necessidade de aditamento e revisão de alguns acordos de cooperação técnica, em virtude de exigências do TCU.
Além disso, o superintendente de Transporte de
Cargas, Cristiano Della Giustina, informou que
o recadastramento de RNTRC segue suspenso,
aguardando a publicação de nova resolução do
TRC. Em razão disso, os registros que venham a
vencer nos próximos 90 dias serão prorrogados
os prazos até o dia 31 de julho de 2022.
Perspectivas para 2022
O foco da ANTT para a agenda regulatória
de 2022, segundo o superintendente, será baseado nas resoluções e regulamentações sobre o
Piso Mínimo de Fretes, Vale Pedágio, Transporte Internacional de Cargas e o DT-e. Para o representante do Sistema OCB e coordenador do
Ramo Transporte, Evaldo Matos, é importante

DIVULGAÇÃO

O

que seja aberta a discussão da questão das cargas fracionadas e pequenas encomendas, oriundas do comércio eletrônico, a fim de construir
de forma conjunta as regulamentações para
essas atividades que tem crescido no Brasil, pois
existe um vácuo nesse setor a ser preenchido.
Em concordância com os pontos trazidos
pelo representante do Sistema OCB, Cristiano
Giustina reforçou que o processo de evolução
regulatória poderá ser por meio dos SandBox

regulatórios, que são projetos pilotos de teste
em ambiente experimental permitindo que
agentes do mercado testem inovações.
O encontro contou, ainda, com uma apresentação do panorama das operações de fiscalização
do TRC, feita pelo superintendente de Fiscalização
da ANTT, Nauber Nunes do Nascimento. Em sua
fala, ele reforçou a disponibilidade para agendas
específicas com cada segmento para sanar dúvidas referentes a autos de infração aplicados.

Projeto de Lei da Geração Distribuída vai à sanção

A

DIVULGAÇÃO

Câmara dos Deputados votou, em dezembro, o PL 5.829/2019, que institui o marco
legal da microgeração e minigeração distribuída. O projeto foi aprovado no Senado, na quarta-feira, com modificações e por isso retornou
para a análise dos deputados.
Pela importância do tema, foi feito um acordo com as lideranças partidárias para que o projeto fosse aprovado ainda neste ano. A OCB e a
Infracoop acompanharam todas as discussões
durante a tramitação da proposta no Congresso
Nacional garantindo que o pleito cooperativista
fosse atendido.
A OCB é uma das maiores incentivadoras da
adoção de energias renováveis, tendo participado ativamente da norma na Aneel que possibilitou a criação e participação das cooperativas
no mercado de geração distribuída. Desde 2012,
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Que as promessas
de fim de ano se
tornem realidade

foram produzidas três publicações e mais de 80
workshops para incentivar iniciativas da energia
fotovoltaica junto às cooperativas de diversos
segmentos e regiões do país. Com esse mesmo
olhar, a OCB vem apoiando o avanço e amadurecimento das discussões sobre o PL 5.829/2019,
que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída.
O dispositivo de proteção aos pequenos
agentes foi mantido e, na visão do Sistema OCB,
se faz urgente a aprovação da matéria no Congresso Nacional, para que o processo de regulamentação da geração distribuída seja concluído
oi mais breve possível, mitigando assim os impactos negativos, como a ausência de alocação
dos custos que ocorre atualmente.
Com a aprovação pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para sanção.

Nós da MAG Seguros torcemos para que todos os seus
desejos se realizem em 2022.
Com a sua força de vontade e o seu empenho, as
conquistas vão chegar!
E tenha certeza: se precisar de nós, estaremos sempre
ao seu lado, protegendo seus sonhos e quem você ama.
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Crédito Cooperativo

A

FNCC - Federação Nacional das Cooperativas de Crédito realizou em dezembro, o Conecta - Intercooperamos em 2021.
O evento contou com a participação de
mais de 60 pessoas, online estavam presentes: diretores, gestores e administradores
das cooperativas federadas.
Painel comemorativo
A abertura do encontro foi marcada
pela palestra do pedagogo, Rodolpho Martins, no painel comemorativo, que tratou
sobre o tema: “Um mundo melhor a gente
faz juntos”. Os presentes interagiram com o
palestrante participando de todas as dinâmicas propostas.
Rodolpho Martins deu uma verdadeira
aula de cooperação com leveza, mostrando novas formas de enxergar e vivenciar o
cooperativismo no cotidiano, construindo
assim um mundo melhor!

rativa, valores, serviços e produtos no universo Magalu.
Os gestores relataram sobre o amadurecimento da federada, ao longo do último
ano, onde a Coopluiza, se tornou uma cooperativa independente, ampliando o número de cooperados, volume de empréstimos e desafios nesse período.
Premiação
Ao final do evento algumas cooperativas foram premiadas: Marly Gomes - CooperPak, Priscila Tomaz - CrediBasf e Flávio
Silveira - Coopluiza.
Os diretores André Brone e Clodoaldo
Palú foram os responsáveis por encerrar o
Conecta. Frisaram a importância das federadas na construção do trabalho da FNCC e
que esse trabalho só é possível com o empenho de todas as engrenagens.
Para os próximos anos, os diretores reforçaram a intercooperação: “Desejamos
que as cooperativas contem com o acolhimento da Federação e uma das outras!”
FNCC

Retrospectiva
A equipe da FNCC exibiu um vídeo re-

trospectiva com momentos importantes
que marcaram esses 12 meses da instituição.
Também foi apresentado um panorama dos resultados, representatividade,
ações e gestão da FNCC: no panorama foi
abordado os principais eventos e reuniões
que a instituição participou, negociações
em benefício das cooperativas, parcerias
firmadas, a relevância do planejamento estratégico e como a Federação representou
às associadas.
Manual de boas práticas na internet
A Coordenadora de RH e MKT da Cogem, Priscila Oliveira, foi a responsável por
apresentar o guia de boas-práticas criado
pela cooperativa neste ano. A iniciativa
direcionada a cooperados e gestores da
instituição visa informar sobre a cultura de
cancelamento, as formas de se relacionar e
interagir nas redes, trazendo essa consciência ao usuário.
Os diretores da recém-federada Coopluiza contaram sobre a origem da coope-

Sicredi lança fundo de investimento em ações ESG

O

Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados, acaba de anunciar uma nova opção
para investidores interessados em aplicações alinhadas às práticas de sustentabilidade. O Fundo de Investimentos em ESG
do Sicredi será composto por ações de empresas da B3 referências em boas práticas
sociais, ambientais e de governança e estará disponível pelo aplicativo ou diretamente nas agências da instituição.
Com aplicação inicial a partir de R$ 500,
o investimento alinha o incentivo à sustentabilidade com rentabilidade. As empresas
elegíveis para o fundo devem ter iniciativas
e ações direcionadas para a preservação e
revitalização do meio ambiente, com projetos voltados à transição para a economia de

baixo carbono e energia renovável, além de
contemplarem relações comerciais e de trabalho justas, com impacto social e com rigorosos controles de governança corporativa.
“A procura por investimentos alinhados
com as boas práticas em ESG são uma tendência e têm muita sintonia com o propósito
do Sicredi de construir juntos uma sociedade
mais próspera. Com o lançamento do nosso
fundo, seguimos na direção de ofertar uma
maior possibilidade de diversificação em investimentos para os nossos associados, assim
como trazer alternativas que geram maior
impacto positivo.” explica o head de Produtos
Investimentos do Sicredi, Thiago Muller.
Estratégia de sustentabilidade
Com o intuito de gerar impacto am-

Cresol realiza campanhas de sensibilização

A

Cresol está realizando diversas campanhas de sensibilização com o intuito de divulgar e conscientizar sobre
a prevenção a várias doenças. Nesses últimos meses, as
campanhas do Outubro Rosa (prevenção câncer de mama)
e Novembro Azul (prevenção ao câncer de próstata) foram
realizadas pela Cresol com ações sistêmicas em todas as
regiões de atuação.
Na Sede da Cresol, em Francisco Beltrão, uma das
ações foi a arrecadação de alimentos e produtos de higiene para a ONG Mão Amiga que, em razão da pandemia
do Covid-19, não pode realizar eventos para arrecadar
fundos. Colaboradores da Cresol se engajaram para fazer
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biental positivo ao mesmo tempo que gera
crescimento econômico e social nas comunidades, o Sicredi é integrante do Pacto
Global da ONU, contribuindo para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Recentemente, neutralizou 21 mil toneladas
de Gases de Efeito Estufa (GEE) em nível
nacional, por meio de apoio a cinco diferentes projetos de créditos de carbono, um
em cada região do Brasil.
A instituição teve seu Relatório de Sustentabilidade 2020 premiado no 23º Prêmio da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), que destaca o
aprimoramento da elaboração de relatórios com maior clareza, transparência,
qualidade de informações e caráter inovador e sustentável.

CRESOL

FNCC encerra 2021 com edição especial do Conecta

DIVULGAÇÃO

Fontes: Ascom Cresol, FNCC e Sicredi

doações de produtos.
Neste mês de dezembro iniciou a campanha Dezembro Vermelho com foco na prevenção do HIV/Aids e das
IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e, em janeiro,
inicia a sensibilização sobre o Janeiro Branco que tem o objetivo de alertar sobre a saúde mental.
“Para a Cresol é muito gratificante poder fazer essas
ações que envolvem os colaboradores nesses temas e, além
disso, reforçamos que esse alerta pode ser levado para suas
casas e estendido aos seus familiares e amigos, quanto mais
pessoas pudermos impactar, chegar com a informação, melhor”, disse a gerente de Gente & Gestão, Katiuce Ferrari.
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EXECOOP

5º Princípio

Foco no executivo cooperativista

A

Cooperativa de Pesquisadores e Docentes em Educação Executiva (Execoop),
é a primeira cooperativa de trabalho formada exclusivamente por docentes
e pesquisadores das melhores escolas de negócios do país e renomados profissionais do mercado. A cooperativa surgiu mediante os anseios do Sistema OCB/
RJ de desenvolver um programa de formação de executivos cooperativistas, a
fim de capacitar cada vez mais os gestores das cooperativas fluminenses, frente
à concorrência cada vez mais acirrada com segmentos tradicionais do mercado.
Assim, em parceria com o Sescoop-RJ, a Execoop desenvolveu o Programa
de Formação de Gestores em Cooperativas - PFGC, visando promover uma
estrutura de aprendizado moderna, com preparação e certificação profissional
em governança e educação executiva para o ecossistema das cooperativas.
Seu presidente é Filipe Pires (foto na página ao lado), mestre em
economia e engenheiro de produção pelo Ibmec), que atua há mais de
10 anos em FP&A, avaliação e gestão financeira de empresas, sendo
BRC - Como surgiu o projeto da Execoop?
A Execoop nasce do anseio das gestões
atuais da OCB/RJ e Sescoop/RJ, nas figuras
de seu presidente, Vinicius Mesquita, e seu
superintendente, Abdul Nasser, de transformar o programa de formação de gestores de
cooperativas para o modelo similar ao ministrado nas grandes escolas executivas do país.
Ao termos contato com essa demanda,
surge a ideia de reunirmos, ao início, doze
docentes dessas escolas, cada qual em sua
especialidade e todos com mais de 10 anos
de vivência acadêmica e de mercado.
Criarmos, desse primeiro grupo, uma cooperativa de trabalho foi uma consequência
natural, já que todos possuíam experiências
diversas como consultores do cooperativismo, porém poucos tiveram a oportunidade
de vivenciar estar em uma cooperativa como
associado antes do nascimento da Execoop.
O time dos 12 sócios fundadores continua ocupando cargos de tomada de decisão em nosso organograma, ao mesmo
tempo em que se dedicam à docência e em
suas posições mercados.

EXECOOP

BRC - Que diferenciais a cooperativa propõe
no segmento de educação cooperativista?

Modelo de tela da
plataforma utilizada pela
Execoop para ministrar
as aulas do Programa de
Formação de Gestores em
Cooperativas (PFGC)
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Por Cláudio Montenegro
responsável por coordenar operações de captação de recursos, gestão de
risco financeiro, estratégia de investimento e relação institucional com
mercado. Foi coordenador do MBA em Finanças do Ibmec/RJ, criador e
coordenador do MBA em Inovação e Tecnologia em Serviços Financeiros,
além do Hub em Experiência, Inovação e Tecnologia do Ibmec (iNEXT) e de
seu Núcleo de Estudos em Fintechs (iNEF).
Pires também é palestrante e comentarista convidado dos canais Globo, GloboNews e CNN Brasil, jornais Valor Econômico, O Globo, Extra, DCI,
Estado de SP, Jornal de Jundiaí, Revista Exame e portais UOL Economia,
HuffPost Brasil, entre outros. Atualmente é diretor de Risco e Compliance
na LTA Asset Management e Diretor de Pós-Graduação no UniAnchieta.
Nesta entrevista, o executivo fala sobre os resultados alcançados com
esta iniciativa inédita do PFGC, bem como sobre o Certicoop, programa de
certificação de Gestores de Cooperativas. Acompanhe a seguir.

Um diferencial é a relevante vivência de
mercado desse grupo. Além da titularidade (100% são especialistas, 87% possuem
mestrado e 26% doutorado), os anos de
prática no comando de equipes e empresas, ou como consultores, trazem muitas
novas referências ao cooperativismo.
Por outro lado, estudar mais profundamente o modelo cooperativista durante a preparação das aulas e programas de
formação, nos fez depurar os elementos
comuns entre os modelos de gestão e obtermos melhor entendimento das bases do
cooperativismo, principalmente sobre o
que faz deste um benchmark para diversas
organizações baseadas em inovação.
Outro ponto crucial é a nossa dedicação
ao formato de aulas síncronas. As aulas ao
vivo são fundamentais para construção de
experiências em grupo, docente e turma.
Além disso, a construção de networking se
dá de forma natural com essas interações.
Um terceiro pilar é a parte prática das
aulas. A experiência docente nas principais
escolas executivas do país, acrescida da
vivência de mercado, permite aos docentes colecionar uma bagagem relevante de
cases, modelagens e aplicações usuais do

que é abordado em teoria.
Ao trazer essa estrutura para o cotidiano das cooperativas, os alunos podem
testar em ambiente controlado muito do
que o mercado vem realizando, realizando
exercícios e atividades ao longo das disciplinas. Ao final, muitos saem com a experiência necessária para gerenciar a implantação dos conceitos e ferramentas em suas
cooperativas, avançando para um modelo
de gestão mais atualizada e profissional. É
um jogo de ganha-ganha. Ganha o gestor,
a coop e o segmento como todo.
BRC - Fale um pouco sobre o PFGC. Como foi
projetado, seus principais resultados até o
momento e como serão as próximas turmas.
O Programa de Formação de Gestores
de Cooperativa teve como referência um
curso completo de Gestão Empresarial que
poderia estar vinculado aos programas dos
principais MBA’s do país.
Criado em módulos independentes, o
curso é flexível sob a forma de ser realizado, já que ao final de cada módulo há uma
certificação de conclusão, sem gerar requisitos para os próximos. Portanto, o aluno
pode escolher cursar por módulos, trilhas
(integração de três módulos) ou full mode
(curso completo).
Até o momento, mais de 80 alunos de diversas cooperativas fluminenses e de outros
estados já passaram por, ao menos, um módulo do PFGC, que ao todo possui 480 horas
de carga horária, divididos em seis módulos:
• Formação Cooperativista: módulo
introdutório sobre as bases do cooperativismo, indicado a todos os alunos independente da formação
• Formação do Executivo em Finanças:
módulo focado em prover embasamento
ao profissional de tomada de decisão em
finanças das cooperativas
• Formação em Gestão Executiva: módulo abrangente em assuntos, já que trata
da formação de diretores presidentes, os

quais devem possuir visão holística (generalista) sobre o “negócio” cooperativa
• Formação de Conselheiros de Administração e Conselheiro Fiscal: formação
específica para profissionalização dos conselheiros cooperativistas, forcados na abordagem profunda das estruturas de governança e atribuições desses gestores
• Formação em Inovação e Transformação
Digital: base para entendimento das principais ferramentas práticas para introdução de
modelos de inovação em suas cooperativas.
Muitos se veem em um divisor de águas
ao cursar ao menos um módulo do PFGC.
Pelo menos esse tem sido o foco de vários depoimentos.
Mesmo os especialistas em determinadas áreas estão completando o curso para
terem acesso aos docentes da Execoop,
que servem também como referência para
contatos futuros (como dissemos, o networking ocorre de forma natural ao longo
das aulas, e os alunos se sentem à vontade
para contatar o professor mesmo após o
término da disciplina).
Para as próximas turmas, estamos trazendo atualizações dos conceitos e práticas, bem como a possibilidade de termos
algumas aulas especiais híbridas (presenciais transmitidas ao vivo) no caso de flexibilização das regras de distanciamento por
consequência da pandemia.
BRC - Outra novidade foi a Certicoop. Fale-nos um pouco sobre esta certificação e
o que ela possibilitará.
Certicoop é o programa de Certificação
de Gestores em Cooperativas da Execoop.
Entendemos que o PFGC é um programa integrativo, em que a formação do indivíduo se
dá ao longo das disciplinas de um módulo.
Portanto, se este não possuir determinado
nível de conhecimento para avançar, faz parte do processo de aprendizagem buscarmos
meios de nivela-lo, obviamente diante da vontade do mesmo em superar tal barreira.
Por outro lado, o candidato à certificação
Certicoop é testado em um nível de desafio
elevado mesmo para os mais capacitados
gestores do cooperativismo, ao gerar em
ambiente de prova cenários para tomadas de
decisão que avaliam não só o conhecimento
teórico sobre sua vertical de atuação mas sua
agilidade em tomar uma posição, mesmo
quando não se tem todas as variáveis (simulação próxima ao que acontece no cotidiano).
São três as provas que testam o conhecimento do gestor de cooperativas:
Certificação Executiva em Finanças Cooperativistas, Certificação de Conselheiro Cooperativista e Certificação em Gestão Executiva de Cooperativa.
As provas Certicoop são abertas (ou seja,
não são exclusivas aos alunos PFGC) e online,
realizadas em plataforma exclusiva Execoop.
O candidato aprovado é devidamente
incluso em um banco de dados especial do

Sescoop/RJ, tendo suas credenciais divulgadas como parte de um grupo seleto de
executivos certificados.
BRC - Qual a importância e o diferencial de
termos dirigentes cooperativistas com especialização em gestão executiva de negócios?
O principal diferencial é termos na condução das cooperativas um profissional
treinado para tomadas de decisão a partir
da sua capacidade em condensar informações técnicas dos diversos setores que atuam em prol do sucesso do negócio.
A importância se traduz no aumento
da escala do nível de profissionalização dos
gestores cooperativados. Quanto mais gestores devidamente qualificados, mais forte
será o segmento.

BRC - Quais são os próximos projetos já
alinhados pela cooperativa?
Estamos aprimorando nossas parcerias
para trazer cada vez mais atualizações de
mercado aos processos de treinamento, capacitação e formação.
Nossa plataforma, em parceria com a
Sequoia EAD, hoje promove solução completa na geração, hospedagem e controle
de todo conteúdo síncrono e assíncrono.
Nosso lema “melhoria constante” conta
muito com o feedback dos alunos e parceiros.
E a meta é levarmos o nosso comprometimento com a qualidade na formação de gestores ao maior número de
cooperativas possível e em todo território nacional.
Juntos, seremos sempre mais fortes.
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UNSPLASH

Especial

Agro é coop!

Q

Quais os desafios e perspectivas de cooperativas do setor Agro para o próximo ano?
O programa CopCafé e a revista BR Cooperativo realizaram mais uma live especial CoopCafé do sistema cooperativo. Nesta edição, o tema
foi “Agro é Pop” e contou com participação do
presidente do Conselho de Administração da
Copersucar, Luís Pogetti, do presidente do Conselho de Administração da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, do diretor executivo da Vinícola
Garibaldi, Alexandre Angonezi, do diretor da
Federação das Cooperativas Agropecuárias do
Estado do Rio Grande do Sul (Fecoagro RS), Tarcísio Minetto, do deputado Evair de Melo, que
também é o presidente da Frencoop. e do diretor da CCPR, Central de Cooperativas de Produtores de Leite de Goiás, Cássio Camargo.
A apresentação foi do jornalista Cláudio Montenegro, editor do portal e revista BR Cooperativo e apresentador do Programa CoopCafé.
A live CoopCafé é uma produção da Comunicoop - Cooperativa dos Profissionais
de Comunicação e Marketing.
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por Claudio Rangel e Cláudio Montenegro
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Especial

Especial

Desafios para 2022 na visão dos líderes cooperativistas

Cooperativas sólidas no mercado atual
Cooabriel
A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel), especializada em café conilon, foi fundada em 1963 e
é uma estrutura cooperativista que cobre
todo o ciclo da cadeia produtiva, do plantio
à colheita. Segundo Luiz Carlos Bastianello,
uma mudança importante aconteceu em
2007. A cooperativa procurou aprimorar a
capacidade técnica na cadeia produtiva de
seus cooperados. O resultado do trabalho
foi observado em 2020.
Naquele ano, o faturamento da cooperativa foi de R$ 773 milhões. “E este ano, a
expectativa é de aumento de 70% no faturamento bruto. Já entramos na casa dos três
dígitos em sobra líquida”, disse Bastianello.

Copersucar
A Copersucar é uma cooperativa de comercialização de açúcar e etanol fundada
em 1959 por produtores de cana e 32 usinas
distribuídas nos estados de São Paulo,Goiás,
no norte do Paraná e em Minas Gerais. A cooperativa é responsável por 15% do etanol
e açúcar produzido no centro-sul do Brasil.
Isto equivale a cerca de 10% da produção nacional: “Na última safra, em março
deste ano, alcançamos a comercialização
de 5 bilhões de toneladas de Açúcar e quatro e meio bilhões de litros de etanol. O faturamento está na ordem de R$16 bilhões
de reais”, disse o presidente do Conselho de
Administração da Copersucar, Luís Pogetti.
CCPR
A Cooperativa Central dos Produtores
Rurais (CCPR) tem 73 anos. O diretor Cássio
Camargos explica que hoje conta com uma
fábrica de ração em Contagem e abastece a
bacia leiteira. Está construindo outra fábri-

ca em Curvelo. As ações de coleta se concentram em Minas e Goiás, com a participação de quatro mil produtores e três milhões
de litros de leite por dia.
Cássio destaca o aumento da competitividade entre os produtores de leite e o
padrão internacional conquistado graças
ao avanço tecnológico do setor. Inclusive
no transporte. “A CCPR é um cooperativismo moderno”, disse.
Fecoagro
A Fecoagro é uma federação de cooperativas agropecuárias do Rio Grande do
Sul que congrega 35 cooperativas com faturamento de R$ 25 milhões de reais. Esse
universo congrega 177 mil associados de
cooperativas agrícolas. São responsáveis
por 50% da produção gaúcha de grãos em
uma área estimada de 3,5 milhões de hectares no Rio Grande do Sul.
Na área de proteína animal integra coops criadoras de frangos, suínos, abate de
bovinos e também produtores de leite.
O papel da Federação é de representação em defesa das cooperativas do agro
junto a pessoas públicas e privadas Exerce
papel importante no contexto do desenvolvimento regional e da economia regional na área de assistência técnica e extensão Rural do Rio Grande do Sul.
FOTOS: COMUNICOOP

Vinícola Garibaldi
O diretor-executivo da Cooperativa Vinícola Garibaldi, Alexandre Angonese, disse que a
cooperativa completa 90 anos congregando
pequenos produtores de agricultura familiar
com foco na uva. São 430 associados que cultivam em torno de 1.100 hectares de parreirais.
A expectativa é que, na próxima safra, a colheita supere a marca de 30 milhões de quilos de
uva, que serão transformados em 87 diferentes produtos entre sucos e vinhos.
Especialmente os espumantes, o grande foco de atuação da cooperativa: “A Viní-

cola é responsável por cerca de 200 empregos diretos e mais outro tanto, pelo menos,
de empregos indiretos”, disse Angonese. A
Vinícola Garibaldi pretende terminar 2021
com mais de 21 milhões de litros de produtos vendidos. Ou seja, cerca de 25 milhões
de garrafas e produtos comercializados.
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Q

uais serão os desafios mais incisivos
para as coops do Agro? Para Luiz Carlos Bastianello, da Cooabriel, a questão
climática preocupa: “Talvez seja um dos
grandes gargalos nos próximos anos para o
nosso negócio. A gente tem buscado algumas soluções que possam amenizar especificamente essa região no Espírito Santo,
produtor de café Conilon, região de relevo
mais acidentado onde a gente trabalha basicamente de forma manual”.
A falta de água é o principal problema
apontado por Bastianello para os produtores de café. O desafio é se precaver contra a estiagem. Agora, antes da florada da
lavoura, são seis meses de estiagem. Ele
explica que, no Espírito Santo, a seca dura

seis meses. O serviço de previsão do tempo
poderia ajudar, mas as previsões são feitas
por curtos períodos.
“A perspectiva que temos aí é que a
gente tenha um período mais tranquilo
com relação às chuvas. Mas o que se tem
percebido são períodos mais alongados de
de seca e períodos de chuva mais curtos e
com chuvas intensas. Isso também acarreta
alguns problemas para gente”, disse.
Outra questão levantada por Bastianello está relacionada à tecnologia. Segundo ele, a dificuldade para se conectar à internet na região é muito grande.
“Tem aquela nossa cooperativa com
6.500 cooperados, sendo que 50% deles
não estão conectados. Então, a conectivi-

dade é ainda nosso grande desafio. Outra
situação é a profissionalização do cafeicultor, que realmente precisa ser muito trabalhada porque essas dificuldades chegam lá
na ponta para o produtor.

Aquecimento global e a produção cooperativista

P

ara Luís Pogetti, da Copersucar, o desafio envolve a
questão climática e ao aquecimento global:
“Existe uma correlação negativa entre aquecimento
global e disponibilidade de água. Quanto mais quente,
quanto mais intenso for o processo de aquecimento global, existe uma diminuição da disponibilidade hídrica. Se
a sociedade não se conscientizar para zerar as emissões de
carbono as condições de produção agrícola vão ser cada vez
mais desafiadoras. E o Brasil é privilegiado em relação à
água”, lembrou.
Pogetti vê oportunidade no Brasil por ter uma condição diferenciada para contribuir com a questão do aquecimento global. Além da produção de energia elétrica de
fonte renovável - as hidrelétricas, outra fonte importante é
o etanol que move o setor automotivo.
O deputado Evair Melo colocou que a cada dia que
passa o governo terá menos dinheiro para oferecer em
condições melhores. O Fundo de Investimento em Cadeias
Agroindustriais (Fiagro) tem R$ 400 milhões para investir
nos próximos dias. Mas ele alerta para a necessidade de se
discutir a questão do seguro:
“As cooperativas precisam se modernizar. Se está
segurada, pega dinheiro barato em qualquer lugar. Essa
é uma pauta para ontem. Não precisamos depender do
goveno”, disse.

Para Alexandre Angonezi, os eventos climáticos são
uma preocupação para os produtores de vinho. E neste
momento, o efeito La Ninha intensifica chuvas muito fortes
em pequenos períodos e a incidência de chuva de granizo:
“Estão cada vez mais frequentes. Para quem produz
frutas, como a viticultura, isso é uma grande preocupação.
Além do déficit hídrico que a gente observa, apesar de chuvas muito fortes, está faltando água. E as plantas sentem”,
afirmou, acrescentando que o solo não retém a água da
chuva por tempo suficiente.
Outro desafio é o da tecnologia. O campo tem dificuldade de conseguir internet. O que dificulta a adoção de
nota fiscal eletrônica. Porém, outro fator de preocupação
são os insumos e fertilizantes, que apresentam preços cada
vez maiores.
“Nos últimos tempos, nem consegui insumos para
nossa produção. Especialmente os fertilizantes, tal é o aumento exagerado de preços que eles sofreram até para nós
aqui na indústria”, comentou Angonezi.
Para os produtores de vinho, outras cadeias produtivas estão atreladas ao produto final. Por exemplo, a indústria de garrafas, bem como a cadeia de produção de papel e
papelão. Tudo isso entra na planilha e acaba influenciando
a ampliação do mercado de vinho:
“Temos um grande desafio do setor vitivinícola que é
a construção do mercado brasileiro. Hoje no Brasil nós não
temos tradição de consumo de vinho. O brasileiro consome
menos do que três litros de vinho por ano. E quanto aos
espumantes, cada brasileiro consome hoje cerca de 150
ml por ano. Nosso grande desafio da cooperativa vinícola
Garibaldi é fazer a reconstrução do mercado, fazer com que
o consumidor tenha oportunidade de provar os nossos vinhos”, disse, lembrando que no Brasil o vinho é considera-

do bebida alcoólica e tributado como tal. Diferentemente,
outros países consideram a bebida como um complemento
alimentar.
A produção de leite também sofre mudanças no Brasil. Mas nesse caso, o desafiofica por conta da adaptação
de quem ainda colhe leite como nossos avós. Mas Cássio
Camargos evoca o espírito cooperativista e não quer deixar
o velho produtor para trás nesse processo de modernização
do setor:
“Quando iniciamos o processo de coleta a granel de
leite, até 2004/2005 a cooperativa reunia 22.500 produtores. Quando a coleta a granel terminou, o número de produtores caiu para 8400 em dois anos. O processo de fusão
foi muito grande e cada vez que a gente alcança ou sobe
um degrau tecnológico deixamos uma turma boa para trás.
A nossa responsabilidade nesse momento é que, quando
dermos esse salto para o mercado internacional, que está
muito próximo, não deixarmos muitos produtores para
trás”, relatou.
“Temos que achar caminhos possíveis para que possamos levar todos os cooperados juntos. A não ser que ele
tome a decisão de falar não querer produzir mais leite. Aí
não tem jeito”, apontou.
Enquanto Cássio Camargos se preocupa em transformar o antigo produtor de leite em um excelente agricultor
para produzir alimento e grãos para o seu rebanho, Tarcisio
Minetto faz a Fecoagro encarar o desafio da conectividade
no campo.
“Não só com o associado, mas também com o mercado”, lembrando o comércio eletrônico é cada vez mais
globalizado. Ampliar o mercado internacional é importante. Como também é a relação entre cooperativas e com o
mercado, seja interno ou externo”, destacou.
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O valor da prevenção

A atuação da Frencoop

O

atraso tecnológico não se limita aos mecanismos de
comercialização e divulgação pela rede mundial de
computadores. A tecnologia disponibilizada hoje para saber quando a chuva vai cair ou não também é um desafio
para o Agro. Este ano, produtores enfrentam prejuízos na
safra de milho por conta de problemas climáticos.
Prever as condições climáticas para o plantio é importante desde os tempos em que os índios eram os únicos a
plantar nesta terra. Hoje, a proteção do produtor precisa ir
mais além. Tarcísio Minetto reforça a ideia da criação de
uma central de Seguros e Serviços para fazer a proteção da
safra, ou seja, mitigar os fatores de risco do clima e proteger as culturas.
“A gente tem que criar um sistema de proteção e o

O

deputado Evair de Melo (PV) é o presidente da Frencoop Nacional e atua
na defesa das cooperativas. Está no segundo mandato e é do Espírito Santo. Ele
destacou o apoio da OCB Nacional para os
trabalhos da Frencoop.
“Temos deputados que vêm das bases
das cooperativas. Nós precisamos disso. A
Copersucar me dá deputados que vestem
a camisa. São Paulo, Goiás, Paraná e Minas
Gerais, também. A Garibaldi me dá deputados do Rio Grande do Sul, a Aurora…
enfim, isso é muito importante”.
O deputado revela que quando um
parlamentar encontra dificuldades quando trabalha para um setor da sociedade.
Diante disso, ele alerta para a necessidade
de atenção nas próximas eleições :
“Vocês têm um dever de casa muito
importante para o ano que vem. As eleições para o Parlamento. E naturalmente,
para o Executivo, especialmente”.
Evair Melo destacou a importância
de o cooperativismo continuar ganhan-

do espaço.
Alertou para a reforma tributária. Também defendeu maior compreensão do cooperativado em relação ao ato cooperativo:
“A grande inteligência de nosso negócio é o ato cooperativo. O cooperado conhece pouco. E é a razão de existir”, disse.
O segundo ponto é a questão do crédito carbono. Evair de Melo trabalha em um
texto nesse sentido e pede que as cooperativas fiquem alertas.

“Temos uma grande janela de oportunidade para vender mais e melhor. E o
nosso próximo desafio é tecnologia. O 5G
vai mudar nossas relações. Vou criar na
casa um ambiente para que as cooperativas possam atuar”, disse.
O deputado também alertou para a
existência de um movimento ideológico
contra o agro: “O Brasil se redescobriu
rural. E as cooperativas têm um papel importante nisso”.

que isso aconteça”, disse.
Tarcísio Minetto lembrou ainda a questão em relação
aos créditos presumidos e a questão da tributação sobre
os insumos e convênios. O temor do setor é a de que uma
alteração possa provocar aumento de custos de produção.
“Em relação aos fundos, vai até uma preocupação
enorme. Aqui no Rio Grande do Sul temos o FUNDESA. Nós
temos em caixa R$ 100 milhões para indenizar possíveis
prejuízos em função da incidência de tuberculose e brucelose. É importante também que o ministério da Agricultura
fortaleça isso.
Para Luís Pogetti, da Copersucar, o grande desafio na
reforma tributária diz respeito às cooperativas.
“Existe uma confusão quando se fala em tratamento adequado da cooperativa como benefício. Não se trata

disso. Trata-se de as cooperativas não serem penalizadas
diariamente por serem cooperativas ou não pagarem mais
impostos do que aqueles que não são cooperados. O legislador nem sempre dá atenção adequada para a cooperativa. E o deputado Evair tem sido um defensor incansável do
cooperativismo”.
Os impostos elevados preocupam também Alexandre
Angonezi, da Cooperativa Vinícola Garibaldi, que diz que
os produtos chegam a ter 30% de impostos sobre o faturamento bruto. Daí a importância de articulações políticas
e a defesa da Reforma Tributária:
“Aqui, na cidade de Garibaldi, nós não somos a segunda maior empresa do município. Longe disso. Mas somos o
segundo maior arrecadador de tributos do município com
apenas 400 sócios”.

Reforma tributária em pauta

P

ara os dirigentes das cinco cooperativas filiadas à Unicred Central RJ/MT, o sistema terá desafios a enfrentar
no pós-pandemia. Márcio Lugon apontou a comunicação
como o principal problema do setor:
Em relação à representação política, Cássio Camargos
acrescenta que a preocupação do setor é a de preservação
do ato cooperativo na reforma tributária:
“Não queremos diferenciais. Não é isso. Mas sim, ter
um tratamento justo. É um tema importante que às vezes
nós ficamos esperando muito as ações de Brasília e chega
só com todas as soluções possíveis nas nossas bases.
Cássio Camargo acrescenta a movimentação no mercado mundial e a transformação global. Reforça a necessidade de aproveitamento das oportunidades e que é preciso
ajudar os deputados a “brigar por nós”, como disse:
“Um exemplo claro que acontece nessa questão tributária é o programa Mais Leite Saudável. O incentivo fiscal
do governo acabou sendo um eixo de transformação da
assistência técnica no país”.
O diretor da CCPR prometeu apresentar ao deputado
Evair de Melo um projeto de combate à brucelose e à tuberculose. Citou o projeto do fundo financeiro instituído em
Minas Gerais chamado Fundesa e que pode servir de modelo.
“Acredito muito nessa reforma tributária, mas precisamos participar mais junto com nossos deputados para
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seguro tem que estar aí. Nós temos que encontrar faixas de
valores que sejam compatíveis com a atividade”.
Explorar o conhecimento nativo brasileiro pode produzir bons resultados. Cássio Camargos sugere aos produtores do Sul e do Sudeste visitarem os colegas do Nordeste a fim de entender que é possível enfrentar qualquer
desafio climático, desde que as ações sejam antecipadas
aos problemas:
“Precisamos aqui no Sul e Sudeste olhar para o desafio e enfrentá-lo como planejamento. Nós estamos acostumados com a fartura. Nós temos água, temos terra, temos
Sol nascendo. Tudo na medida certa. Na hora que desliga
um pouquinho do nosso costume, do nosso hábito, a coisa
parece que vira o fim do mundo. E lá no Nordeste eu tive a

oportunidade de aprender a trabalhar. Depois de 12 horas
acompanhando uma sala de ordenha, eu cheguei na saída
da Fazenda e pedi um copo d’água. Não tinha. Então, não é
esperar a água acabar. Precisa de aprender antecipar”.

Perspectivas para os setores

A

pós as retrospectivas das coops do Agro, é a vez de sabermos o que esperar para o próximo ano. Para Luís Pogetti, da Copersucar, 2022 ainda será de incerteza por conta
da pandemia e de novas cepas do coronavírus.
“O desafio será recuperar a produção que foi perdida
este ano por conta de geadas. O setor perdeu cerca de 15%
da produção. Em resumo, temos desafios para recuperar a
participação no mercado de etanol e de açúcar”.
Dos desafios da produção do açúcar partimos para
os problemas do café. Luiz Carlos Bastianello revela que a
Cooabriel vive o período do café conilon. Agora, é preciso
trabalhar a qualidade. E o produto tem conquistado boas
notas dos provadores internacionais:
“A perspectiva de produção do conilon no Espírito
Santo não é ruim. Não sabemos como o preço ainda vai se
comportar. Mas estamos trabalhando a nossa qualidade.
Acreditamos que 2022 será um período bom para o café
Conilon. Principalmente para uma recomposição das perdas dos últimos anos. Agora, a gente acredita que, se os
insumos não subirem tanto como tem subido, talvez possa
ser o momento de saldar os compromissos e fazer bons
investimentos na propriedade”, disse, acrescentando que
o principal problema é a falta de fertilizantes no mercado.
Tarcísio Minetto concorda com os colegas. As cooperativas se preocupam com a elevação dos preços dos fertilizantes e dos insumos, que já começaram a ser majorados.
Algumas cadeias apresentam custos elevados. As cadeias
de produção do leite, do frango e do suíno são exemplos.
“No Sul já temos algumas perdas de produtividade,
no caso do milho, em determinadas regiões. Temos um déficit de 2,5 milhões de toneladas de milho para abastecer o
mercado gaúcho. Acreditamos que o cenário Internacional
na exportação pode dar um pouco de estabilidade
O cenário político também é um desafio para as coops,
já que em ano de eleição, a polarização do debate pode não
ser boa para o Brasil e isso pode levar gastos exagerados. A
questão fiscal pode ficar de lado.
Mas também há perspectivas positivas. Para Cássio

Camargos, a pecuária de leite mostra que 2022 será um ano
de muitas oportunidades. Ele explica que antes o setor era
muito protecionista. Hoje, há a necessidade de profissionalização. Ele cita o comportamento do mercado consumidor.
“Hoje, os produtores sentem dificuldade para vender
o litro do leite a R$ 4,00 em
média, mas o produto compete com leites produzidos
de modo artificial e vegetal ao preço de até R$ 20”.
“Acreditamos também que que para o ano no setor leiteiro precisamos aprender a trabalhar com uma palavra chamada competitividade. E essa competitividade chega com a
palavra ‘negociar’. E no nosso caso, cooperar e conectar”.
Para ele, o momento atual é de redução de margem
de preço, a curto e a médio prazo. Mas o importante é antecipar os problemas.
“O produtor já se prepara para enfrentar esse desafio
e que já previav. A não ser que ocorra uma loucura no mercado mundial e esses preços possam se recuperar e cobrir

todas as despesas”, disse.
Já os vinhos seguem conquistando o mercado. Para
Alexandre Angonezi o setor vai enfrentar dificuldades
econômicas e políticas características de um ano eleitoral.
Mas, apesar disso, ele destaca que acredita em um cenário
otimista:
“Nossa cooperativa passou de uma produtora de commodities para uma produtora de produtos de valor agregado. Nós produzimos vinho a granel em garrafão. Hoje toda
nossa produção é envasada aqui e comercializada como
produto da marca Garibaldi. Mas isso não aconteceu de
graça. Isso aconteceu graças ao movimento de profissionalização da casa de governança e principalmente do que
chamamos de gestão por propósito.”
As cooperativas do setor Agro seguraram o Brasil
durante o pior período da pandemia da covid-19. E saem
dessa fase ainda mais fortalecidas. E, como diz o deputado
Evair de Melo, o país se redescobriu como agro.
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Saúde em 1º lugar

Cooperativismo odontológico em alta
Sstema Uniodonto foi fundado em
1972. Prestes a completar 50 anos, está
presente em todos os estados brasileiros.
São 117 cooperativas que reúnem aproximadamente 22 mil cirurgiões-dentistas
e mais de 3 milhões de beneficiários. Este
número representa 11% do mercado de
odontologia suplementar.
Atender durante a pandemia é um desafio para dentistas. O presidente da Uniodonto do Brasil, Dr. José Alves, explica que
o momento é de aprendizado:
“Ainda estamos aprendendo. Em um
primeiro momento, tivemos um apartamento das pessoas. A necessidade causou
uma negativa de oferta de serviço por causa da proibição de locomoção das pessoas.
A gente entende que existe uma demanda
reprimida que agora aos poucos começa a
voltar aos consultórios”, disse.
O principal problema enfrentado pelos
cooperados da Uniodonto foi a queda de
rendimento de seus associados.
“Em um primeiro momento, a nossa
preocupação enquanto cooperativa foi garantir uma estabilidade para os nossos cooperados. Quando a pandemia iniciou e as
primeiras definições do “fica em casa” surgiram, o rendimento dos nossos cooperados
diminuiu consideravelmente”.
Para solucionar o problema, muitas cooperativas adiantaram ajuda financeira aos
cooperados. O objetivo era manter a normalidade, apesar da pandemia. Por outro lado,
o presidente da Uniodonto do Brasil, José
Alves, lembra que, com a proibição da movimentação das pessoas, elas deixaram de ter
acesso ao consultório e a doença dental necessita da intervenção do cirurgião-dentista.
“São muito poucos os casos em que o
cirurgião dentista pode prescrever uma medicação à distância. A grande maioria das
atividades do trabalho do cirurgião-dentista
necessita da presença do paciente para que
ele possa fazer intervenção. Esse é o maior
problema nosso. Então, a gente realmente
está passando por um momento onde a demanda reprimida é grande”, disse.
Mercado competitivo
Diante da demanda, nem todas as operadoras de saúde bucal têm a mesma visão de
coletividade adotada por uma cooperativa
como a Uniodonto. José Alves aponta as dificuldades do mercado e como a cooperativa
consegue se posicionar diante dos desafios:
“As empresas são muito agressivas, comercialmente falando. Por ser uma coope-
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UNIODONTO

O

José Alves, presidente da Unidonto do Brasil

rativa, a Uniodonto tem por DNA a necessidade de fazer o maior repasse para os seus
cooperados a fim de que eles possam exercer uma Odontologia de qualidade para os
nossos beneficiários. Mas, de acordo com
números da Agência de Saúde Suplementar, para cada R$ 100 arrecadados pelas empresas elas retornam em serviço aproximadamente de R$ 40 a R$ 45 ao consumidor.
Isso quer dizer que a cada R$ 100 que uma
pessoa remunera a um plano odontológico de fato ela está tendo um benefício de
atendimento no valor de R$ 40”.
“Já na estrutura cooperativa, para cada
R$ 100 gastos, o paciente recebe de R$ 60
a R$ 70. É uma estrutura preparada para o
atendimento”, explicou.
Para o presidente da Uniodonto, o maior
desafio enfrentado pelo gestor de saúde é
equilibrar três fases do atendimento:
“Nós temos a operadora, o beneficiário
e o prestador. Os três estão no mesmo nível. Um grande desafio do gestor geral é o
equilíbrio entre essas partes. Se o gestor estiver uito preocupado em favorecer o resultado da operadora ele vai contra os interesses da rede prestadora e do beneficiário. Se
ele olhar só para o prestador dele, só para o

profissional prestador do serviço, ele pode
perder a sustentabilidade na empresa. Se
ele der atenção só para o beneficiário, da
mesma forma, a cooperativa ou a estrutura
da operadora são prejudicados”, disse.
O grande desafio é encontrar o equilíbrio deste tripé. O beneficiário espera que
o sistema possa remunerar dignamente os
profissionais que fazem o atendimento e a
anutenção da sustentabilidade da operação.
“No meu entendimento, o modelo que
melhor se coloca diante dessa questão é o
modelo cooperativista, onde a gente consegue fazer um equilíbrio entre essas partes e
por consequência entrega o melhor produto”.
Em busca desse equilíbrio, o serviço costuma ser um pouco mais caro do que alguns
planos oferecidos pelo mercado. E a preços
irreais, como por exemplo, plano odontológico comercializado a R$ 8 mensais.
“Como é que uma pessoa que faz uma
limpeza por ano e paga essa quantia terá um
bom serviço? O profissional vai receber em
um ano R$ 96. E se ele tiver que fazer um tratamento de canal? Uma restauração? Então
a empresa comercializa um produto no valor
em Real e finge que faz o atendimento. Isso
o sistema cooperativista não faz”, concluiu.
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DIVULGAÇÃO

Capa

O pilar do
cooperativismo
brasileiro

A

A Lei 5.764/1971 completou 50 anos em 16
de dezembro. Ela regula o cooperativismo brasileiro e tem servido de modelo para outros países. Nascida em pleno regime militar, quando as
cooperativas brasileiras estavam sob a tutela do
Estado, a lei cooperativista adotou critérios baseados na doutrina à época e, também, em parte
da legislação cooperativista existente no mundo,
definindo o regime jurídico próprio das sociedades cooperativas.
Trata-se da atual normativa que regula o
sistema cooperativo brasileiro. A Lei das Sociedades Cooperativas está dividida em 17 capítulos e, dentro destes, há a divisão em seções,
para melhor definir as normas legais.
Para celebrar a data, a revista BR Cooperativo
traz depoimentos de líderes do cooperativismo
brasileiro sobre a importância da lei, seus aspectos e sua influência no dia a dia das cooperativas.

por Cláudio Montenegro e Claudio Rangel
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Capa

Vinicius Mesquita, presidente do Sistema OCB/RJ
“A lei vem norteando as ações do cooperativismo no
Brasil. Temos muito orgulho de ter uma lei tão abrangente que traz em sua estruturação no Brasil. Foi copiada por
vários países na América. A gente fica muito feliz por ter
uma lei geral que efetivamente que baliza a relação entre
as cooperativas no mercado.
Acho que as pessoas que cuidaram disso lá em 1971
tiveram o cuidado, a maestria de formular esta lei. Sou um
grande defensor da lei 5.764. De vez em quando, as pessoas
dizem que tem que mudar a lei, que tem que construir uma
nova, eu digo não. A gente tem que aperfeiçoar a lei 5.764.
Mas, em geral, as relações entre cooperativa e cooperado
estão muito bem apresentadas nessa lei que tanto nos orgulha.
Nós, cooperativistas, de certa maneira temos um norte de como

Presente
Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(USP), entusiasta e apoiador do cooperativismo, abordou
características da Lei que precisam ser continuadamente
defendidas. “A natureza especial das cooperativas, que
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tem como uma de suas peculiaridades a gestão de iguais,
exige repetidamente o reconhecimento do ato cooperativo
nas relações tributárias. Vejo com muita tristeza decisões
que comparam as sociedades cooperativas com empresas
tributárias nesse ponto, principalmente quando utilizado
como um argumento de isonomia”, afirmou.
Para ele, tributar o ato cooperativo é uma forma de
interpretar a própria Constituição de 1988 de forma equivocada, uma vez que a Carta Magna reconhece o regime
diferenciado do modelo de negócios. “O cooperativismo
brasileiro é um orgulho e todos os méritos devem-se aos
homens e mulheres que acreditam na união de esforços
para construir, pelo ato cooperativo, uma sólida alternativa
de empreendedorismo, com vocação coletiva, sustentável,
eficiente e humanista. Por isso, nenhuma reforma tributária pode deixar de respeitar e preservar as características do
ato cooperativo”, comentou.
Futuro
O doutor em Direito, com carreira focada em sociedades cooperativas, pesquisador e membro do comitê
jurídico das Cooperativas das Américas (ACI Américas),
Mário De Conto, tratou das perspectivas futuras do cooperativismo e alterações que a Lei 5.764 já sofreu e ainda
pode vir a sofrer para tornar a atuação do setor ainda
mais qualificada e efetiva. “A Lei tem fundamentos importantes e as atualizações são primordiais para que ela
possa continuar contribuindo para o desenvolvimento e
consolidação do cooperativismo no Brasil”, destacou.
De Conto citou, por exemplo, algumas atualizações
recentes que buscaram atender às inovações tecnológicas do mundo atual, como as Leis 14.030/2020 e
14.195/2021, que permitiram a participação e votação
à distância em reuniões e assembleias e os registros e

Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB/CE
“Apesar dos 50 anos de idade da nossa lei, ela ainda é muito atual. E nos dá uma segurança jurídica muito
forte. O tema sustentabilidade já estava previsto na lei.
A questão da Igualdade e da Fraternidade, da solidariedade, a igualdade política racial e de gênero já estavam
presentes nessa Lei, há 50 anos.
Então, algumas coisas que hoje parecem modernas,
que viraram moda e que só se fala nisso, por exemplo, é o
ESG, que é uma sigla da moda. Todo mundo fala em ESG,
e isso está previsto na nossa lei de 50 anos atrás.
Acho que a lei fez um trabalho muito forte para a unificação do cooperativismo brasileiro. Isso foi fundamental,
pois ela unificou todas as correntes do cooperativismo. A
partir daí, passamos a ser um sistema unificado.
Poderíamos discutir muito fortemente esses 50
anos. A lei passou por alguns ajustes. Tem uma lei específica para o crédito, uma lei específica para o Ramo Trabalho, mas sem mudar a essência, sem mexer no conteúdo
básico do cooperativismo.
Claro que precisamos continuar aperfeiçoando,
melhorando, mas, na atualidade a lei 5.764, precisa de
alguns ajustes.
A pandemia nos deixou um legado. Essa possibilidade de fazermos assembleias virtuais, que anteriormente
não estava previsto. Isso aconteceu muito mais rápido por

folhas soltas ou em meio digital, respectivamente. Para
o futuro, o jurista acredita que há desafios relevantes no
que diz respeito a identidade, quadro legal, participação
e capital das cooperativas.
“É preciso pensar no papel das organizações nacionais
no apoio e defesa do cooperativismo, reforçando sua identidade e quadro legal. As formas de participação também
podem ser ainda mais modernizadas a partir do uso de
recursos tecnológicos cada vez mais inovadores. No que diz
respeito ao capital, um item bastante complexo, há outras alternativas de captação que precisam ser consideradas como,
por exemplo, o aporte por parte de anjos investidores para
cooperativas que adotam o modelo de startups”, ponderou.
Prosperidade
Responsável pela abertura do seminário, o presidente
da OCB, Márcio Lopes de Freitas, ressaltou que o cooperativismo não é responsável apenas por uma movimentação
financeira significativa, na ordem de R$ 400 bilhões/ano.
“Mais do que isso, nosso setor faz uma movimentação social fantástica. Somos um universo de cerca de 80 milhões
de brasileiros. Além disso, as cooperativas geram recursos
que são mantidos nas localidades onde estão inseridas, o
que reflete em uma onda de prosperidade, bem-estar e
felicidade”, apontou.
Para o presidente, a Lei 5.764 é responsável por
proporcionar essa prosperidade. “Ela pode até precisar de
alguns retoques ou modernização em alguns aspectos,
mas ainda é a grande pilastra de sustentação do cooperativismo brasileiro. Queremos que ela seja cada vez mais
forte e adequada as inovações atuais e de uma geração
com economia mais participativa. E temos certeza de que
essa senhora (a lei) deve continuar nos ajudando nessa
jornada”, concluiu.

OCERN

O

seminário virtual Lei 5.764/71: passado, presente e
futuro, promovido pela Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), comemorou os 50 anos da Lei Geral do
Cooperativismo. Promulgada em 16 de dezembro de 1971,
a norma foi responsável por fortalecer a identidade cooperativa no Direito brasileiro, ao atribuir natureza jurídica
própria às sociedades dessa natureza e se tornou referência
por suas características no mundo todo.
Autoridades renomadas tanto nacional como internacionalmente, no que diz respeito ao direito tributário e à
defesa do cooperativismo, participaram do seminário. Paulo de Tarso Sanseverino, ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), fez um resgate histórico sobre a importância
da norma para a consolidação do Direito Cooperativo. Segundo ele, “a Lei 5.764 tem prestado serviços valiosíssimos
à sociedade brasileira e realmente tem um papel muito importante para a consolidação do cooperativismo no Brasil”.
O ministro destacou que o cooperativismo representa,
por si só, uma revolução histórica ao celebrar o contrato de
sociedade cooperativa a partir de pessoas que se obrigam
a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma
atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de
lucro. “Nesse sentido, a Lei Geral do Cooperativismo gerou
frutos espetaculares, como a adesão livre e voluntária, a
gestão democrática, a participação econômica nos lucros
e resultados, a prática da intercooperação e o desenvolvimento sustentável das comunidades”, salientou.

causa da pandemia, uma das poucas coisas positivas que
se pode tirar dessa tragédia.
A lei 5.764 foi baseada nos sete princípios do cooperativismo, que ainda hoje estão muito atuais e fortalecem
o cooperativismo voluntário. A questão da democracia,
ou seja, a gestão democrática, a participação econômica
dos membros, são baseadas no movimento de cada um.
Não temos que bater continência para ninguém. A educação, a capacitação, a formação continuada, a intercooperação e o compromisso com a comunidade, isso tudo
está muito atual.
Acho que, apesar de 50 anos de idade, a Lei do Cooperativismo é uma jovem senhora e fortalece muito o
cooperativismo.”

Roberto Coelho, presidente do Sistema Ocern
“Em relação à lei 5.764, podemos dizer que, na época, em 1971, foi um dos
maiores e melhores marcos legais que se tem notícia de apoio ao cooperativismo.
É uma lei moderna, abrangente e que dá assim condições de apoiar e desenvolver
o cooperativismo brasileiro.
No entanto, essa lei completou 50 anos e precisa ser ajustada para a situação
atual. Precisamos analisar a questão do incentivo de linhas de crédito, financiamentos, acordos, convênios, todo um aparato legal que só pode ser implementado se existir a questão que deu respaldo institucional. Mas reafirmamos que a lei
5.764 foi e ainda é a base de uma grande estrutura legal de apoio ao cooperativismo brasileiro.”

Luís Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO
OCB/GO

agir dentro das quatro linhas da cooperação e da legalidade.
Em geral, o que precisamos aperfeiçoar são questões
como a realização de assembleias digitais. Mas a lei realmente regula a relação entre as pessoas, define o papel do
estado, constrói a OCB, o organismo que defende as cooperativas. Temos a segurança de uma legislação que nos dá um
norte, mesmo 50 anos depois. Ela consegue ainda balizar
nossas relações a seguir, como exemplo para demais países
que buscam a construção de relações jurídicas cooperativas.
Com a lei, a OCB do Rio vem avançando bastante a
passos largos. A prova disso é a aquisição da nova sede.
Nela teremos um espaço de convivência com as cooperativas extremamente importante. O espaço está estrategicamente situado ao lado da Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado e ao lado do Tribunal de Justiça.
A gente sabe que os procuradores e juízes não têm
muita relação com a lei 5.764 e com o cooperativismo. Estamos ocupando aquele espaço físico para mostrar também
que o cooperativismo tem o seu papel de relevância no
estado do Rio de Janeiro, é um grande formador de oportunidades de negócios, um grande contribuinte tributário e
que precisa ser visto com outros olhos, e repensar a relação
do Judiciário com relação à lei 5.764 e as cooperativas.
Esse espaço que a gente adquiriu vem para trazer essa
cara do cooperativismo para fora, para a cultura da sociedade,
mostrando que temos uma importância relevante no cenário
econômico do estado. Queremos o respeito que merecemos.”
OCB/CE

OCB

OCB/RJ

Seminário discute os 50 anos da lei 5.764

“Diria que a edição da lei 5.764 de 71, que é o marco
regulatório do nosso cooperativismo brasileiro, traçou uma
linha divisória e funcionou como uma alavanca que possibilitou ao nosso segmento chegar nos dias atuais como
importante e respeitado para ir ao mercado nacional.
Alguns pontos da Lei destaco como fundamentais: o
reconhecimento de uma entidade articuladora do Sistema
Cooperativo Nacional, a nossa OCB; a absorção dos princípios cooperativistas no corpo da Lei; e o reconhecimento da
identidade jurídica própria do modelo cooperativo.
A partir dessa Lei, as cooperativas passaram a ter não só
uma certidão de nascimento, mas também uma carteira de
identidade. Completar esses 50 anos sem perder suas características essenciais é a prova da robustez e coerência dessa norma.
A Constituição de 1988, em vez de torná-la ultrapassada,
pelo contrário, conferiu-lhe maior legitimidade e importância.
É lógico que os aperfeiçoamentos, em função das
mudanças, da evolução tecnológica muito rápida que observamos, são naturais e necessários. E muitos outros aperfeiçoamentos ainda serão necessários, como, por exemplo, o
desafio de adaptar nossa legislação, face aos novos modelos
de negócios que estão surgindo, como as próprias cooperativas de plataforma e o fervilhante mercado das startups. Acho
que devemos reverência e gratidão para a competência dos
legisladores da época. E um reconhecimento da visão dos
cooperativistas que trabalharam por sua aprovação.
Continuamos com os desafios de aperfeiçoar e dar
mais segurança aos nossos marcos regulatórios. Agora,
estamos muito focados com a questão da definição do ato
cooperativo nos projetos de lei e da reforma tributária, que
estão sendo discutidos no Congresso Nacional.”
Moacir Krambeck, presidente da Confebras
Este é um dia importante para o cooperativismo
brasileiro, quando se comemoram os 50 anos da lei complementar 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que deu
ordenamento jurídico ao setor. A partir de então, o cooperativismo começou a ter um crescimento significativo,
tornando-se forte e presente no meio de toda a sociedade.
Espero e torço que todos juntos consigamos fazer
com que esse
país seja um país
cooperativista e
que recebamos
todas as pessoas,
sem nenhum prejulgamento, sem
discriminação,
com o coração. E
façamos justiça
com a razão. Vamos todos juntos!
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OCB/PA

OCB/RO

Salatiel Rodrigues, presidente do Sistema OCB/RO
“Cinquenta anos da lei 5.764 de 1971, a lei que nos
garante os direitos e liberdades deveres para com as nossas
instituições cooperativas. Essa lei, mesmo fazendo seus 50
anos, na sua idade avançada de meio século, acredito que
precisa melhorar para que possa se fortalecer cada vez mais.
Temos o ato cooperativo, e é um momento oportuno
para discutir na questão da reforma tributária. Ele vai dar
mais garantia de que possamos cumprir com nossos deveres.
E possamos realmente utilizar bens e serviços e produtos das
nossas cooperativas. Um princípio básico do cooperativismo
é a intercooperação. E, assim como os demais princípios,
também estará contemplada no ato cooperativo.
Quero comemorar a nossa gloriosa e formosa 5.764,
nossa lei garantidora do cooperativismo brasileiro. Juntos
somos mais fortes! Viva a 5.764! Viva a lei do cooperativismo!
E viva todos os cooperativistas brasileiros!”
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Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA
“Este é um marco jurídico do cooperativismo brasileiro. Essa lei direcionou e dinamizou o cooperativismo, sem
dúvida. Claro que, com o passar do tempo, a modernização
e outras mudanças se fizeram necessárias. E a Lei tinha que
ter acompanhado isso.
Mas é, sem dúvida alguma, uma ferramenta jurídica
para todos nós que atuamos no cooperativismo brasileiro.
Temos que parabenizar a lei, visto que mudanças
aconteceram. E completar 50 anos é um marco formidável,
porque leis são realmente estruturas que devem ser trabalhadas para melhoria de vida de todos.
Deixo aqui meus parabéns e também um forte cooper
abraço para todos nós que, dentro da lei de Deus e da lei
dos homens, e claro, a lei do cooperativismo, estamos fazendo aniversário e buscando melhoria de vida para todas
essas pessoas envolvidas neste comparativo brasileiro.”

André Pacelli, presidente do Sistema OCB/PB
“A lei trouxe segurança jurídica para as nossas cooperativas e para o cooperativismo brasileiro. Certamente tem
uma atuação muito importante pela força de expressão e
sustentabilidade do cooperativismo ao longo de 50 anos.
Então, cabe a nós, dirigentes, pessoas comprometidas,
e em especial ao sistema OCB, trabalhar para o aprimoramento da legislação infraconstitucional brasileira. A gente
sempre tem se esforçado junto aos nossos parlamentares,
não só em nível federal na Câmara dos Deputados, como
nas assembleias legislativas, para que possamos ter legislação também nos estados e que possam favorecer o crescimento e a força do cooperativismo brasileiro tão esperado.
Que as nossas Frencoops sejam cada vez mais atuantes no sentido de dar um dinamismo maior ao cooperativismo, sempre com a segurança jurídica, para atuação do
cooperativismo brasileiro.”

Malaquias Ancelmo, presidente do Sistema OCB PE
“É importante ressaltar o papel da lei 5.764, que deu
os contornos legais ao funcionamento do cooperativismo
no Brasil. É bom retomar essa história.
Em 1907, um deputado baiano chamado Joaquim
Inácio Tosta fez a primeira aproximação legal do cooperativismo no Brasil com a lei Inácio Tosta, que iniciou o processo de legalização do cooperativismo nacional.
Na década de 30, com Getúlio Vargas, tivemos uma
nova conformação legal, muito mais se aproximando do
sindicalismo italiano.
Em 1971, em plena ditadura militar, surgiu a Lei Geral
das Cooperativas Brasileiras, que é a nossa querida 5.764.
Portanto, reafirmar o papel da legislação é um favor que
estamos fazendo ao cooperativismo nacional.
Graças a essa lei, temos um cooperativismo devidamente estruturado, organizado, tendo o sistema OCB na
sua condução. A OCB nasceu em 1969. E a Lei Geral das
Cooperativas aceitou a OCB Nacional e passou a fazer parte
do comando do cooperativismo brasileiro.
Está de parabéns a lei 5.764. Estamos de parabéns
todos nós, cooperativistas brasileiros, por ter uma lei de
grande importância que completa 50 anos. A nossa velha
senhora. É importante na nossa história recente, sobretudo
no acolhimento ao cooperativismo nacional.”

Geraldo Magela, assessor institucional da Ocemg
“No contexto de comemoração pelos 50 anos da lei
5.764, é importante ressaltar que, apesar de ser uma lei
cinquentenária, e que foi recepcionada pela Constituição
de 1988, ela ainda se mantém como uma lei extremamente importante.
Obviamente, necessitamos do seu aprimoramento, do
aperfeiçoamento em decorrência da evolução natural em
todos os campos.
Mas não podemos deixar de ressaltar a importância
da lei 5.764 de ser esse normativo orientativo do funcionamento das sociedades cooperativas. E que muda o modelo
cooperativista. Termos uma organização objetiva para a
satisfação das necessidades e aspirações das pessoas que
compõem o quadro social das cooperativas.
Acredito ser motivo de comemoração o fato de nosso país ter uma lei considerada complementar da Constituição, que define, orienta, normatiza a formação e o
funcionamento da sociedade cooperativa, sociedade essa
fundamental no processo de desenvolvimento econômico
e social do nosso país.
Portanto, é motivo de júbilo e comemoração, e
que venham mais aperfeiçoamentos e melhorias desta
importante lei, que já cumpriu e tem cumprido os seus
objetivos.”

SICOOB

OCDF

Remy Gorga Neto, presidente do Sistema OCDF
“É uma grande satisfação falar da nossa lei cooperativista, do nosso marco da legislação ooperativista
brasileira, que está completando 50 anos. Realmente, a
lei 5.764 veio para dar a segurança jurídica e desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. Após a promulgação da nossa lei, o cooperativismo teve a segurança
jurídica necessária para se desenvolver, levando desenvolvimento para vários rincões, para nossa sociedade
por meio das cooperativas.
É uma lei que abraçou o cooperativismo dentro da
sua essência, da sua filosofia. E, mesmo tendo 50 anos de
existência, ainda é uma lei jovem porque atende hoje às
necessidades das pessoas e do cooperativismo, que se expandiu no Brasil inteiro.
Então, vamos saudar, brindar e comemorar por termos um arcabouço jurídico baseado na lei 5.764, que dá
garantia e tranquilidade para o cooperativismo e para as
nossas cooperativas. Um grande abraço a todos e vamos
comemorar por termos uma legislação cooperativista que
traz essa segurança para o nosso trabalho.”
OCEMG

Onofre Cezário Filho, presidente do Sistema OCB/MT
“Gostaria que, em nome da OCB Mato Grosso, não falássemos mais em reforma da lei. Mas naturalmente temos
que ter cuidado agora na Reforma Tributária, para não descaracterizar o nosso ato cooperativo e a tributação adequada.
Faço um comparativo entre os princípios e a nossa lei
e também busco comparar as leis de outros países. Recentemente tive uma reunião com representantes do Vietnã e
muitas coisas de lá são parecidas com as do Brasil.
Estamos muito bem com essa lei. Precisamos evoluir
em algum ponto em questões como a tributação do ato
cooperativo. Mas é uma lei extremamente boa e que contempla bastante a nossa atividade.
Estou muito envolvido no quinto princípio, que é a
Educação. O Sistema OCB está fazendo parceria com 50 universidades pelo mundo. E aqui no Brasil, o nosso consórcio
brasileiro de educação cooperativista tem o Rio Grande do
Sul, Mato Grosso, Rondônia e o sistema Unimed. E no futuro,
a faculdade Norte Nordeste será também instituída. E a Educação vai desenvolver muito mais o nosso cooperativismo. E
aí poderemos chegar muito mais fácil para nossa sociedade.”
OCB/PE

OCERGS

“Em 1971 não havia democracia ainda. Mas o então
ministro João Leitão de Abreu, o gaúcho, professor da PUC,
meu professor de direito processual, chamou à Casa Civil na
época três grandes juristas brasileiros do direito cooperativo, em 1960. Walmor Franke, um juiz aposentado, doutor
na universidade da França, que se especializou em Direito
cooperativo; Valdiki Moura, um baiano de primeira linha,
grande estudioso e que fez doutorado na Alemanha sobre
direito cooperativo; e Valdir Bulgarelli em São Paulo, que
era o advogado da cooperativa Cotia.
Esses três nobres colegas jurídicos foram incentivados
pelo ministro da Agricultura, Cirlei Lima, dentro do governo
de Emílio Médici a produzir uma nova legislação cooperativista, em substituição aos decretos anteriores que a Revolução
de 64 criaram. O decreto de 1938 se extinguiu, tendo uma vigência até 1945. E a partir daí tínhamos apenas decretos-leis.
Esse grupo trabalhou junto à Casa Civil e, em dezembro de 1971, foi promulgada a nova lei, que rompeu
as amarras da economia e da organização societária e se
desvencilhou dos mecanismos legislativos marcados pela
interferência estatal nas cooperativas.
A nova política criou estímulo ao cooperativismo. Os
decretos anteriores não tinham gerado estímulos. Apenas
obstáculos ao crescimento do cooperativismo. Ao introduzir
os três princípios da Revolução Francesa de 1789: Liberdade — o sócio pode entrar e sair livremente da cooperativa;

A lei também criou os fundos sociais. No artigo 28
definiu o papel desses fundos sociais, o de reserva ou de
sobras ou de novos investimentos. E definiu o papel do
capital social. Não importa o valor que tenha. A cota-parte é fixa. Posso ter não mais que um terço do capital,
mas posso ter um voto na cooperativa.
Também fixou o status do associado. No artigo 29,
o dono da cooperativa não é o presidente. Os donos são
todos os sócios.
A lei regulamentou como devem ser as assembleias Gerais. No artigo 45, definiu modelos de gestão democrática, participativa, através de um conselho, previu formas de integração
via fusão ou incorporação, a possibilidade de criar centrais e federações de cooperativas. A cooperativa não pode ficar isolada.
A lei previu também a forma de dissolução. Mesmo
estando em liquidação, poderia continuar as atividades
sociais para se recuperar.
A unificação da representação também foi definida. Até
a vigência da lei, tínhamos uma bagunça. São Paulo tinha uma
representação, a do café. Minas tinha outra, a do leite. O Rio
Grande do Sul tinha o café com leite. A lei unificou o Sistema.
Outro artigo trata dos princípios. Nunca foi mencionado que os princípios rochdaleanos estariam presentes na
lei, mas o espírito de Rochdale está presente. Os princípios
cooperativistas foram inspirados na Revolução Francesa, e
estão ao longo dos 118 artigos da lei.
Sobre Reforma Tributária, tenho esperança. A maior
conquista foi definir o ato cooperativo pela lei 5.764. É o
marco regulatório de uma legislação que deve permanecer.
No artigo 79, a lei define que o ato cooperativo é toda
a operação de uma cooperativa com outra, ou de associados
com sua cooperativa. E quando cooperativas entre si são associadas. O parágrafo único do artigo que trata do sistema tributário: o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto, mercadoria e
serviços. Eu incluiria isso na Reforma Tributária.
Tenho esperança de que o Congresso vai entender isso.
E vamos continuar não recebendo tratamento diferenciado.”
OCB/PB

Igualdade, não distinguindo gênero, raça ou cor, nenhuma
diferenciação entre os associados, e o terceiro princípio da
revolução francesa; e Fraternidade, em que devemos dividir
o bolo da riqueza entre todos nós.
Só que o cooperativismo criou o modelo de Economia
diferenciado do modelo socialista, defendido por alguns
franceses da revolução de 1789, e do consagrado por alguns capitalistas, que defendem o monopólio do capital e
a distribuição da riqueza pelo capital.
Com o novo modelo, consagrado pela nossa lei cooperativista, gera-se uma coletividade da liberdade da igualdade e se
fundamenta a distribuição da riqueza segundo trabalho de cada
sócio, seja pelo volume da produção agropecuária, seja pelas
operações que realiza uma cooperativa de crédito, seja pelas horas de trabalho que nossos amigos Montenegro e Rangel estão
fazendo agora pela sua cooperativa, assim como o médico faz.
No lado político, estabeleceu um voto por pessoa. Diferentemente do sistema de capital, que dava um voto para
cada ação. Ou o do Estado, em que o voto é do estado e é ele
que define a distribuição da riqueza.
O terceiro ponto fundamental foi definir o objeto das
cooperativas. Pode ser por atividade de prestação de serviços médicos, cooperativas agrícolas, cooperativas de crédito,
são todos serviços prestados, e o terceiro objeto: atividades,
como comercialização, armazenagem e industrialização. Todos estão postos no artigo 79, quando se define o ato cooperativo e a sua tributação.
A quarta grande conquista definiu a responsabilidade social na cooperativa. O artigo 11 diz que o sócio tem responsabilidade limitada. Ao entrar numa sociedade cooperativa, qual é
a minha garantia jurídica? Respondo até o capital social. Esta é
uma regra de ouro, que deve prevalecer nas futuras legislações.
Os três legisladores definiram o estatuto social bem democrático, longe das estruturas que vivíamos na época. Ainda
no fim do governo militar, mas já anunciavam as conquistas do
cooperativismo, da liberdade europeia o que os legisladores
tinham estudado na França e na Alemanha e introduziram
no estatuto social.

Vergílio Perius, presidente do Sistema Ocergs

OCB/MT

Capa

Ênio Meinen, diretor do Sicoob
“Nossa lei 5.764, editada em 16 de dezembro de
1971, apesar dos seus 50 anos, esse texto, como todos
nós que militamos no movimento cooperativo sabemos,
se mantém atual. Quero destacar alguns dispositivos que
considero bastante impactantes na vida da causa cooperativista e que permite que tenhamos uma repercussão
tão significativa, como temos mostrado em todo o país.
O primeiro é o artigo 3º, que, ao remeter para a mutualidade, também destaca o aspecto da atividade e do
objetivo de ‘não lucro’ das cooperativas, apresentando aí
uma distinção muito representativa em relação a outras
iniciativas empresariais.
Outro é o artigo 4º, que reproduz aspectos relevantes
da doutrina cooperativista, seja de valores e princípios entre eles, mencionando a neutralidade política, não preferência em razão de raça e de outras características pessoais.
Depois, o artigo 6º, muito importante, fundamental,
imprescindível para que pudéssemos, a partir do início dos
anos 80, reconstruir o cooperativismo de crédito em nosso
país, passando, nesse novo momento, a estar alicerçado
no conceito de verticalidade. Esse dispositivo permite a
associação, a reunião de cooperativas de primeiro nível,
em entidades de segundo e terceiro graus. E as centrais
que, como sabemos, são os pilares dos arranjos sistêmicos, os pilares da verticalização associativa do movimento
cooperativo, permitindo que tenhamos ganho de escala,
economia de escopo, serviços mais qualificados etc.
Traz, portanto, um conjunto de possibilidades que permitiram que o cooperativismo de crédito estivesse onde está hoje.
Outro dispositivo, possivelmente um dos mais
expressivos, é o artigo 79, que traz o conceito de ato
cooperativo, enaltecendo a relação não mercantil, mas
meramente interna das sociedade scooperativas no seu
plano operacional. Esse dispositivo, ao ser combinado
com o artigo 111, também da lei cooperativista, permite
que tenhamos a justa prerrogativa de não recolher alguns
tributos que têm como base as relações mercantis. É o lucro contábil que as cooperativas não ostentam.
Enfim, mais uma vez, essa lei, por se manter atual
apesar de tantas revoluções, tantas mudanças que temos
ao longo de 50 anos, inclusive tendo sobrevivido à Constituição Federal, se mantém extremamente útil e relevante para que as cooperativas continuem progredindo e
ampliando seu protagonismo nos mais diferentes ramos
lícitos de atividade econômica e social em nosso país.
Portanto, mais uma vez o meu reconhecimento e
gratidão àquelas pessoas que, olhando muito à frente do
seu tempo, em dezembro de 1971, propuseram essa importante iniciativa regulatória que é, sem dúvida alguma,
também referencial no que se refere à base e ao substrato
legislativo para o cooperativismo em todo mundo.”
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Opinião

Moacir Krambeck é presidente da Confebras.

Os desafios de 2021 fortaleceram o cooperativismo de crédito
Cooperativismo de Crédito comemorou grandes conquistas em 2021 mesmo diante de um cenário tão desafiador.
As nossas cooperativas debruçaram-se
sobre as necessidades dos associados com
grande oferta de crédito, advindo do Pronampe, e inovaram ainda mais, como pedem
os novos tempos, em tecnologias e processos
digitais, atendendo às expectativas do Open
Banking e, da sua evolução, Open Finance.
Este último dará às cooperativas de crédito a
oportunidade de acesso aos dados mais detalhados de clientes, podendo oferecer serviços e condições personalizadas.
Como representante do setor, promovemos eventos digitais, o lançamento de novas
funcionalidades na plataforma BureauCoop,
organizamos webinars e webséries dentro
do projeto ConectCoop, além de promover
escritores com lançamentos editoriais pela
Editora Confebras. Além de marcar presença
nas principais iniciativas voltadas a desenvolvimento da cidadania financeira, alicerce
para as futuras gerações. Tudo seguindo os
princípios cooperativistas.
Tivemos programações e temas que
demonstraram a nossa visão a respeito de
tudo que nos fortalece. Iniciamos 2021 com
depoimentos de várias lideranças femininas para comemorar o Dia Internacional da
Mulher, na websérie especial ConectCoop,
trazendo visões para uma sociedade plural.
Na Semana do Meio Ambiente, em junho, divulgamos diversas ações e projetos
para a preservação ambiental realizados
pelas filiadas. Em julho de 2021, também
apoiamos as tradicionais atividades das cooperativas para o Dia C, de Cooperar, que
levaram informação e engajamento aos
filiados e à comunidade em todo o Brasil.
Por outro lado, um dos projetos mais
relevantes dos últimos anos para trazer informações tratadas e atualizadas do Cooperativismo de Crédito, com base em dados do
Banco Central do Brasil, finalmente ganhou
novas funcionalidades no mês de abril. O
BureauCoop passou a contar com um painel
interativo mais intuitivo e dinâmico, sendo
hoje base de pesquisa fundamental para
agentes do setor, acadêmicos e imprensa.
Já o evento mais esperado do ano chegou para fazer diferença na vida dos nossos
cooperativistas. Em agosto, o 13º Concred
Digital, reuniu mais de 2800 inscritos e especialistas de peso numa proposta focada em
quebrar paradigmas, repensar a economia, a
sociedade e o papel do setor em um mundo
em profunda e constante transformação.
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Os congressistas também puderam
acompanhar o painel dos Sistemas, que
reuniu nossas lideranças em um significativo debate a respeito do assunto do momento – ESG (Ambiental, Social e Governança, em português).
Também pudemos compartilhar a visão
do Banco Central sobre o PIX, uma inovação que permitiu a milhões de brasileiros,
inclusive nossas cooperativas, a realização
de transações financeiras de maneira muito
mais simples e democrática.
Uma das inovações do congresso foi o
lançamento do Espaço Integração Juventude, totalmente gratuito, trazendo abordagens dinâmicas para tratar de temas
importantes como dinheiro e futuros possíveis. Encerrando a edição histórica, o ex-técnico das seleções brasileira feminina e
masculina de vôlei, Bernardinho, trouxe importantes lições e dicas práticas na palestra
“Estratégia e Motivação”.
Já no dia 21 de outubro, o mundo inteiro celebrou o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC) sob o tema
“Construindo saúde financeira para um
futuro melhor”. Promovemos uma série de
ações para antecipar a celebração e trazer
o debate ao universo de cooperados do
SNCC, hoje representado por mais de 13,5
milhões de brasileiros.
Outra ação com o mesmo viés de promoção do uso adequado do dinheiro foi a
Semana Nacional de Educação Financeira
(Semana ENEF), que acontece anualmente
por iniciativa de várias instituições públicas e
atrai a participação das cooperativas de cré-

10a12.AGO.2022
dito. Estivemos presentes com o projeto CooperaEduca em Casa, voltado para o público
dos 6 aos 12 anos com jogos, vídeos e outras
atividades lúdicas. O projeto já atingiu mais
de 80 mil crianças e pré-adolescentes.
Em novembro, o Dia da Consciência Negra foi marcado por uma mensagem inspiradora e em defesa de uma sociedade mais
igualitária, de autoria da líder cooperativista
norte-americana, Stacey Walker, do Conselho XCel Cooperativa de Crédito Federal.
A Confebras não deixou de representar
o cooperativismo financeiro e defender a
mobilização para a inclusão da Emenda nº
8 no texto da PEC 110/2019, o chamado Ato
Cooperativo. A mobilização tem o objetivo
de tornar justa a tributação das sociedades
cooperativas.
Por fim, precisamos reconhecer que
nos despedimos de 2021 mais fortalecidos
e conscientes do papel relevante do ramo
Crédito, fundamental na teia cooperativista
brasileira. Estamos prontos para 2022, que
marcará a edição híbrida do 14º Concred e
será o momento de reencontrar a família
cooperativista.
Aproveitamos este momento também
para desejar a todos e todas um Natal pleno de paz, harmonia e saúde e um feliz Ano
Novo. Juntos e unidos, somos mais fortes!

Participe do maior evento do Cooperativismo de
Crédito da América Latina e viva os encantos da
cultura nordestina em Recife!
O primeiro lote ainda está disponível, são somente 300 vagas
que podem ser reservadas até 30 de novembro de 2021.

Serão Palestras, Espaço SNCC, Estúdio Podcast, espaço Integração
Juventude, Arena 4.0, Eixos Temáticos, Laboratório FintechCoop, Talk
Shows e muito mais!

DIVULGAÇÃO

O

Se você ainda não tem a identificação

Não perca
esta chance!

de todos os inscritos, faça a reserva e
cadastre os congressistas até o dia

Acesse a página de
inscrições pelo QR CODE
ou pelo site

30 de junho de 2022!

inscricoesconcred.confebras.coop.br

Realização:
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caderno especial - unicred central rj/mt
Unicred Regional
Norte Lagos

UNICRED NITEROI

Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

UNICRED REGIONAL NORTE LAGOS

Unicred Niterói

UNICRED SERRA MAR

UNICRED Niterói e OCB/RJ consolidam parceria e
aprofundam relacionamento. A participação da OCB
no IV SIMUN da Cooperativa foi por demais valorosa
e de prestígio. A participação de Niterói nos eventos
OCB se avolumam a cada programa.

Unicred Serra Mar

UNICRED COSTA DO SOL

Com o conceito Premium, a Unicred Serra Mar, reinaugura
duas novas agências, em Barra Mansa e Nova Iguaçu. Em sequência, irá inaugurar a agência na Tijuca, em linha com planejamento de crescimento de negócios, trazendo novos relacionamentos com seus cooperados e maiores soluções financeiras.

Unicred Costa do Sol

A

Unicred Regional Norte Lagos
realizou, em outubro de 2021,
em Campos do Goytacazes, o 1°
evento “Cooperar para Crescer”,
com intuito de fortalecer o cooperativismo, a marca e os desafios
para alcançar a prosperidade.
O evento teve duração de seis
horas e contou com a participação
dos dirigentes da cooperativa, dos
executivos, diretores e gestores da
Central RJ/MT. Os temas aborda30
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dos foram: A história do cooperativismo, a história da cooperativa,
a marca Unicred e seus valores, o
protagonismo na carreira e desafios de negócios para 2022.
Como missão principal, queremos oferecer soluções financeiras
competitivas e de qualidade, agregando resultados e fortalecendo o
relacionamento com o cooperado.
A cooperativa cumpriu os princípios e boas práticas de governança,

atuando de forma sistêmica e com
crescimento sustentável, acreditando na força do cooperativismo, bem
como na construção de um relacionamento próximo e de qualidade.
A Unicred Regional Norte Lagos
está pronta para continuar impulsionando o crescimento de seus
cooperados e de sua região, contribuindo com desenvolvimento econômico e social, promovendo sustentabilidade e produtividade.

UNICRED MT

Unicred Regional Norte Lagos promove evento Cooperar para Crescer

A Unicred Costa do Sol participou da Associação Médica de Rio das Ostras no dia 29 de novembro de 2021, promovendo uma festividade
de confraternização de seus associados, homenageando os médicos do ano de 2021, visando
fortalecer os laços que unem a Unicred Costa do
Sol e a Assomero.

Unicred Mato Grosso

Mais de 2600 cooperados, em nove municípios, participaram nos últimos dois meses das comemorações dos 30
anos da Unicred MT. O presidente Ronivaldo Lemos apresentou os números e a evolução no período. “A nossa força
vem dos cooperados, que acreditam, investem e depositam seus sonhos na Unicred”.
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Informe Cooperforte

DOIS BILHÕES DE REAIS EM CRÉDITO
operações contratadas nas diversas modalidades de
crédito, desenvolvidas para atender as necessidades
de nossos cooperados, com a solidez e segurança de
uma das maiores cooperativas de crédito do país.
Ao longo de seus 37 anos de existência, a
COOPERFORTE sempre esteve ao lado de seus
associados, oferecendo-lhes opções de crédito ou
de investimentos, em condições atrativas e com
distribuição anual de sobras, na proporção dos
negócios realizados. Nesse período, as sobras
distribuídas ultrapassam R$ 1,25 bilhão, em valores atualizados.

Se você ainda não é nosso associado, venha se
juntar a nós. Baixe o APP COOPERFORTE, associe-se de forma 100% digital e passe a usufruir dos
diferenciais oferecidos por nossa Cooperativa.
Compartilhe também a COOPERFORTE com
seus amigos e familiares! Quem já é associado, ao
indicar seus colegas de trabalho, amigos e familiares
para se associar ganha, no Programa Roda de Amigos, 1.500 pontos Livelo por associação efetivada e
mais 1.500 pontos, se o novo associado realizar a
primeira operação em até 180 dias a contar da data
do ingresso.

ENCERRADA A ELEIÇÃO PARA DELEGADOS SECCIONAIS DE 2021

C

oncluído o processo eleitoral para Delegados Seccionais de 2021, a Comissão Geral de Eleição divulgou o Comunicado CGE nº 10, com o resultado da
eleição, contendo os nomes dos novos representantes por Seccional (efetivos e
suplentes) para o período de 1º de janeiro/2022 a 31 de dezembro/2025, cuja
solenidade de posse ocorrerá na primeira Assembleia Geral de 2022.
A eleição contou com a participação de 25.345 associados, sendo 36%
(9.161) do gênero feminino, 64% (16.165) de eleitores do gênero masculino
e 19 pessoas jurídicas. Os canais digitais foram responsáveis pela quase totalidade dos votos (98,7%), traduzindo, cada vez mais, uma COOPERFORTE
100% digital.
No grupo dos 32 Delegados Efetivos eleitos, 22 são oriundos do atual
corpo de Delegados (69%), sendo 20 Efetivos e dois Suplentes. A nova safra
de 10 associados representou uma renovação de 31%. Quanto ao grupo de
Delegados Suplentes, temos 22 novatos (69%), podendo afirmar, assim, que
o colegiado de delegados (efetivos e suplentes) foi renovado em 50%.
O pleito também revelou uma maior participação feminina, com 22
candidatas e 13 eleitas como representantes, sendo oito Delegadas Efetivas
e cinco suplentes, enquanto na eleição anterior a representatividade das mulheres no colegiado foi de cinco Delegadas Efetivas e cinco suplentes.
Entre os representantes eleitos, efetivos e suplentes, 58% contam com
idade inferior a 61 anos. Na eleição anterior esse grupamento representou
52% dos eleitos.
Ao tempo em que agradecemos a participação de todos nesse processo
eleitoral, seja como candidatos ou como eleitores, temos a convicção de que o
engajamento do corpo social nas atividades aqui desenvolvidas nos ajuda a
fortalecer, cada vez mais, a gestão democrática de nossa Cooperativa.
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Seccional
AC-AM-RO-RR
AL-SE
AP-PA
BA
CE
DF
GO-TO
MA-PI
MG-ES
MS-MT
PB-RN
PE
PR
RJ
RS
SC
SP

Delegados		
Suplentes
Marlise Mori Rodrigues
Marco Antonio Anders de Almeida
Edvaldo da Silva Terto
Durand Noronha Silva Junior
Suzana Racquel D Gaia Batista Gilmar Jose dos Santos
Ulisses Oliveira dos Santos
Ademir Reis dos Santos
Edson Ferreira Goncalves
Delson Brito Coelho
Francisco Linhares Vasconcelos Antonio Adons de Oliveira
Francisco Mariquito Cruz
Alvaro Borba Modernell
Vanessa Sobreira Pereira
Rodrigo Lopes Britto
Helton Jose Ferreira Ghetti
Cinthia Damasceno Reis
Edemir de Medeiros Araujo
Caio Vinicius de Almeida Chaves
Elisabeth Magdalena V Oliveira Divino Nato Machado
Camilo Gomes da Rocha Filho Josebel Florencio de Amorim
Magno Soares dos Santos
Marcio Jose de Souza Chaves
Antonio Carlos Dias		
Antonio Carlos Cuevas Couto
Luiz Carlos Fazza		
Eduardo Pulier Goncalves
Valdineir Ciro de Souza
Cicero Roberto dos Santos
Ronaldo Antunes de Oliveira
Maria Veronica Carvalho Marques
Eveline Monica de A C Guimaraes Fernando Geraldo Madeiro
Luiz Roberto Alarcao		
Alexandre Pulcides
Daniel Liberato		
Ariosto Teixeira Junior
Lucineide Siqueira Nascimento Sebastiao Rufino dos Santos
Sergio Werneck Isabel da Cruz Luiz Ricardo Maggi
Adauto Ferreira da Luz Filho
Elton Joao Santos da Silva Junior
Leonel Moscato Ziquinatti
Vania Lucia da Silva
Alexandre Silva Velho
Hermes Antonio Machado Saldanha
Bruno da Silva Filho		
Antonio Joao Furquim Pereira
Eduardo Yasuaki Sugano
Rubens Rodrigues Costa
Sandra Regina de Miranda
Adelaina Rodrigues Matos
Luiz Antonio Careli		
Mauricio de Araujo Franco
Adilson Antonio Meneguela
Amauri Francisco Lepore
Sonia Lucia Brunetti		
Douglas Carvalho Pereira
Thiago Eloi Onofre		
Carlos Roberto Gorgatti de Barros

Mais de

na carteira
de CRÉDITO
COOPERFORTE

A

Carteira de Crédito da COOPERFORTE ultrapassou o patamar de R$ 2 bilhões, em dezembro/2021, com crescimento superior a 9%, em
relação a dezembro do ano anterior. Neste exercício
foram formalizadas mais de 120 mil operações de
crédito, envolvendo a liberação de recursos da ordem de R$ 865 milhões, em novas contratações, e
renovação de outros R$ 1.120 milhões, enquanto as
amortizações, no período, atingiram o montante de
R$ 911 milhões.
Nossa Carteira de Crédito contempla atualmente 50 mil mutuários, envolvendo mais de 70 mil

Baixe APP para se ASSOCIAR!
cooper.vc/AppCOOPERFORTE
BR Cooperativo
BR Cooperativo
l Ano
l Ano
2 l 2Nº
l 12
Nºl10Dezembro
l Agosto 2021
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Isenção de IPI para táxis tem apoios e rejeições

Original Software comemora seus 15 anos junto aos clientes

F

oi realizado com sucesso um evento

também os seus serviços e produtos para

nacional Original Software, desta vez

o segmento de táxi, intercalando com de-

Apresentamos nossa visão do mercado

na cidade de Belo Horizonte. Sem ocorrer

poimentos gravados e coletados durante

de mobilidade com o táxi para os próximos

em 2020, o evento foi um momento espe-

o evento. Conversamos com Rogério Casa-

anos, muito focado em serviço e agregan-

cial de reencontro e troca de experiências

grande sobre a importância do evento.

do valor ao modal. Falamos também de al-

entre clientes, parceiros e da Original Software que comemora 15 anos em 2021.

Claudio Rangel é jornalista, redator-chefe do portal
BR Cooperativo, editor da Folha do Motorista, RJ, e
diretor da Comunicoop. redacao@brcooperativo.com.br

Transporte em Pauta

petentes cooperativas de táxi do Brasil.

gumas novidades patra o primeiro semesBRC – Como foi o evento?

ARQUIVO PESSOAL

Mercado

tre de 2022.

Muito obrigado pelo espaço e aprovei-

e Alexandre Burgel pela Original Software,

to para agradecer o depoimento dado pelo

BRC – Teremos em 2022 um novo encontro?

foi pautado por um ambiente de altíssimo

Cláudio Montenegro, que foi muito bem

Não tenho dúvida que o nosso evento

nível e troca de ideias e impressões. Com

recebido. Estamos felizes por encerrar 2021,

já faz parte do calendário do táxi do Brasil

duração de quase quatro horas de conte-

tendo realizado o evento de alto nível e com

!!! Quem sabe não façamos algo maior e

údo, que inclusive foi transmitido ao vivo,

participação ativa dos nossos clientes e par-

mais aberto no próximo ano? Acho natural

teve o patrocino das empresas parceiras

ceiros. É muito gratificante saber que temos

o mercado estar indo para um ambiente de

Ipag,, Vip Service e 56K, que apresentaram

em nossa carteria as melhores e mais com-

competição aberto e integrado.

o início de dezembro, a Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei
5149/20, que prorroga até dezembro de
2026 a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na compra de veículos novos por pessoas com deficiência e
taxistas.
Este benefício é concedido desde 1995.
A redução de impostos também inclui o
ICMS dos estados. E, ao invés de ser permanente, ou seja, sem prazo para terminar,
volta e meia os parlamentares promovem
essas renovações a cada quatro anos. Mas
nem sempre com unanimidade, o que
mostra a visão equivocada de muitos congressistas em relação ao serviço de táxi.
Algumas novidades foram incluídas
nesta nova versão da lei de isenção. A isenção de IPI para a compra de veículos por taxistas e portadores de deficiência se estende aos acessórios. A partir do próximo ano,
os beneficiários poderão incluir os acessórios do veículo no processo de isenção de
IPI. E, como bem lembrado pelo deputado
Rogério Correia (PT-MG), os veículos para
deficientes são mais caros porque precisam
de adaptação, o que inclui os acessórios.
Outra mudança promovida pelo Senado foi a ampliação dos casos considerados

como deficiência. Caberá ao Ministério da
Saúde e à área de Direitos Humanos do governo definir o tipo de deficiência que dará
direito à isenção por seu portador.
As novidades entram em vigor após
sanção presidencial, e a partir de janeiro de
2022.
Outras mudanças no texto prevêem o
reajuste do valor máximo do carro gabaritado para a isenção. A partir de janeiro de
22 a redução do IPI se estende a veículos no
valor de até R$ 200 mil.
Opinião dos descontentes
A aprovação por mais uma prorrogação
da isenção de IPI para taxistas e portadores
de deficiência foi simples, mas houve quem
contestasse. Como o deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP). Para ele, incluir os taxistas
como beneficiários de isenção de impostos
é um exagero. Ele acha que o motorista de
táxi tem alto poder aquisitivo e não tem
motivo para receber este benefício.
O deputado Alexis Fonteyne mostra o
pensamento equivocado sobre o serviço
prestado por taxistas. Todas as normas que
envolvem o setor, além de procurarem dar
facilidade para o trabalhador do táxi, tem o
objetivo maior e muitas vezes pouco percebido por parlamentares. É o de fornecer

o melhor serviço para o passageiro.
Sim. É o passageiro, a população, que
acaba sendo atendida por normas como a
isenção de impostos para taxistas. O usuário do serviço deve ter à disposição um carro confortável, livre de quebras no meio do
caminho, seguro e guiado por motoristas
qualificados.
O serviço de táxi, em qualquer cidade
deste país, está alinhado ao setor de Turismo. E que, por sinal, é subdesenvolvido em
nosso país. Pensar na melhoria do serviço
de táxi dos municípios brasileiros é também pensar na evolução do Turismo de
cada região.
Felizmente, a rejeição não é unânime.
Parlamentares como o deputado Bibo Nunes (PSL-RS) mostram a visão ampla do setor de táxi ao dizer em plenário que os taxistas arcam com impostos altos e que uma
das poucas vantagens é o desconto do IPI.
De fato, é preciso visão mais ampla para
o desenvolvimento deste Brasil.
AGÊNCIA SENADO

FOTOS: ORIGINAL

Com a presença de Rogério Casagrande

N

Registros de momentos do Evento Nacional Original Software 15 Anos
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ICATU

Colaboração: Ascom Icatu

Icatu completa 30 anos como uma das maiores seguradoras do país

O

mercado de seguros vive um momento
relevante no Brasil. Impactado pela pandemia, o segmento ganhou impulso diante do
imprevisível, que fez a população despertar o
sentido de atenção para soluções de planejamento e proteção financeira. Somado a isso,
a sociedade brasileira vem passando por uma
transformação de comportamento no que se
refere à percepção da importância do seguro,
o que nunca ficou tão evidente como agora. E
é com o propósito de democratizar o acesso
ao seguro aos brasileiros que a Icatu completa 30 anos, protegendo as pessoas de riscos
sociais, acompanhando seu ciclo de vida para
que tenham mais tranquilidade financeira, e
assim, uma melhor qualidade de vida.
A companhia evoluiu ao longo de sua história, buscando aperfeiçoar produtos e serviços, com um olhar direcionado para entender
as necessidades individuais, personalizando
soluções. Com experiência de mais de 20
anos como associado ao sistema cooperativo
e de 30 anos como executivo do mercado segurador, o vice-presidente corporativo da Icatu, César Saut, afirma: “Falando especialmente sobre a nossa atuação para as cooperativas,
conseguimos ajudar a melhorar a vida de milhares de associados e suas famílias, atuando
sempre de forma complementar ao sistema
cooperativo, que é um agente de fomento e
desenvolvimento das sociedades.
Ao longo do tempo a Icatu se tornou
uma das maiores seguradoras do país. Ampliando assim, a consciência das pessoas sobre a proteção financeira do presente e do
futuro. Em 2020 - um ano extremamente
desafiador para o ambiente de negócios, por
conta da pandemia, a companhia conseguiu
manter seu histórico de crescimento. Além
disso, ainda beneficiou mais de 90 mil famílias com a distribuição de R$900 milhões entre pagamentos de rendas, benefícios e sorteios. A cada cinco minutos, a Icatu ajudou
uma família a estar financeiramente assistida.
Todo o mercado de seguros foi se transformando ao longo do tempo. Principalmente no último ano, que foi um divisor de
águas. O setor trabalha com o conceito de
proteção, o que nunca ficou tão evidente
como agora, na pandemia, sobretudo para
o segmento de Vida. “Vimos o despertar
da consciência de que o planejamento é um
instrumento relevante para a reorganização
financeira familiar e que cumpre um papel
social estratégico”, destaca Saut. Ele reforça
que trabalhar com Seguro de Pessoas está
no DNA da Icatu. “Somos especialistas em
vida. Proteger as pessoas de riscos sociais é a
essência do nosso negócio e é o que nos mo-
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tiva a trabalhar todos os dias”, reforça. Além
de ser uma seguradora 100% brasileira, a
Icatu atua em todo território nacional – são
38 filiais no país e mais de 2.100 funcionários.
Como forma de prevenção e contenção
de riscos para cenários complexos e adversos como os que a pandemia impôs, a Icatu,
especialmente ao longo dos últimos cinco
anos, fez investimentos em tecnologia que
permitiram que a companhia estivesse preparada para viver a nova realidade. A estratégia reforçou o compromisso da seguradora com a agilidade, flexibilidade, excelência
de operação e humanização na oferta de serviços financeiros para o sistema cooperativo
e para a sociedade brasileira.
“No entanto, o avanço da tecnologia
vem acompanhado de uma premissa fundamental: estar sempre a serviço do ser
humano”, analisa César Saut. A pandemia
com certeza teve um impacto direto nesse
novo momento da Icatu, pois impulsionou
as conquistas tecnológicas e o olhar das pessoas para a importância do seguro. Mesmo
quem não era adepto do mundo digital, hoje
vive uma realidade muito mais conectada.
“A gente segue acompanhando essas movimentações e as demandas da sociedade. E,
nos sentimos preparados para os próximos
desafios”, diz o executivo.
Nova Marca
Os 30 anos da companhia também marcaram a evolução da empresa como marca e
propósito. Em 2021, os consumidores passaram a encontrar em todos os canais de relacionamento da seguradora uma marca mais
humanizada e acolhedora. O que revela o desejo da Icatu de estar ainda mais próxima das
pessoas, das cooperativas e seus associados.
A mudança de logomarca reforça a proposta da empresa de ser uma seguradora
mais humanizada, capaz de se adaptar ao negócio do parceiro, às necessidades de cada
cooperativa e localidade de forma altamente
personalizada. “Neste ano em que completamos 30 anos, fortalecemos a nossa marca-mãe Icatu. E também reforçamos o nosso
compromisso com o sistema cooperativo
com a marca Icatu Coopera”, afirma Saut.
Na nossa nova marca, a letra “T” é o elemento principal, é o símbolo. Ele foi escolhido para nos diferenciar e, principalmente,
para mostrar que somos uma empresa de
pessoas para pessoas. O “T” com o círculo
verde sobre ele tem um simbolismo de ser
uma pessoa de braços abertos. “Por meio
do “T” trouxemos o indivíduo para o centro
da nossa logomarca, para reforçar que esta-

mos de braços abertos para cada brasileiro
e cada brasileira que confia em nós enquanto seguradora. E, dizer que eles são, para
nós, o centro da nossa preocupação. O que
mais importa para a Icatu é proteger o bem
mais valioso que uma pessoa tem: a vida. Já
a escolha da cor verde, que inclusive é amplamente usada no sistema cooperativo, remete à esperança, crescimento, renovação
e cooperação, além da sustentabilidade em
suas mais diversas frentes”, observa Saut.
“Compartilhamos com as cooperativas
o nosso compromisso de construir um país
em que todas as pessoas e famílias estejam
financeiramente protegidas e assistidas. Nós
estamos preparados para criar produtos e
serviços que atendam às necessidades de
toda a sociedade”, enfatiza o executivo.
A companhia atua junto ao cooperativismo há mais de 20 anos. A aproximação da
seguradora com esse sistema impulsionou a
criação da Icatu Coopera - marca que evidencia o compromisso da seguradora de
construir relações de mutualismo e entregar o melhor em proteção e planejamento
aos brasileiros. É sob essa ótica que a Icatu
criou formas de atender com exclusividade
as cooperativas, auxiliando amplamente na
minimização dos riscos sociais. “Com todo o
contexto desafiador em que vivemos, torna-se ainda mais relevante nosso papel como
agentes de estabilização social das pessoas,
das famílias e, por fim, das sociedades”, afirma o vice-presidente.
Mesmo com o avanço na conscientização
sobre a importância do seguro e do poupar,
o executivo avalia que ao longo dos últimos
anos, sobretudo durante a pandemia, o valor
do cooperar, base do sistema cooperativo
brasileiro, tornou-se, justamente, a fonte
onde a sociedade encontrará a inspiração
para buscar, no “eu coletivo”, na integração
e na interação, a força para superar as dificuldades enquanto sociedade e tornar o país
mais justo, humano e igualitário.
“Acreditamos que toda dedicação ao
nosso propósito nos fez chegar até aqui, garantindo que cada pessoa, cada família, cada
associado que confia no nosso trabalho possa
estar financeiramente protegido, assistido,
e, assim, que viva melhor”, afirma César. O
aumento da procura pelo seguro de vida e
da previdência privada reflete o despertar
da consciência de que o planejamento é um
instrumento relevante para a reorganização
financeira familiar e que cumpre um papel social estratégico. “Um dos nossos desafios será
manter essa consciência ativa mesmo após o
fim da pandemia”, completa César Saut.
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Há 30 anos, a cooperação
está sendo fundamental
na construção da Icatu
e na transformação da vida
de milhões de brasileiros.

Caminhamos lado a lado com as Cooperativas, multiplicando
oportunidades, superando desafios e realizando sonhos.
Seguiremos construindo com vocês as melhores soluções em Seguros de Vida,
Previdência, Capitalização e Investimentos, para continuarmos ampliando nossa missão
como agentes de estabilização econômica.
Esse é o nosso compromisso com o Cooperativismo hoje e para todos os anos que virão.

icatu.com.br
Seguros de Vida | Previdência | Capitalização | Investimentos
SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110.
SAC Capitalização: 0800 286 0109.
l Ano 2 l Nº 12 l Dezembro 2021
38 BR Cooperativo
Ouvidoria:
0800 286
0047, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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ICATU

Colaboração: Ascom Icatu

“Ao completarmos 30 anos, reforçamos nosso compromisso com as pessoas”

N

este especial sobre os 30 anos da Icatu, a
BR Cooperativo traz uma entrevista
com o vice-presidente corporativo da seguradora, César Saut (foto ao lado). Acompanhe,
a seguir, a análise que o executivo faz sobre os
impactos da pandemia no mercado de seguro
de vida e o despertar da consciência do brasileiro para o planejamento como um instrumento
relevante para a organização financeira, seja
pessoal ou familiar.
BRC - Você acredita que a pandemia trouxe uma mudança de cultura do brasileiro
sobre a importância do seguro de vida?
A pandemia nos colocou em contato com
a finitude da vida. Os dados de crescimento
do setor de seguros revelam que o cenário
em que vivemos há mais de um ano, tornou
o brasileiro mais aberto a buscar soluções de
proteção e planejamento financeiro.
Hoje, vemos que as pessoas estão mais
preocupadas em poupar, pensar e planejar o
futuro. Portanto, mais dispostas a fazerem
escolhas que priorizem experiências e sua
qualidade de vida, muito mais do que simplesmente adquirir um novo bem de consumo. E, neste sentido, o cooperativismo é
peça muito importante. Isso porque ele é um
setor próximo da comunidade, que entende
suas necessidades e é capaz de apresentar as
soluções que mais se adequam a essas realidades. A cooperativa conhece a realidade
brasileira pois nasce justamente da comunidade. Seguimos junto às cooperativas com o
propósito de proteger financeiramente cada
vez mais pessoas. Transformamos complexidade em simplicidade para fazer parte da
vida dos brasileiros, dos cooperados e de
suas famílias, em todas as suas diferentes fases. Oferecendo sempre as melhores soluções, os melhores produtos dentro do nosso
segmento de atuação.
BRC - Como podemos ampliar a percepção e a experiência dos indivíduos,
cada vez mais bem informados, sobre o
seguro de vida?
Do ponto de vista de desenvolvimento
de produtos e soluções, todo o portfólio do
nosso segmento de Vida é pensado e orientado de acordo com o que identificamos que
é melhor para quem o utiliza. Não só em
termos de proposta de valor desses produtos, mas especialmente de autonomia. Nossa premissa é sempre desenvolver produtos
que se complementam, com opções flexíveis
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que podem funcionar para diversas fases da
vida da pessoa. Além disso, é primordial que
o indivíduo esteja no centro da experiência.
Estamos em processo de construção de
uma nova consciência, que nos traz a clara
percepção de que o nosso futuro depende
das decisões que estamos tomando no nosso
presente. E como uma seguradora que protege gente, devemos contribuir com esse cenário criando produtos e serviços que sejam
o meio, que valorizem as pessoas, sejam coerentes e entreguem valor para o presente e
o futuro de cada brasileiro, com condições
sustentáveis.
BRC - Por que é importante contar com
a proteção de um seguro de vida ao longo de toda a existência, independentemente da idade?
Contar com um seguro de vida é importante, independentemente da idade, pois ao
longo do tempo nossas necessidades mudam
e o seguro de vida deve acompanhar todos
esses períodos. Conforme vamos amadurecendo, nossas prioridades se modificam,
assim como a obrigação de nos prevenir de
acontecimentos inesperados que as fases da
vida nos reservam.
Quem é jovem e está iniciando a formação de uma família, por exemplo, deve refletir: como minha família conseguirá viver sem
minha renda? Quem arcará com a educação
dos meus filhos na minha ausência? O padrão
de vida poderá ser mantido? Essas são perguntas que podem nos tirar o sono, mas que
ao mesmo tempo podem ser solucionadas
com um seguro de vida, que irá proteger financeiramente os demais em caso de falta
do provedor.
Para quem já se encontra em uma fase
mais madura, com filhos criados e independentes, o seguro ganha mais relevância por
ser um importante instrumento de sucessão
patrimonial, assumindo a função de cobrir
gastos com advogados e impostos para a
transmissão de patrimônio, por exemplo.
Esses são só alguns breves exemplos que
ilustram porque o seguro de vida é fundamental em todas as fases da vida. Ele não
impede que uma fatalidade aconteça, mas
permite que o indivíduo possa se planejar e
se proteger financeiramente para lidar com
adversidades que surgem ao longo da vida.
BRC - Qual a expectativa para o ramo
de Vida com o possível fim da pandemia,

diante do avanço da vacinação?
Trazendo o imprevisível para o nosso dia
a dia, a pandemia nos deu uma maior consciência sobre a fragilidade da vida e a importância de nos protegermos, de cuidarmos de
nós; mas, sobretudo, de cuidarmos uns dos
outros.
Estamos vendo o despertar da consciência do brasileiro para o planejamento como
um instrumento relevante para a reorganização financeira, pessoal ou familiar. A expectativa é que essa lição se perpetue e que
a demanda pelo seguro de vida se mantenha
em crescimento.
Porém, sabemos que ainda existe um
longo caminho a ser construído. O nosso
intuito é ampliar a penetração da cultura do
seguro e fazer parte da vida dos brasileiros e
de suas famílias, em todas as diferentes fases
de suas vidas, oferecendo sempre as melhores soluções, os melhores produtos dentro
do nosso segmento de atuação.
BRC - Qual a função social do seguro
nos tempos em que vivemos?
A grande função do seguro de vida é a
proteção contra os impactos dos riscos sociais, que garante aos familiares e ao segurado um legado para dias difíceis que podem
vir com uma morte prematura, invalidez ou
sobrevivência.
O seguro de vida é uma solução imprescindível para um planejamento financeiro
completo, que traz estabilidade, qualidade
de vida e tranquilidade financeira para as pessoas e suas famílias. É a proteção necessária
para a continuidade dos sonhos, a manutenção do planejamento familiar e sucessório, o
custeio da educação dos filhos, a blindagem
patrimonial, dentre tantos outros benefícios.
Acredito que toda e qualquer seguradora é um agente de estabilização econômica
para o país por natureza. No caso da Icatu,
somos uma seguradora especializada em
pessoas. Entendemos que o nosso principal
foco de preocupação é aquilo que há de mais
importante: a vida.
O posicionamento institucional da Icatu é
o de contribuir para que cada brasileiro tenha
tranquilidade financeira e, assim, uma melhor
qualidade de vida. Esse propósito está em
consonância com o cooperativismo, pois, na
origem, tanto o mercado segurador quanto
os sistemas cooperativos possuem bases no
mutualismo organizado, ou seja, na contribuição de todos para o benefício de cada um.
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Fonte: Ascom Sistema OCB/RJ

Giro

Os homenageados da noite reunidos para a foto oficial da premiação

U

ma noite que entrou para a história
do cooperativismo do estado do Rio
de Janeiro. Assim pode ser resumida a 1ª
Conferência Rio Mais Coop de Empreendedorismo Cooperativo, evento promovido
pelo Sistema OCB/RJ no dia 2 de dezembro
na casa de espetáculos Vivo Rio – Parque
do Flamengo, RJ.
Além de lideranças dos ramos Agropecuário, Crédito, Consumo, Infraestrutura,
Saúde, Transporte, Trabalho e Produção de
Bens e Serviços., o encontro reuniu parlamentares, autoridades e especialistas que
debateram temas como inovação, empreendedorismo cooperativo, crescimento
econômico e desenvolvimento social. A
noite também contou com a Certificação
10+ Mais Coop; com homenagens ao colaborador do Sistema OCB/RJ, Luiz Carlos
Costa – que faleceu vítima de Covid-19, em
março deste ano – e às cooperativas que
contribuíram em 1971 para a fundação da
OCB/RJ; e com a apresentação em vídeo da
nova sede do Sistema OCB/RJ, prevista para
ser inaugurada em fevereiro de 2022.
Durante a abertura, o presidente do
Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, vibrou
com a possibilidade de reunir pela primeira
vez, após quase dois anos, dirigentes e colaboradores de cooperativas.
“Por conta da pandemia, fomos obrigados a manter o isolamento social. E após
um longo período, estamos nos reencontrando presencialmente. É muito bom estar
entre amigos, com pessoas que nos ajudam
a construir um cooperativismo fluminense
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cada vez mais forte. Importante também
mencionar que mesmo de forma remota,
sempre estivemos perto das nossas cooperativas, com atendimentos de qualidade”,
destacou Vinicius.
Na sequência, o deputado estadual Jorge Felippe Neto, representando o vereador
Jorge Felippe, entregou à OCB/RJ o conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto. Criada em 1980, é a principal comenda
concedida pelos vereadores, como forma
de homenagear pessoas ou entidades de
classe que se destacam na sociedade brasileira ou internacional.
Palestras
Para abrir a parte técnica do evento, o
convidado foi o superintendente do Sistema
OCB/ES e presidente do Sebrae/ES, Carlos André dos Santos de Oliveira. O tema da palestra
foi “Espírito Santo e Rio de Janeiro – uma parceria de sucesso no cooperativismo”.
Carlos André iniciou de forma conceitual apresentando a identidade organizacional do Sistema OCB/ES, a cadeia de valor
da instituição e os números do cooperativismo capixaba, composto por 119 cooperativas, 502 mil cooperados, 1, 5 milhão de
pessoas envolvidas e que gera mais de 17
bilhões de Reais anuais em ativos totais,
fazendo com que o setor tenha 4,7% de
participação no PIB nominal do estado do
Espírito Santo.
Com relação à aproximação com o
Sistema OCBRJ, Carlos André destacou os
incentivos à utilização das ferramentas de

monitoramento cooperativista; os investimentos em comunicação; o estímulo à
inovação, à intercooperação e ao Interesse
pela Comunidade; o aperfeiçoamento das
capacitações; e a presença em espaços estratégicos para debater temas de interesse
da sociedade, como geração de renda e
oportunidades para todos.
“Esse ano, por exemplo, as Unidades do
Sistema OCB do Espírito Santo e Rio de Janeiro construíram, com as parcerias de São
Paulo e de Minas Gerais, um projeto para
divulgação do Movimento SomosCoop, em
rádios e sites de notícias, a fim de fazer com
que o cooperativismo seja conhecido e reconhecido na sociedade”, exemplificou.
Na sequência, o consultor em Gestão de Cooperativas, José Flávio Linhares,
destacou o caso de sucesso “Avança Rio –
Como o Sicoob Rio, com apoio do Sistema
OCB/RJ, tem implementado ações e preparado pessoas para vender mais e melhor”.
Segundo Linhares, o Programa Avança
Rio é um grande movimento para alavancar o Sistema Sicoob Rio no Ranking nacional, reunindo dirigentes, gestores e colaboradores das cooperativas com foco em
ampliar negócios e relacionamento com os
cooperados e com a sociedade.
Ele também mencionou o Coopera Mais
Rio, projeto de intercooperação já implementado pelo Sistema OCB/RJ para integrar
o Ramo Crédito com os demais ramos no
estado do Rio de Janeiro, a fim de promover
crescimento cooperativo sustentável.
“Somente na fase 1 foram reuniões com

as cooperativas centrais de crédito e contato com 120 singulares de outros ramos,
com 91% de aprovação e expectativas de
bons resultados no relacionamento comercial entre o Ramo Crédito e os outros seis
ramos”, disse Linhares.
Por fim, dirigentes das cooperativas
Comunicoop, Network, Sicoob Cecremef e
Grafitti Transfers & Tours falaram sobre plataforma Onde Tem Coop – com lançamento
previsto para os próximos meses –pensada
para conectar pessoas por meio de produtos e serviços de cooperativas.
Homenagens
A 1ª Conferência Rio Mais Coop de
Empreendedorismo Cooperativo também
foi marcada por momentos de emoção. O
primeiro foi o lançamento da medalha Luiz
Carlos Costa (Morreba) que leva o nome do
colaborador do Sistema OCB/RJ, falecido
em março deste ano, vítima de Covid-19.
As filhas do “Morreba”, Lorena Costa e
Lorenza Costa, foram as primeiras a receber a comenda criada pelo Sistema OCB/RJ
e que passará a ser entregue a pessoas ou
instituições que se destacarem – com base
em valores como democracia, igualdade e
responsabilidade – na defesa e na construção de um cooperativismo do estado do
Rio de Janeiro cada vez mais sustentável e
empreendedor.
No segundo momento, foram entregues placas de homenagem às cooperativas que contribuíram, em 1971, para a
fundação no Rio de Janeiro da então OCEG
– Organização das Cooperativas do Estado
da Guanabara – hoje conhecida como OCB/
RJ – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro – que em
2021 completou 50 anos de história e de
defesa do cooperativismo fluminense. Foram elas: Sicoob Cecremef, Sicoob CoopVale, Cooperativa Agropecuária de Itaperuna
(Capil), Cooperativa Unimed Leste Fluminense e Cooperativa Agropecuária de Barra
Mansa (Cobama).
Certificação 10 +Coop
Para encerrar a solenidade, foram conhecidas as cooperativas contempladas
com o Certificado 10+ Coop, criado pelo
Sistema OCB/ RJ para expressar a força do
Cooperativismo no estado do Rio de Janeiro e o quanto o modelo de negócios contribui na construção de um Rio Mais Coop.
A certificação foi feita com base nos
números do Censo 2021 do Cooperativismo Fluminense e englobou 10 categorias: Número de Cooperados, Número de
Empregados, Faturamento, Gestão, Governança, Intercooperação, Participação
Feminina, Participação Público Jovem,
Sobras e Treinamento.

Encontro Técnico discute ações para o ramo TPBS
OCB/RJ

OCB/RJ

Noite de emoções na 1ª Conferência Rio Mais Coop

O

Sistema OCB/RJ promoveu, em formato on-line, o Encontro Técnico do Ramo Trabalho, Produção de Bens e
Serviços. A atividade reuniu dirigentes de cerca de 30 cooperativas fluminenses para um debate sobre as novidades
e ações para o fortalecimento do setor. Foi uma oportunidade também para a reflexão coletiva acerca do cenário das
cooperativas em relação ao mercado.
Na abertura, o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, ressaltou a importância do Ramo Trabalho,
Produção de Bens e Serviços no estado do Rio de Janeiro
e lembrou que o segmento foi que mais sofreu alterações
com a reestruturação de 13 para 7 ramos.
“Além das cooperativas do Ramo Trabalho, agora temos algumas educacionais, outras dos antigos ramos Produção, Turismo e Lazer e Mineral. É um Ramo agora bem
diverso. Mas temos uma equipe estruturada para atender
as necessidades de vocês”, disse o presidente.
O analista de Monitoramento do Sescoop/RJ, Silvio Camargo, iniciou as atividades mencionando as principais ações
que a instituição desenvolve nas áreas de Formação Profissional, Promoção Social e Monitoramento de Cooperativas.
Palestras
Para a parte técnica do evento foram convidados
Carla Bernardes de Souza, analista da Gerência Técnica e
Econômica do Sistema OCB Nacional; José Flávio Linhares,
diretor executivo da Crediconsult e Consultor do Sescoop/
RJ; e George Alberto Fernandes Figueiredo, Gerente de Crédito do Sicoob Central Rio.
Carla Bernardes iniciou o ciclo de palestras e falou
sobre os desafios do Ramo Trabalho, Produção de Bens e
Serviços. Ela destacou os números do setor no Brasil, que
segundo dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro,
divulgado em 2021, conta com 685 cooperativas, mais de
180 mil cooperados e cerca de 9 mil funcionários.
Em seguida, abordou os planos de ação que o Sistema
OCB Nacional tem para o Ramo, tais como: apoiar as cooperativas em sua inserção em mercados; contribuir para o
aperfeiçoamento do marco regulatório do cooperativismo
e políticas públicas; fortalecer a representação política e
Institucional do cooperativismo; promover a inovação no
cooperativismo; e disseminar conhecimentos em prol do
cooperativismo.

Para finalizar, Carla Bernardes mencionou o trabalho
da OCB por ajustes pontuais à Lei 12.690/2012, com o objetivo de adequar a legislação em relação às novas tecnologias e demandas das cooperativas. Esse processo envolve
a apresentação de emendas e projetos de lei via Frencoop.
Na sequência, o consultor José Flávio trouxe as vantagens que um Planejamento Estratégico proporciona às
cooperativas
“Promove direcionamento de esforços para resultados
comuns, aprimoramentos do modelo de gestão e do sistema orçamentário; estruturação para busca da inovação e
maior facilidade nos controles internos”, detalhou.
Ele também estimulou as cooperativas a aderirem ao
Programa de Gestão das Cooperativas (PDGC), a investirem
em um planejamento estratégico profissional – com a definição de um coordenador do plano de ação e das metas – e
a mensuração dos resultados.
As Redes sociais como estratégias de vendas foi tema
da palestra do analista de comunicação do Sistema OCB/RJ,
Bruno Oliveira, que reforçou a necessidade de as cooperativas investirem em ações nas plataformas, com conteúdos
de qualidade, a fim de captar mais clientes e, assim, potencializar seus produtos e serviços.
Por fim, George Alberto Fernandes Figueiredo apresentou algumas soluções de crédito do Sicoob Central Rio para
expansão das Cooperativas do Ramo Trabalho e Produção de
Bens e Serviços, em relação a investimentos, pagamentos,
consórcios, previdência, seguros e crédito sustentável.
Onde Tem Coop
Houve espaço também para apresentação do vídeo
institucional da plataforma Onde Tem Coop, um ambiente de negócios para promover os produtos e serviços das
cooperativistas, uma iniciativa de intercooperação das cooperativas Comunicoop, Network e Graffiti Transfers & Tours.
Novo representante do ramo
Na parte final do evento, o presidente do Sistema
OCB/RJ, Vinicius Mesquita, anunciou que o presidente da
Cooperativa Comunicoop, Cláudio Montenegro, será o novo
representante estadual do Ramo Trabalho, Produção de
Bens e Serviços, em substituição ao secretário de finanças
da OCB/RJ, Ildecir Sias.
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Unimed Federação Rio é destaque no último Balcão Digital de Negócios em 2021

M

convidados – foi a apresentação institucional da Unimed
Federação Rio.
O gerente de mercado, Herval Bezerra, iniciou demonstrando a amplitude do Sistema Unimed no Brasil,
composto por 341 cooperativas; 118 mil médicos cooperados e 18 milhões de beneficiários. Em seguida, foi a vez de
trazer o cenário no estado do Rio de Janeiro, com 19 cooperativas – Federação Rio e mais 18 singulares – mais de
1,3 milhão de clientes, rede própria com 12 hospitais (960
leitos) e três em construção, quatro centros de atendimento e seis unidades de pronto atendimento.
Com Planos de Saúde Nacional, Regional e Municipal;
Plano Odontológico e Transporte Aeromédico, a Unimed
Federação Rio, segundo Herval, pode abrir oportunidades
especiais para o desenvolvimento de produtos personalizados para cooperativas dos Ramos Agropecuário, Crédito,

Consumo, Infraestrutura, Transporte e Trabalho e Produção
de Bens e Serviços.
Planejamento Estratégico 2022
Convidado para o evento, o presidente da Associação
Brasileira das Instituições de Pós-Graduação (ABIG), Marcelo Saraceni, falou sobre a importância de as cooperativas
elaborarem seus planejamentos estratégicos a fim de terem gestão organizada, comunicação alinhada, agilidade
nas ações e desenvolvimento contínuo; saberem identificar
oportunidades de mercado e antecipar os cenários, tendo,
dessa forma, planos de ação considerando circunstâncias
realistas, otimistas e pessimistas.
A próxima edição do Balcão de Negócios Coopera Mais
Rio ocorrerá em janeiro de 2022. O destaque será o Sistema
Uniodonto.
OCB/RJ

aior rede de intercooperação e empreendedorismo cooperativo do estado do Rio de Janeiro, o Balcão Digital de
Negócios Coopera Mais Rio, promovido pelo Sistema OCB/RJ,
teve a última edição de 2021 realizada em novembro.
Na abertura, o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, detalhou o histórico do projeto nascido
em março de 2020, no início da pandemia, e que possibilitou às cooperativas fluminenses gerarem novos
negócios por meio da intercooperação. Vinicius Mesquita citou a plataforma Onde Tem Coop, elaborada pelas
cooperativas Comunicoop, Network, Sicoob Cecremef
e Grafitti Transfers &Tours, em parceria constituída por
meio do Balcão de Negócios Coopera Mais Rio, como um
case de sucesso.
Um dos destaques da atividade – que reuniu mais de
30 pessoas, entre dirigentes de cooperativas fluminenses e

O

Brasil tem 48% de fontes renováveis em sua matriz energética, como sol, vento, água e biomassa, segundo dados
do Ministério de Minas e Energia. E aplicar o conceito ESG (sigla em inglês de environmental, social and governance) tem
sido o direcionamento em empresas de diferentes setores no
mundo. A expressão define práticas que referem uma organização socialmente consciente, sustentável e corretamente
gerenciada, não preocupada apenas com lucro. Para disseminar essa tendência, o Sicoob Rio, via cooperativas financeiras
filiadas na capital carioca e no interior fluminense, disponibiliza a linha de crédito Energize (sicoobrio.com.br/energize),
para promover negócios com foco em sustentabilidade.
A linha Energize é destinada a interessados em desenvolver ou ampliar atividades empresariais com fontes
de energia renováveis, à aquisição de veículos elétricos ou
híbridos, a programas de governança para capacitação de
recursos humanos e a apoio à cadeia produtiva sustentável.
Um exemplo singular da linha Energize é o empréstimo
para iniciativas que visam ao uso de recursos naturais e geração
de energia renovável. Na modalidade pré-aprovado, a taxa de
juros varia de 1,15% a 1,80% a.m. (ao mês) para pagamento
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Sicoob Rio viabiliza crédito para projetos de energia renovável

em até 72 meses. Ou taxa pós-fixada vinculada a CDI (Certificado de Depósito Interbancário) + 0,40 a.m. a + 0,90 a.m. em
até 96 meses. Nas duas opções a carência é de 180 dias.
Para ações de governança, como, por exemplo, treinamento e capacitação de recursos humanos, a taxa de juros
no crédito pré-aprovado varia 1,45% a 2,1% a.m. No pós-fixado é CDI + 0,75% a.m. 1,3% a.m., com um prazo de
pagamento de até 24 meses, nas duas situações, e carência
de 30 dias. Há ainda a modalidade crédito social destinada
ao empreendedor inserido em rede ecologicamente responsável, incluindo funcionários, fornecedores, clientes e

comunidades nas quais atua.
“Nossas ações empresariais e de investimento levam
em conta a sustentabilidade”, diz George Figueiredo, gerente de crédito do Sicoob Central Rio (https://www.sicoob.
com.br/web/sicoobcentralrio), organização que coordena o
Sicoob Rio, formado pelas cooperativas Sicoob Cecremef, Sicoob Coomperj, Sicoob Coopjustiça, Sicoob Coopvale, Sicoob
Empresas RJ, Sicoob Fluminense e Sicoob Servidores.
“Estamos empenhados em adequar os nossos produtos
e serviços financeiros aos cooperados, pessoa física e jurídica.
Isso implica também em propor soluções com prazos adequados, ganhos energéticos, redução de poluentes, racionalização de processos e treinamentos”, acrescenta Figueiredo.
A demanda da linha Energize passa por análise de
risco, alinhamento do projeto ao perfil do financiamento,
entre outras etapas.
“O modelo de negócio do Sicoob é por si só mais participativo e inclusivo, comparado ao sistema financeiro convencional. Assim, por mais que a pauta ESG represente hoje
lugar comum, o Sicoob sempre teve como premissas o apoio
à sociedade e a negócios cooperativos”, enfatiza Figueiredo.

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 12 l Dezembro 2021

45

MG COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema Ocemg

Giro

Sistema Ocemg realiza 15ª edição do Seminário de Responsabilidade Social
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se tornar signatária do Pacto Global da ONU.
Cooperativismo na Conferência da ONU
Integrando a programação, a Gerente Geral do Sistema
OCB, Fabíola Nader, que representou o cooperativismo na
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas
de 2021 (Cop 26), em Glasgow, na Escócia, com foco em debater as mudanças climáticas, comentou sobre os desafios do
Brasil se posicionar perante as críticas no quesito meio ambiente, grande produção de alimentos e pelo fato da Amazônia estar, em boa parte, no território nacional. “Então era
um momento importante para estarmos presentes”, frisou,
comentando que o cooperativismo é uma ferramenta que
ajuda os governantes a cumprir as metas de neutralidade de
carbono, assim como outras metas ligadas aos ODS.
A gerente durante a conferência apresentou cases de
cooperativas e organizações brasileiras, entre eles o Programa de Energia Fotovoltaica do Cooperativismo (MinasCoop
Energia), iniciativa do Sistema Ocemg cujo foco é a geração
de energia limpa a partir da construção de usinas fotovoltaicas. “No MinasCoop Energia estamos falando de impactos
no clima e ações relacionadas aos ODS, o programa engloba
tudo”, disse, frisando que o cooperativismo tem a sustentabilidade no seu DNA, algo tão valorizado nos dias atuais.
Painel
O Seminário contemplou ainda o painel Energia Fotovoltaica: gerando resultados ambientais e sociais, com o superintendente do Sistema Ocemg, Alexandre Gatti Lages, o assessor
institucional e a analista de Educação e Desenvolvimento Sustentável da organização, Geraldo Magela e Rouzeny Zacarias, e
o presidente do Sicoob Credimepi, Jacson Guerra.
Gatti lembrou a criação do programa, iniciada há cerca
de dois anos, frisando a entrada da organização no âmbito da
energia renovável. Ele agradeceu o envolvimento do Comitê
Técnico formado para estruturar o MinasCoop, cujas usinas
da Ocemg, em Cristália e Botumirim, no Norte de Minas, foram inauguradas em outubro deste ano. Na última segunda
(13/12) e ontem (14/12), as estações foram ligadas à rede da
Cemig e já estão gerando energia para as unidades da orga-

nização e para doação para a Santa Casa de Belo Horizonte.
A parte social, inclusive, é o diferencial do projeto,
que engloba ainda os setores ambiental e econômico, com
geração de energia limpa e economia na conta de luz pelas cooperativas. Além disso, parte desta energia geradas
pelas usinas das cooperativas é doada para as entidades
beneficentes das cidades em que atuam.
Magela, por sua vez, frisou as importantes parcerias
institucionais firmadas pelo Sistema Ocemg para o desenvolvimento do MinasCoop Energia, com o Governo de Minas,
por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede/MG), do Instituto de Desenvolvimento Integrado
de Minas Gerais (Indi) e Cemig, para a desburocratização dos
processos, bem como com a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) e as prefeituras de Cristália e Botumirim.
Já Rouzeny complementou sobre as ações de desenvolvimento sustentável local proposto pelo Sistema Ocemg
para as cidades que receberam as usinas, levando em consideração as potencialidades e as necessidades apontadas
pelos moradores locais. A intenção é trabalhar o turismo, a
agricultura familiar e atuar junto aos jovens para a possível
criação de uma cooperativa de telemarketing.
Representando as cooperativas que já integram o programa, Guerra contou a experiência do Sicoob Credimepi
frisando que, além das unidades da cooperativa, parte da
energia será doada para as APAES da região de atuação.
“E, para incentivar que as APAES economizem energia, se a
variação de uso for menor que 20% ao ano, daremos a elas
um incentivo em dinheiro”, complementou o presidente.
Dia C
A programação contou com vídeos de cooperativas que
fizeram ações no Dia de Cooperar 2021e apresentação dos
dados do movimento em Minas este ano. Ao todo, o Dia C
beneficiou 3.253.853 pessoas, de 389 municípios, por meio
do envolvimento de 28.375 voluntários, de 252 cooperativas.
Os dados e os projetos de voluntariado cooperativismo mineiro estão no Livro do Dia C disponível no Portal
do Sistema Ocemg. A versão impressa da publicação será
enviada para todas as cooperativas participantes.

OCEMG

edição 20201 do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão contemplou 27 cooperativas mineiras entre as premiadas nas categorias Bronze e Prata, em diferentes níveis
de maturidade.
Entre elas, o Sicoob Credicopa, que recebeu o Bronze
no nível Primeiros Passos e foi representado na cerimônia
de premiação pelo presidente Ronaldo Siqueira. “A Ocemg
teve um papel importantíssimo nessa nossa conquista, que
estamos muito orgulhosos em receber, porque, mesmo agraciados nos Primeiros Passos, vimos a necessidade das melhoras que precisamos buscar pela frente. Isso foi demonstrado
pelos técnicos da Unidade Estadual”, frisou.
“Uma honra e um orgulho! Estamos aqui como Central
para receber esse prêmio que muito nos orgulha e dignifica.
É motivo de satisfação grande, também, estar aqui com 10
cooperativas do nosso sistema sendo premiadas. Acreditamos que muitas outras cooperativas têm trabalhado para
estar aqui nos próximos eventos, recebendo este prêmio de
gestão”, complementou João Batista de Noronha, vice-presidente do Sicoob Central Crediminas, que recebeu a Prata no
nível Primeiros Passos.
Já Musse Matuck, presidente da Unimed Circuito das

Águas, que conquistou a Prata no nível Compromisso com
a Excelência, afirmou que “como liderança, eu entendo que
este prêmio é o melhor presente que podemos dar para os

Superintendente apresenta artigo na ACI

Unimed Poços de Caldas completa 30 anos

E

m dezembro, a Unimed Poços completou seu trigésimo
aniversário, com muitos bons motivos para comemorar
e preparada para o futuro. Nestas três décadas, a cooperativa poços-caldense construiu uma história baseada nos
princípios e valores cooperativistas, com vistas no desenvolvimento contínuo dos colaboradores, na responsabilidade social, econômica e ambiental e na parceria com a
rede prestadora através do respeito e do compartilhamento das forças.
Nestes 30 anos, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das comunidades de Poços de Caldas e
região. Sem contar que todos os recursos financeiros gerados, direta ou indiretamente, pela cooperativa permaneceram na cidade, contribuindo para girar a economia
do município.
Somente nos três últimos anos, foi investido quase
R$ 1 milhão em ações sociais, como: incentivo a projetos

cooperados e para colaboradores, e o maior exemplo de que
nós estamos levando a cooperativa para um nível de maturidade e de gestão, subindo um degrau a cada ano”.

OCEMG

M

arcando o fechamento do calendário de ações voluntárias
em Minas Gerais, o Sistema Ocemg realizou o XV Seminário de Responsabilidade Social das Cooperativas Mineiras.
Na ocasião, foram apresentados os resultados do Dia
de Cooperar (Dia C) 2021, as ações das cooperativas mineiras
realizas ao longo do ano, bem como foram ministrados palestras e debates sobre responsabilidade social e ambiental.
Abrindo o evento, o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, ressaltou em sua fala que a entidade celebra
as ações com foco em transformar a vida das pessoas e das
comunidades em que atuam. Destacou ainda os projetos do
Sistema Ocemg voltado para o desenvolvimento sustentável
das cidades mineiras. Ele frisou o Dia C como principal movimento de voluntariado cooperativista do país que, concebido
em Minas, hoje é realizado de Norte a Sul do país. “Nos antecipamos a Organização das Nações Unidas (ONU) na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e,
somente este ano, as cooperativas mineiras trabalharam 14
dos 17 ODS em seus projetos do Dia de Cooperar”, completou.
Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB,
desejou um ano novo de mais realizações para o cooperativismo mineiro e brasileiro e comentou, sobre o Dia C que,
“Minas Gerais tem realizado um trabalho exemplar e sido
uma referência que a Unidade Nacional pegou emprestada
e levou para outros Estados”. Freitas complementou que o
setor está se movimentando no sentido de atender o que
a humanidade anseia, que é “inovação, transformação e
mudanças. E o cooperativismo vem como uma forma de
negócios voltada para a sociedade e para as pessoas”.
A coordenadora Geral do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), Maristela Baioni, representando a embaixadora da ONU, Katyna Argueta, reconheceu o trabalho diferenciado que as cooperativas vêm
desempenhando no atingimento da Agenda 2030 e os resultados que foram comprovados e apresentados durante o
Seminário. Ela comentou que as pessoas tendem a pensar
que as empresas e cooperativas perdem competitividade
ao investir em responsabilidade social, mas é o inverso, por
isso é preciso mudar o olhar para essas práticas. O Em Sistema Ocemg se tornou a primeira Unidade Estadual do país a

A

culturais e esportivos, parceria de eventos promovidos pela
Secretaria de Esportes, apoio ao time profissional de futebol de campo da Associação Atlética Caldense e contratos
filantrópicos que garantem atendimento médico ambulatorial às crianças atendidas por várias instituições, entre
outras. Por meio do Programa Viver Bem, ainda promoveu
atividades de promoção da saúde para a comunidade, como
o Curso de Gestante e oficinas de prevenção de doenças e
alimentação saudável.
“Sinto-me orgulhoso de estar à frente da Unimed Poços ao comemorarmos seus 30 ano”, destaca o médico e presidente da cooperativa, Odilon Trefíglio Neto, que completa:
“Agradeço a todos que contribuíram para nossas conquistas
– cooperados, colaboradores e prestadores de serviços –
em especial, aos ex-dirigentes e suas diretorias. E faço uma
reverência especial aos nossos mais de 50 mil beneficiários,
que há 30 anos nos confiam sua saúde e de suas famílias”.
UNIMED-PC

OCEMG

Cooperativas mineiras são agraciadas com 27 troféus nas categorias Prata e Bronze

Fachada do hospital da Unimed Poços de Caldas

O

superintendente do Sistema Ocemg, Alexandre Gatti
Lages, apresentou, no dia 29 de novembro, um artigo
durante a ICA Cooperative Research Conference on the Cooperative Identity, realizado em Seul, na Coréia do Sul, e virtualmente. A apresentação do estudo do superintendente foi
em uma mesa virtual conduzida pelo Sistema OCB.
Intitulado “C Day: the moviment that states the power of
the cooperatives” (em português, Dia C: o movimento que expressa a força do cooperativismo), o artigo ressaltava a história
da iniciativa desde a sua criação, em Minas Gerais, pelo Sistema
Ocemg, até os dias atuais. O autor frisou ainda os números do
Dia C que já beneficiou 18 milhões de pessoas e mobilizou mais
de 800 mil voluntários nestes doze anos.
Esta foi a primeira vez que um artigo de representante do Sistema Ocemg é apresentado durante o evento.
Além disso, na edição deste ano, a gerente e o analista
de Desenvolvimento e Monitoramento de Cooperativas
da organização, Vitória Drumond e Fabrício Figueiredo,
respectivamente, tiveram artigos aprovados pela banca
científica do congresso.
O evento, realizado pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI) entre 28 e 30 de novembro, fez parte dos preparativos para o Congresso Cooperativo Mundial da entidade, que
ocorreu de 1º a 3 de dezembro, também em Seul.
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Fonte: Ascom Sistema OCB/ES

Fonte: Ascom Sistema OCB/ES
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Almoço Solidário no ES

O

Sistema OCB/ES e as cooperativas capixabas concluíram a
entrega de 2,5 toneladas de alimentos para o projeto Almoço Solidário, que funciona no bairro Boa Vista II, em Vila Velha. De agosto a dezembro, foram entregues 300 cestas básicas.
Os alimentos foram adquiridos com recursos doados
por cooperativas capixabas, por pessoas da comunidade
e pelo próprio Sistema OCB/ES durante uma live solidária
organizada pela Unidade Estadual em julho de 2021, em
celebração ao Dia de Cooperar (Dia C).
O Almoço Solidário é liderado pelo morador de Vila
Velha Paulo Roberto Moreira, dono de um restaurante no
município, que destacou o impacto das doações de alimentos para famílias carentes que residem perto do seu estabelecimento, além de mencionar a necessidade de as pessoas
continuarem fazendo doações ao projeto.
“As doações geraram muita alegria na vida de cada
uma das pessoas beneficiadas. A importância de continuar
ajudando é garantir a alimentação e subsistência das famílias. Somos gratos ao Sistema OCB/ES, às cooperativas
capixabas e a todos que de alguma forma participaram da
ação”, agradece.
Cooperativismo e solidariedade andam juntos, pois fazer
o bem, especialmente para os que mais precisam de ajuda, é
uma missão do movimento cooperativista, explica o superin-

tendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.
“Cuidar das pessoas é uma das missões mais honrosas
do cooperativismo e, neste ano, entendemos que poderíamos ajudar as pessoas fornecendo algo essencial para a
sobrevivência delas: os alimentos. O cooperativismo capixaba se orgulha de poder ajudar ao menos uma parcela da
população que convive com a insegurança alimentar”, relata.
O ALMOÇO SOLIDÁRIO
O projeto Almoço Solidário está ativo desde 26 de março de 2020, quando foi criado por Paulo Roberto Moreira. A
ideia é fruto da comoção de Moreira, quando viu uma família

revirando o lixo do seu restaurante em busca de alimentos.
Desde então, o projeto ganhou adesão, cresceu e hoje
fornece refeições gratuitas de segunda a sábado para aproximadamente 800 pessoas do município de Vila Velha. Em
complemento, a iniciativa também doa alimentos não preparados para famílias necessitadas.
O Almoço Solidário encontrou dificuldades para se
manter de pé durante a pandemia ante à redução de doações recebidas, razão pela qual Moreira cogitou encerrar o
projeto. Para resolver o impasse, o idealizador da iniciativa
vendeu seu próprio carro e moto para continuar fornecendo
alimentos para os que mais precisam.

Brincadeiras e oficinas promovem integração de crianças autistas na Unimed Sul Capixaba
essões de cinema, oficinas de arte, oficina sensorial, brincadeiras e contação de histórias divertiram e promoveram
a interação de crianças com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) atendidas pelo Centro de Especialidades Unimed (CEU),
em Cachoeiro de Itapemirim. As atividades fizeram parte da
Semana Recreativa Unimed, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades sociais, psicomotoras e de comunicação dos pacientes com TEA.
Os atendimentos, agendados, começaram na última
segunda-feira e terminam nesta quinta-feira, dia 23 de
dezembro. No evento, as crianças interagem entre si, com
o acompanhamento dos profissionais de saúde, tendo uma
experiência diferente ao atendimento individual regular
com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.
Renata Almeida Koppe Morelo, mãe de Matheus, de 2
anos e 5 meses, ressaltou que a iniciativa contribuiu para que
ele tivesse uma interação social que não estava sendo possível
por conta da pandemia.“Matheus teve a oportunidade de estar
com os coleguinhas, participando de atividades na sala de cinema e pintura no rosto. Os estímulos foram muito importantes
para o desenvolvimento”. Ela, que é agente comunitária de
saúde, conta que quando o filho iniciou as terapias na Unimed,
ele não falava palavras e não mantinha contato visual com as
pessoas, situações que evoluíram gradativamente.
A frentista Regia Caldeira Barros é mãe de Rômulo Falcão Busato Leal, de 3 anos, que em junho deste ano teve fechado o diagnóstico para autista e iniciou acompanhamento.
Segundo ela, a Semana Recreativa trouxe atividades complementares à terapia ABA, desenvolvida pela equipe da Unimed. “Rômulo ficou super empolgado e não queria ir embora
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quando as atividades acabavam. A programação foi bacana,
com as crianças tendo contatos com coisas sensoriais, como
pintura, jogar dadinho e fazer carinhas, podendo expressar o
que estavam sentindo: alegria, tristeza”, disse.
Quem também elogiou a Semana Recreativa foi a mãe do
paciente Theo Oliveira Rua Rodrigues, de 4 anos. “Achei que foi
tudo muito bacana, porque normalmente o espaço terapêutico
é individual. O Theo ficou animado porque fizeram uma árvore
de Natal com as fotos das crianças, dos terapêuticos, dos profissionais. Ele gostou de se identificar na árvore e ver os amiguinhos também”, disse Flávia Moreira Oliveira, que é psicóloga.

Ela avalia que, a partir das interações e novas percepções e
informações ocorridas no evento, os profissionais que acompanham o Theo poderão avaliar como está seu desenvolvimento
e quais intervenções poderão ser feitas no dia a dia das terapias.
Na programação da Semana Recreativa Unimed está
sendo montada uma árvore de Natal personalizada, que tem
como enfeites fotos das crianças. Como lembrança do evento,
as famílias levam para casa uma foto e um brinquedo.
Dados de 2020 da Organização Mundial de Saúde
(OMS) apontam que há mais de 70 milhões de pessoas com
TEA no mundo, sendo cerca de 2 milhões no Brasil.
UNIMED SUL CAPIXABA

S
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Fonte: Ascom Sistema Ocesp

CANAIS DE DIVULGAÇÃO

Giro

OCESP
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Sicoob Coopmil apoia 54ª Corrida Sargento Gonzaguinha

Uma parceria

WEBRÁDIO, PODCAST E LIVE

declarou Eduardo Chinaglia.
No evento, foi lançado oficialmente o vídeo comemorativo dos 50 anos e homenageados os principais personagens da história da
Federação, com uma citação especial aos ex-presidentes: Antonio Alberto de Felício (gestão 1990 a 2006), Humberto Jorge Isaac (gestão 2010 a 2013), Luiz Roberto Dib Mathias
Duarte (gestão 2013 a 2014), José Martiniano
Grillo Neto (gestão 2014 a 2018) e Omar Abu-

jamra Junior (gestão 2018 a 2021).
Como forma de reconhecer e agradecer
pelo tempo em que estiveram presentes, os
ex-presidentes que já nos deixaram também
foram lembrados na solenidade, com seus
nomes projetados no telão. Foram eles: Edmundo Castilho (gestão 1971 a 1978), Jeber
Juabre (gestão 1978 a 1986), Oswaldo Akamine (gestão 1986 a 1990) e Eudes de Freitas
Aquino (gestão 2006 a 2010).
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PORTAL E REVISTA

O COOPERATIVISMO BRASILEIRO SE ENCONTRA AQUI.

Cocapec inaugura Cafeteria Senhor Café
o final de novembro foi inaugurada as
novas instalações da Cocapec matriz
na cidade de Franca/SP e também a cafeteria modelo Senhor Café. Um espaço aconchegante, confortável e muito charmoso,
onde cooperados, visitantes e fornecedores
podem desfrutar do melhor café da região,
além de delícias salgadas e sobremesas.
Um lugar para se reunir e encontrar os
amigos, desfrutando de um bom cafezinho.
Juntamente com a linha de Cafés da Cocapec, a Cafeteria é um novo espaço para
divulgar os cafés dos cooperados, possibilitando assim que mais pessoas conheçam o
café de qualidade da Alta Mogiana.
A Cafeteria Senhor Café oferece os mais
variados tipos de café, entre eles, cappuccino, frappuccino, café mocha, espresso, e
também lanches, quiches, tortas, tapiocas,
sobremesas e muito mais. Além disso, é
possível encontrar toda a linha de cafés da
Cocapec e também souvenires.
Para o gestor de Torrefação da Cocapec, Victor Alexandre Ferreira, é um sonho
de anos se tornando realidade. “A Cafeteria
Senhor Café é um sonho que se tornou realidade para todos nós da Cooperativa, poder ver esse espaço tão completo é muito
gratificante”, disse.

DO COOPERATIVISMO.

SICOOB COOPMIL

Ocesp homenageia Unimed Fesp por seus 50 anos
Unimed Fesp completou 50 anos de
história e, para celebrar este marco, realizou, em dezembro, um jantar especial no
Hotel Grand Hyatt São Paulo. Na ocasião, o
presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del
Grande, entregou ao presidente da Unimed
Fesp, Eduardo Chinaglia, uma placa em homenagem ao Jubileu de Ouro da cooperativa. Também esteve presente o presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra
Junior, entre outras lideranças do Sistema
Unimed e do cooperativismo de saúde.
“Ficamos honrados em receber a placa em homenagem ao Jubileu de Ouro da
Unimed Fesp. A parceria que temos com
o Sistema Ocesp é bastante duradoura e
produtiva, sem a qual não seria possível
a realização plena de um trabalho de alta
qualidade no fortalecimento das Unimeds
do estado de São Paulo. Em nome da Diretoria Executiva, agradeço ao presidente da
Ocesp, Edivaldo del Grande, que sempre
tem trabalhado pelo desenvolvimento do
cooperativismo médico em nosso estado”,

Fonte: Ascom
Sistema
Ocesp
FIQUE LIGADO
EM
NOSSOS
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m total de 3 mil competidores, incluindo adultos e
crianças, participaram da 54ª Corrida Sargento Gonzaguinha, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021.
A prova, que não pôde ser realizada no ano de 2020 por
conta da pandemia, voltou com força total agora em 2021.
No dia 11, ocorreu a edição kids destinada às crianças.
Já no dia 12, foi realizada a prova de adultos que contou
com percursos de 4 km e 15 km e cuja largada ocorreu na
Avenida Cruzeiro do Sul (SP).
“Apoiamos e investimos no esporte. Por esse motivo
é a sétima vez que a Sicoob COOPMIL é uma das principais
apoiadoras do evento. Além de ser uma das provas mais
conhecidas de São Paulo, a corrida que é organizada pela
Escola de Educação Física da Polícia Militar, se destaca por
ter o nome do Sargento Gonzaguinha, um verdadeiro herói
da corporação”, comentou o Diretor-Presidente da Sicoob
COOPMIL, Cel PM Hudson Tabajara Camilli.
A entrega da premiação foi marcada por muitas homenagens ao vencedor das edições anteriores, o Cb PM

Leandro Prates Oliveira, que atuava na Escola de Educação
Física da Polícia Militar, e faleceu em julho desse ano por
conta de um acidente.
“Fiquei muito feliz, mas em contrapartida um pouco
triste porque esse primeiro lugar por muitas vezes foi do Leandro Prates que não está mais aqui, por isso fizemos uma
singela homenagem. De onde ele estiver nós estamos o representando”, disse o Sd PM Kristhian Lopes P. da Silva, do 8º GB
(Grupamento de Bombeiros), 1º colocado na prova de 15 km,
categoria militar - masculino.
Já o atleta Ailton Casemiro, 1º colocado na prova de 15
km, categoria geral - masculino, disse: “Foi muito bom participar e ter uma boa colocação nessa corrida, pois trata-se de uma
prova bem reconhecida e que todo atleta almeja ganhar. Estou
muito satisfeito”.
“A Sicoob COOPMIL entrou como uma das principais patrocinadoras do evento, o que comprova seu comprometimento com o esporte”, comentou o Cel PM Antonio Joaquim de Oliveira Neto, organizador da 54ª Corrida Sargento Gonzaguinha.

EM SINTONIA COM O COOPERATIVISMO

Coop amplia horário de suas lojas no fim de ano

C
O belo visual da Cafeteria Senhor Café

A Cafeteria fica na Cocapec Matriz, na
Av. Wilson Sábio de Mello, 3100 – Distrito
Industrial em Franca (SP). O espaço é aberto ao público em geral e tem funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e
30 e aos sábados das 7h30 às 11h30.
A Cocapec está entre as principais co-

operativas de café do país. Com sede na
cidade de Franca (SP) e mais seis unidades
espalhadas pela região da Alta Mogiana,
leva os cafés produzidos por mais de 2 mil
famílias cooperadas para todo o mundo.
Conheça o Instagram @cafeteriasenhorcafe e visite o site www.cocapec.com.br.

omprometida em oferecer sempre comodidade e conveniência aos seus cooperados e clientes, a Coop está
com algumas novidades neste fim de ano em relação a
ofertas e serviços.
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, as lojas de supermercados, postos de combustíveis e drogarias internas
funcionarão com horário estendido das 7h às 23h e, nos
dias 24 e 31 de dezembro, das 7h às 18h. Nos dias 25 de
dezembro e 1º de janeiro, todas as unidades de supermercados permanecerão fechadas, com exceção de algumas
drogarias externas no dia 1º de janeiro. No dia de Natal,
apenas a drogaria Bandeiras, localizada na Av. Dom Pedro
II, 217, em Santo André, estará aberta por prestar atendimento 24 horas.
Para proporcionar mais benefícios aos cooperados e
aos clientes, a Coop preparou tabloides específicos para o
Natal (17/12 a 26/12) e para o Ano Novo (27/12 a 02/01)

com várias ofertas nos setores de aves especiais, bacalhau,
cervejas, vinhos e bebidas em geral, massas e aparelhos
celulares, dentre outros.
As gôndolas também estão repletas de panetones,
inclusive da marca Delícias da Coop nas opções gotas de
chocolate, frutas secas e floresta-negra. As duas primeiras
são disponibilizadas nos formatos de 500 gramas e 1 quilo,
em caixa ou saquinho, enquanto a versão floresta-negra
vem em caixa de 500 gramas.
Quem pagar suas compras com o cartão Coop Fácil
ainda terá mais vantagens, como parcelamento em até 12
vezes sem juros no setor de eletros e em 6 vezes sem juros
para alimentos, fraldas, produtos pet e natalinos. Até 31 de
dezembro, quem adquirir o Cartão Coop Fácil terá anuidade
zero para compras efetuadas nos negócios Supermercado,
Drogaria e Postos de Combustíveis, além de contar com até
40 dias para começar a pagar.

ENTREVISTAS l NOTÍCIAS
l DEBATES l CONVIDADOS
ESPECIAIS l E MUITO MAIS!
APRESENTAÇÃO:
CLÁUDIO MONTENEGRO E CLAUDIO RANGEL
PRODUÇÃO: COMUNICOOP

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS

15h às 17h
ACOMPANHE-NOS NAS PLATAFORMAS!
l WWW.RADIOPOPRIO.COM l
l FACEBOOK.COM/RADIOPOPRIO l
l FACEBOOK.COM/BRCOOPERATIVO l
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Fonte: Ascom Sistema OCB/GO

Giro

Cooperativismo goiano abre primeira loja SomosCoop do país instalada em shopping
primeira loja SomosCoop do país instalada num shopping já está aberta ao
público, em Goiânia (GO), com o objetivo
de mostrar à população as características
que fazem desse modelo de negócio a forma mais democrática e sustentável de empreender. Com 118 metros quadrados de
área, a loja temporária, montada pelo Sistema OCB/GO no Passeio das Águas Shopping, funcionará nos meses de dezembro
de 2021 e janeiro de 2022, para aproveitar
o melhor período do comércio, com exposição de diversos produtos fabricados por
cooperativas goianas e divulgação de serviços oferecidos pelo segmento (não haverá venda).
A ideia é fazer com que os visitantes
reconheçam, dentro do cooperativismo,
muitos dos produtos e serviços de qualidade que eles já consomem no dia a dia,
mostrando que o coop está em toda parte.
Também é uma oportunidade para apresentar aos consumidores marcas do segmento que eles ainda não conhecem. Aliado à divulgação comercial, o Sistema OCB/
GO também realiza, na loja, ações informativas e educativas. Por meio do SESCOOP/
GO, estão sendo ministradas videoaulas e
minicursos, para disseminar o modelo e a
cultura cooperativista ao público.
A Loja Somoscoop Goiás faz parte de
uma ampla campanha de marketing do
Sistema OCB/GO, que também promove
a divulgação do cooperativismo em outro
grande centro de compras da capital. No
Goiânia Shopping, uma peça publicitária
com o Gustavo Kuerten é veiculada em um
super banner eletrônico, de 10 metros de
altura, para uma média de 750 mil visitantes por mês. No Passeio das Águas, a média
mensal de visitação é de 650 mil pessoas.
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís
Alberto Pereira, ressalta que essa é uma
ação inédita de divulgação de produtos e
serviços do cooperativismo dentro de um
grande centro de consumo. “Essa estratégia
está contemplada na diretriz ‘Mercado’, estabelecida por nossa gestão e, ao mesmo
tempo, tem o intuito de esclarecer como
funciona o modelo cooperativista, a partir
da interação direta com a população, especialmente crianças e jovens”, explica o presidente. “Queremos que todos conheçam
a loja SomosCoop e aprendam um pouco
mais sobre este modelo de negócios que
contribui com a economia, por meio da geração e distribuição de renda, que se forma
a partir da união de pessoas em torno de
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Colaboração: Ascom Sistema OCB/GO

o Cooperativismo em Goiás
não para de crescer!

E o SESCOOP/GO é um dos agentes de transformação dessa realidade em Goiás!

A primeira loja SomosCoop do país, instalada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia

um objetivo comum”, convida.
O superintendente do SESCOOP/GO,
Jubrair Júnior, diz que a ação também servirá para mostrar à sociedade que o cooperativismo é um modelo socioeconômico
mais justo e sustentável para as pessoas e
um caminho seguro para a superação da
crise que o País atravessa. “A ONU nos diz
que, nos municípios que têm pelo menos
uma cooperativa, o índice de desenvolvimento humano é maior. As cooperativas
movimentam a economia local, geram renda e se interessam verdadeiramente pela
sociedade, tanto que só em 2021 doamos
mais de 450 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 100 mil pessoas em Goiás
em situação de vulnerabilidade social”, informa.
Produtos e serviços
Na Loja Somoscoop Goiás, os visitantes podem conhecer itens alimentícios das
cooperativas goianas agropecuárias, como
produtos lácteos (leite UHT, queijo e iogurte), óleo, café, mel, farinha de mandioca,
polpas de frutas e doces. Do ramo agropecuário também há exposição de rações bovina e pet, fertilizantes e sementes de soja.
No segmento arte e artesanatos, em
geral, os visitantes poderão conferir várias
esculturas e outros itens de decoração, peças bordadas, como almofadas, panos de
prato e ecobags, bonecas de tecido, dentre
outras opções.

Para proporcionar uma maior interação
com o público, a loja também terá um espaço Instagramável (letreiro #SOMOSCOOP) e uma série de atividades: videoaulas
para crianças e adultos, realização de quiz e
minicursos com direito a certificado. Quem
participar dos cursos e atividades será agraciado com brindes alusivos à campanha SomosCoop.

1
2
3

O cooperativismo goiano cresce acima da média nacional.
Essa evolução ocorre em todos os setores, e os destaques
ﬁcam por conta das cooperativas dos ramos
agropecuário e de crédito.
As cooperativas de Goiás deram um salto signiﬁcativo
em 2020, com o ingresso de 42 mil novos cooperados,
ultrapassando a marca dos 300 mil. Considerando também
empregados e os núcleos familiares, o coop goiano impacta a
vida de mais de 1,2 milhão de pessoas.
O crescimento também se traduz em cifras: total de ativos
gerados aumentou 43,3% e chegou a R$ 31,1 bilhões,
em 2020. Já as sobras (o equivalente ao lucro líquido)
cresceu 180% e as coops goianas distribuíram R$ 1,475 bilhão.

Superbanner
No Goiânia Shopping, a campanha de
marketing utiliza um superbanner eletrônico, localizado na praça central, com 19
metros de altura e 10 metros de largura. O
tenista Gustavo Kuerten é o personagem
do vídeo que mostra a qualidade e a forte
presença dos produtos e serviços do cooperativismo e as vantagens de optar por
eles na hora de consumi-los.
Serviço
Loja SomosCoop
Quando: dezembro, janeiro e início de
fevereiro
Local: Passeio das Águas Shopping
Horário de funcionamento: 10h às 22h
Exposição: Produtos e serviços de cooperativas goianas
Atrações: videoaulas para crianças e
adultos, realização de quiz e minicursos,
com direito a certificado. Para os participantes das atividades, serão distribuídos
diversos brindes da marca SomosCoop.
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I.Coop avalia resultado do Curso superior em Gestão de Cooperativas

O

V

Cooperativas da agricultura familiar do Distrito Federal lançam a Cooperunium

om o apoio do Sistema OCDF/ SESCOOP-DF, as cooperativas Coopermista, Cootaquara, Coopindaia, que reúnem
pequenos agricultores, acabam de fundar a Central Cooperunium, a primeira Central de Cooperativas do Agro do DF/RIDE
- Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal.
O lançamento da Cooperunium vem na esteira da recente criação da Rota da Fruticultura, que visa transformar
a região do DF em um polo de fruticultura. Deste modo, o
objetivo da Central é montar uma completa estrutura capaz de alavancar toda a produção das cooperativas filiadas,
como também expandir mercados e garantir maior lucratividade e renda para os pequenos produtores, por meio de
várias ações de apoio à agricultura familiar.
“Com um processo de produção e comercialização in-

Opinião

tegrado, as cooperativas associadas terão melhor acesso a
mercados e aí também se consegue maior agregação de
valor para a industrialização. Por intermédio da Central, a
possibilidade de se ter uma estrutura de agroindustrialização é muito maior. A logística de distribuição dos produtos;
a aquisição de insumos de modo conjunto, tudo isso agrega valor. Então, várias ações deverão ser realizadas pela
Central”, explica Remy Gorga Neto, presidente do Sistema
OCDF/SESCOOP-DF, que participou ativamente das reuniões para a organização da Central.
A ideia de criar a Cooperunium surgiu no final de setembro, após um intercâmbio que levou dirigentes de cooperativas agrícolas do DF/RIDE à cooperativas do Paraná
que fazem parte da Rota de Fruticultura daquele estado.

“Foi uma experiência muito rica. O pessoal voltou animado
percebendo que a criação de uma Central no DF seria muito
importante. Tanto que a concepção da Central Cooperunium foi inspirada no sucesso da Unium, formada por três
cooperativas paranaenses”, pontua Gorga Neto.
O presidente da Coopindaia é um dos mais entusiasmados. “Com a fundação da Central, seremos mais fortes para
competir no mercado. Já temos várias outras pequenas cooperativas querendo se juntar a nós”, afirma Luciano Carvalho.
Para a cooperativa fazer parte da Central, é preciso que
ela seja formada por pelo menos 60% de agricultura familiar. A adesão é voluntária. As interessadas podem entrar em
contato diretamente com o presidente da Cooperunium e da
Coopermista, Ivan Engler, pelo telefone: (61) 9 9904-7840.

Remy Gorga Neto é presidente do Sistema OCDF

OCDF

C

Choque de realidade!

E

m muitas ocasiões estamos tão enfurnados nas nossas
preocupações diárias que não conseguimos parar para
olhar o nosso entorno, para conhecer novas realidades e
experiências que podem mudar muito a nossa forma de
perceber as coisas.
Nas cooperativas essa afirmativa não é diferente. São
tantas atribuições e incêndios a serem debelados, que o
olhar das lideranças não se afasta do cotidiano de problemas a serem resolvidos “para ontem”.
Isso é compreensível, mas não deve ser uma regra
geral. Muitas situações, consideradas complexas, já foram
vivenciadas por outras lideranças em momentos distintos e
soluções foram encontradas.
Basta um olhar mais atento sobre a trajetória de quem
já passou por situações de turbulência para termos ideias poderosas, que nos poupariam muitos sacrifícios na resolução
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de problemas, similares, que parecem intransponíveis.
Quem já passou por esse aprendizado tem muito a
compartilhar e, portanto, deve ser considerado estratégico
dar uma pausa na correria diária para oxigenar a forma de
perceber a realidade.
No Brasil temos excelentes referências de cooperativas com processos de governança e gestão bem estruturados, proporcionando resultados expressivos para toda a
região em que atuam.
Mais especificamente no Paraná, encontramos alguns
casos que demonstram o sucesso de um trabalho realizado
com responsabilidade, competência e profissionalismo,
servindo como referência para quem se permite ampliar os
horizontes e se inspirar nos bons exemplos.
Cooperativas como a Cooperante, no município de
Campo do Tenente, Bom Jesus, no município de Lapa, Cas-

trolanda, no município de Castro e Cooptur, no município
de Ponta Grossa, são algumas de muitas que indicam o
caminho a ser percorrido.
Alguns dirigentes de pequenas cooperativas do Distrito
Federal e região do entorno tiveram a oportunidade de vivenciar esse choque de realidade e, sem exceção, voltaram inspirados pelo que viram e ouviram nas visitas a essas cooperativas.
Conhecer novas experiências não deve ser visto como
um desvio de foco das atividades diárias da cooperativa,
mas sim ser considerado como uma boa prática de gestão
que deve estar no radar dos líderes cooperativistas.

inte e quatro alunos formaram-se na primeira turma do
curso superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas
da Faculdade de Pesquisa do Cooperativismo, em Cuiabá. A
diretora acadêmica da faculdade e presidente do Instituto de
Cooperativismo (I.coop), Janete Dalabarba, diz que a formação,
apesar de nova no estado, teve um grande resultado, com baixo índice de evasão e muitos resultados que já estão prontos
para serem aplicados, tendo em vista que o trabalho de conclusão de curso precisa estar alinhado à prática cooperativa.
O curso é um superior tecnólogo e tem a duração de
dois anos e meio. Para entrar, o aluno precisa fazer uma
redação, cujo texto será avaliado pelos professores. O principal critério de avaliação é ter o conteúdo consonante com
o perfil cooperativista e que demonstre a habilidade do
candidato com o trabalho de equipe, bem como a preocupação dele em ter um trabalho que atenda à comunidade.
Para o ano de 2022, o processo seletivo está previsto
para julho. A professora Janete Delabarba explica que os
alunos têm as mais diferentes origens. Alguns já trabalham
em cooperativas, outros são jovens aprendizes e há ainda
os que veem de comunidades com potencial para o cooperativismo e querem aplicar o conhecimento onde moram.
Entre os diferenciais do curso estão o foco nos valores
cooperativos dentro das disciplinas, como a democracia,
qualidade em gestão, sustentabilidade e desenvolvimento
da economia local e social.
Outra diferença é a união entre teoria e prática que acontece
nas aulas, tendo em vista que as situações são avaliadas a partir
de casos reais. Na opinião de Delabarba, isso foi importante para
manter o interesse do aluno e não o deixar desanimar mesmo
diante da pandemia, que obrigou as aulas a serem on line.

A professora esclarece que o Brasil e Mato Grosso têm muito o que desenvolver em relação ao cooperativismo. E, além dos
profissionais formados serem preciosos para as cooperativas já
em funcionamento, eles também podem ser agentes de transformação e trabalharem na abertura de novas cooperativas.
“Temos que entender que o conhecimento é processual
e ele precisa de tempo e estudo. Não é algo mágico. E, com
o curso de superior, as pessoas podem aprender a teoria e
debruçar sobre casos práticos até construir a base de conhecimento sólida. Por isso, temos no nosso curso muita gente
que já tem uma formação e buscou a segunda para aprender
como aplicar o cooperativismo”, afirma Delabarba.
Uma dessas pessoas é o médico veterinário Carlos
Dorileo. Ele trabalha com animais de grande porte e já fez
mestrado na área de cooperativismo. Teve uma carreira
profissional na qual atuou fortemente com o setor de coo-

perativismo do leite e, agora, que se se aposentou, pretende atuar na construção de novas cooperativas.
Ele disse que entrou no curso cheio de expectativas e
teve todas atendidas no decorrer das aulas. Segundo o gestor
de cooperativas recém-formado, o que mais chamou a atenção foram a qualidade dos professores e o formato das aulas.
Além da parte teórica, havia a aplicação prática dos
conhecimentos e ainda a troca de experiência entre os
próprios alunos, já que a sala tinha integrantes de diversos
segmentos – agro, mineração, crédito, saúde e trabalho.
Dorileo acredita que a primeira aplicação do que aprendeu acontecerá na região do Pantanal, onde tem uma propriedade rural. Lá, ele acredita que há espaço para uma cooperativa
de recuperação dos recursos hídricos e quer trabalhar para isso.
Os interessados no curso superior de Tecnologia em Gestão
de Cooperativas podem acessar o site: https://www.icoop.edu.br/.

50 anos da Lei Geral das Cooperativas

A

história do cooperativismo começou em 1844 na Inglaterra. O movimento chegou ao Brasil 44 anos depois,
em 1889, em Minas Gerais, com a fundação da Cooperativa
Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Passados 125 anos, no dia 2 de dezembro de 1969 foi criada a
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), sendo registrada em cartório em 1970 e no ano seguinte, 127 anos
depois de Rochdale, no dia 16 de dezembro de 1971, foi
criada a Lei 5.764/71.
A 5.764 é uma lei que define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas, e a atuação das cooperativas, com todas as
particularidades do nosso modelo de negócios.
“Esses 50 anos merecem ser comemorados. Hoje o
cooperativismo tem uma representativa grande em diversos setores e seu crescimento é fruto da segurança jurídica que a nossa cinquentenária Lei 5.764 proporciona.
É claro que temos muito o que avançar, mas não podemos
negar a eficiência de uma lei que dura 50 anos. Com a Lei,
o cooperativismo ganhou segurança jurídica e força, além
de um olhar próprio para suas questões e necessidades”,
disse o presidente do Sistema OCB/MT, Onofre Cezário de
Souza Filho.

Ele ressaltou, que “o cooperativismo em Mato Grosso vem crescendo de forma expressiva e isso só acontece
quando existe confiança e uma lei que gera esta confiança.
Hoje são 170 cooperativas, com mais de 600 mil cooperados, 10 mil empregos e com uma expectativa muito grande
para o crescimento do movimento cooperativista”.
Para o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, o
cooperativismo brasileiro não é responsável apenas por
uma movimentação financeira significativa, na ordem de
R$ 400 bilhões/ano. “Mais do que isso, nosso setor faz uma
movimentação social fantástica. Somos um universo de
cerca de 80 milhões de brasileiros. Além disso, as cooperativas geram recursos que são mantidos nas localidades
onde estão inseridas, o que reflete em uma onda de prosperidade, bem-estar e felicidade”.
Para o presidente, a Lei 5.764 é responsável por proporcionar essa prosperidade. “Ela pode até precisar de alguns retoques ou modernização em alguns aspectos, mas
ainda é a grande pilastra de sustentação do cooperativismo
brasileiro. Queremos que ela seja cada vez mais forte e adequada as inovações atuais e de uma geração com economia
mais participativa. E temos certeza de que essa senhora (a
lei) deve continuar nos ajudando nessa jornada”, concluiu.

OCB/MT

tanto os fechados para cooperativas quanto aqueles abertos para a comunidade, o aplicativo oferece outras possibilidades do mundo virtual. Por lá, interessados podem
acessar a plataforma de ensino a distância, CapacitaCoop,
informações importantes sobre os programas de desenvolvimento de gestão, governança e acompanhamento de
desempenho da cooperativa (PAGC, PDGC e GDA).
Com o aplicativo, o Sistema OCDF/SESCOOP-DF espera
incentivar cooperativas e cooperados a colocar a intercooperação, sexto princípio do cooperativismo, em prática.
Esse caminho será possível por meio do menu NegóciosCoop, que permitirá a realização de negócios e proporcionará que as cooperativas locais mantenham a integração
intersistêmica, comprando e vendendo produtos umas das
outras.
Para ter acesso ao aplicativo, basta acessar a AppStore
(em celulares iOS) ou a PlayStore (em celulares android),
digitar SESCOOP/DF e fazer o download gratuito.

OCDF

Sistema OCDF/SESCOOP-DF lançou oficialmente em dezembro a primeira versão de seu aplicativo. A plataforma tem como objetivo divulgar cursos e eventos, estabelecer conexões entre as cooperativas locais e informar sobre
capacitações, negócios e programas de desenvolvimento
de gestão, governança e acompanhamento de desempenho que habitualmente são promovidos pelo Sistema. O
aplicativo está disponível para sistemas iOS e Android e
pode ser baixado por qualquer pessoa, sem nenhum custo.
Na avaliação da superintendente do SESCOOP/DF,
Carla Madeira, com o lançamento da plataforma, a instituição quer alcançar o maior número de pessoas, sejam
elas cooperativistas ou não. ‘‘O lançamento do aplicativo
é uma conquista para todos e, por este motivo, estamos
muito felizes. A plataforma com interface interativa traz informações de cursos, eventos, negócios e muito mais para
cooperativas e sociedade em geral’’, explica Carla.
Além de trazer o detalhamento de cursos e eventos,

I.COOP

Aplicativo do Sescoop/DF conecta cooperativistas, cooperativas e sociedade
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CENTRO-OESTE COOPERATIVO

Fonte: Ascom Sistema OCB/MS

Giro

Cooperativa de MS é a primeira a renovar frota de vans no transporte intermunicipal

operativas que mostra da onde vem e pra onde vai. Como
por exemplo Deodápolis a Campo Grande e isso facilita
para o usuário, para a fiscalização e facilita para a própria
cooperativa para controle dos seus veículos”, explica.
Soares ressalta que essa é a primeira cooperativa de
vans que apresenta frota nova na AGEMS e que a expectativa éque novas empresas também apoiem a ideia.
“Nós queremos que não apenas as cooperativas, mas
também os operadores autônomos participem desse sistema de carros novos e adesivagens, mesmo que haja custo.
Nós não queremos que esse custo seja transferido para o
usuário, nós queremos que seja absorvido pelo próprio
operador e isso eles estão conseguindo fazer”, destaca.
Qualidade e segurança
O diretor de transportes, conta que o importante é o

Copasul recebe resultados da Fundação MS

V

isando os preparativos para a 2ª safra 2022, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense (Copasul) promoveu
o evento Reunião dos Produtores, que aconteceu em dezembro, em Naviraí e Maracaju, respectivamente, com palestras realizadas pelos pesquisadores da Fundação MS. As
apresentações incluíram uma série de fatores que implicam
no desenvolvimento do milho e culturas de segunda safra,
desde nutrição em área com perfil de solo, posicionamento
de híbridos, percevejo barriga-verde (Diceraeus melacanthus), inseticidas químicos e biológicos contra a cigarrinha
(Daubulus maidis) e mancha branca.
Participaram das palestras em Naviraí os pesquisadores dos setores de Fitotecnia Milho e Sorgo, Dr. André
Lourenção, e Manejo e Fertilidade do Solo, Dr. Douglas
Gitti. Já os palestrantes do evento em Maracaju foram os
pesquisadores Dr. Luciano Del Bem Junior, da área de Herbologia/Entomologia, e Dra. Ana Cláudia Ruschel Mochko,
do departamento de Fitopatologia/Nematologia.
Os resultados apresentados foram obtidos com trabalhos de pesquisa conduzidos durante a última safrinha
em Mato Grosso do Sul, com análise do comportamento
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das culturas, pragas e doenças em ambientes diversos,
ampliando as possibilidades de levar melhor conhecimento para os produtores que possuem propriedades com
características que se assemelham ou que sejam iguais as
realizadas no estudo.
Com os trabalhos realizados pela Fundação MS avançando em todo o Mato Grosso do Sul, os pesquisadores demonstraram que a influência entre as culturas é bastante
significativa. O milho, por exemplo, possui impacto significativo para a soja, principal produto agrícola do estado. As
culturas de cobertura e os sistemas de produção existentes
na segunda safra também estão proporcionando resultados expressivos para a leguminosa.
A diversificação do plantio nos últimos 10 anos, possibilitou um crescimento de 100% no uso e ocupação do solo,
conforme dados apresentados pelo Sistema de Informação
Geográfica do Agronegócio (Siga MS) na primeira safra
20/21, passando de 1,7 milhão/ha para 3,5 milhões/ha.
Esse avanço, principalmente em áreas do Centro-Sul do
estado, reforçam os trabalhos desenvolvidos pela Fundação
MS, que, com Unidades de Pesquisa em 14 municípios, soman-

equilíbrio entre a concessionária e o usuário, de uma forma que
as empresas invistam, dentro do próprio equilíbrio econômico
financeiro e que melhore a qualidade para o passageiro.
“Queremos que a cada dia o serviço seja melhorado,
inclusive, estamos desenvolvendo o sistema de monitoramento de veículos, para questões de segurança e qualidade
do atendimento ao usuário”, frisa.
O diretor-presidente da Coopervans do Pantanal, Claudeir
Souza, contou que o novo olhar e a modernização da Agência
contribuíram para que melhorias fossem concretizadas.
“Esse é um avanço extraordinário, são coisas que já
havíamos buscado anteriormente, e hoje estão se concretizando, essa nova administração tem uma visão diferente a
respeito do transporte e para nós da cooperativa é uma satisfação. A AGEMS tem agora uma visão de mudança e hoje é
um dia muito especial e significativo para todos nós”, finaliza.

do mais de 30 mil parcelas, impactam mais de 2,5 milhões/ha.
A Reunião dos Produtores é um programa que se
iniciou em fevereiro 2008, quando a Copasul inaugurou a
nova sede, em Naviraí. O intuito inicial era reuniões pontuais para resoluções de demandas simples, mas acabou se
tornando um dos momentos mais importantes para troca
de conhecimentos e alinhamento de assuntos importantes.
Atualmente, o encontro acontece na primeira segunda-feira de cada mês e é palco de apresentações de palestras técnicas, assuntos internos da Copasul e alinhamentos
importantes para as safras.
OCB/MS

ualidade, segurança e bom preço são requisitos importantes para os passageiros na escolha de empresas de
transporte intermunicipal. Esses são pontos essenciais que
a AGEMS, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, reforça com as empresas para
preservar o bom serviço prestado à população.
Pensando na qualidade acima de tudo e no suporte
que a Agência entrega a essas prestadoras de serviços, a
cooperativa de vans de Mato Grosso do Sul, a Coopervans
Pantanal, apresentou na quinta-feira (9), no pátio da
Autarquia, a nova frota já disponível aos passageiros. A
Cooperativa é a primeira no Estado na categoria de vans a
atender as recomendações da Autarquia com veículos novos e adesivagem moderna.
Para o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de
Assis, essa é mais uma conquista para os passageiros, para
Agência Reguladora, e até mesmo para as empresas.
“Mais uma empresa que acredita no MS e investe naquilo que nós queremos, melhorar o transporte intermunicipal de pessoas, temos agora vans modernas que dão
tranquilidade para o passageiro, é como eu sempre digo,
quanto vale uma vida? Nós priorizamos a qualidade e a
segurança acima de tudo, pensando sempre no bem-estar
da nossa população”, disse.
O diretor de Transportes, Rodovias e Portos, Matias Gonsales Soares, explica que essa novidade é fruto de um incentivo
da Agência Reguladora para melhorar os serviços prestados.
“Esse é um acordo que fizemos com a Coopervans
Pantanal, onde nós incentivamos para renovarem a frota,
como são diversos cooperados, não é apenas uma pessoa
que está acreditando no nosso trabalho, é um conjunto de
cooperados que querem participar. Nós fizemos um acordo
com a Coopervans para fazer a adesivagem em todas as co-

AGEPAN
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Cergio Tecchio é presidente do Sistema Oceb

Encontro de Alinhamento Estratégico chega a sua 12ª edição na Bahia

Cooperativismo baiano mostra sua força econômica

A

O

Novas histórias em 2022
No segundo dia do encontro, o público acompanhou
o que está planejado para o ano que vem, em termos de
atividades e ações, a partir dos orçamentos previstos para

a Oceb e o Sescoop/BA, sendo que esse planejamento é
feito de forma participativa e tem como base as demandas
oriundas dos Encontros dos Ramos e do Direcoop. O convite
foi que todos se sintam engajados para construir novas histórias no ano que vem.
Taíse da Cunha, conselheira administrativa do Sescoop/BA fez um destaque sobre o processo de planejamento.
“Olhando para 2022 percebo o quanto nós evoluímos em
relação às proposições, como para todas as outras questões
do cooperativismo. Estamos olhando para todos os ramos,
temos feito encontros dos ramos para traçar as estratégicas
e isso foi um marco: olhar para as necessidades dos ramos.
Vamos conscientizar nossas equipes o quanto essas proposições são benéficas para as pessoas e para o cooperativismo.”
A execução do planejamento do Sistema Oceb depende de muitas mãos e a participação das cooperativas
é fundamental. Sobre esse aspecto, Maria Vandalva de
Oliveira, conselheira administrativa do Sescoop/BA, refletiu que precisa ter um time preparado para se preparar.
“Não adianta o Sistema Oceb ter um planejamento dessa
envergadura se as cooperativas não estiveram abertas a
essas demandas que elas mesmas fizeram, com tempo de
execução ágil, pois as necessidades mudam. Estamos em
um cenário desafiador, portanto, dois elementos que as
cooperativas precisam: modelo de liderança e inovações.
Nosso time precisa estar preparado para se preparar”.
O encontro, que sempre traz um tema para motivar
os cooperativistas para realização de um trabalho sinérgico
que viabilize desenvolver, cada vez mais, os negócios das
cooperativas, trouxe nesta edição o palestrante Alexandre
Pellaes que falou sobre “A mudança como elemento do
desenvolvimento humano” . Ele expôs várias questões para
inquietar o público, como ele destacou, convergindo para a
realidade do mundo em que estamos vivendo, onde “a mudança é a nova permanência”. Os participantes do evento,
dentre eles muitos gestores de cooperativas, foram motivados a refletir sobre o poder do autoconhecimento para a
construção de melhores relações e também a pensar: “Não
espere por inspiração. Torne-se a inspiração”.
Tatiane Lima, integrante do Comitê de Mulheres Cooperativistas da Bahia, expressou a sua satisfação em fazer
parte, pela primeira vez, do encontro. “Estou muito feliz em
participar desse processo de alinhamento. Eu vejo que podemos contar com vocês para muitas ações e que podemos
estar juntos para superar os desafios.”
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

A história de 2021
O presidente do Sistema Oceb foi quem contou a história

construída pelo Cooperativismo Baiano em 2021, com a participação das cooperativas, dos parceiros, de toda a equipe que
compõe o Sistema Oceb e da sociedade. Após a apresentação,
muitos participantes expressaram suas opiniões sobre o trabalho que tem sido realizado pelo Sistema Oceb em prol do desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo no estado,
mesmo com os desafios causados pela pandemia da Covid-19.
Integrante do conselho diretor da Oceb, Alaerte Arônia, comentou o quanto fez diferença fazer parte de um
sistema no cenário da pandemia. “Fazer parte do sistema
cooperativista sendo uma cooperativa fez toda uma diferença por conta dos impactos da pandemia. Tivemos que
nos reinventar em um piscar de olhos e o sistema também
se reinventou. Quem não teve alicerce enfrentou uma dificuldade gigantesca. Se as pessoas crescem, as nossas cooperativas crescem e nosso cooperativismo aparece.”
Quem também concordou com esse ciclo ganha-ganha
que tem gerado a atuação da Oceb e do Sescoop/BA para o
cooperativismo baiano foi Vandevaldo Rios, conselheiro diretor da Oceb. Para ele, o trabalho que vem sendo realizado
tem repercutido positivamente no trabalho das cooperativas.
“Destaco o trabalho de assessoria que tem sido dado e também o engajamento do time do Sistema e das cooperativas.
Todos engajados e com o propósito de cooperar”.
Outro aspecto que foi destacado pelos participantes
é a crescente adesão das cooperativas ao Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC). E não
é só a adesão, mas o entendimento do quanto essa busca
pela excelência da gestão e governança é papel de todos
que tocam o negócio e de que podem contar com o Sescoop/BA para estimular a rotina de tomada de decisão e
implantação de melhorias nas cooperativas.
Antônio Assunção, conselheiro administrativo do Sescoop/BA, comentou sobre um dos ganhos do PDGC na sua
cooperativa. “A comunicação interna nos fortaleceu muito.
Passamos a viver processos de melhoria.” Para além da
Cooproeste, ele tem percebido o quanto o cooperativismo
baiano tem sido reconhecido. “O Sistema está sendo mais
conhecido na Bahia e isso tem nos trazido bastante satisfação, assim como para os cooperados”.

O Encontro de Alinhamento Estratégico do Sistema Oceb ocorreu de forma on-line
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cooperativismo é um movimento de pessoas que se
organizam entre si para obter maiores benefícios e melhores resultados por meio do trabalho realizado de forma
compartilhada, observando princípios e valores que são reconhecidos mundialmente pela ACI – Aliança Cooperativa
Internacional, que é a guardiã desses princípios e valores, e
que representa o movimento cooperativista nas ONU - Organização das Nações Unidas.
No Brasil, os números do movimento patrimonial das cooperativas, considerando o exercício de 2020 (31/12/2020) são
extremamente significativos, conforme dados da Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB), publicados no Anuário do
Cooperativismo Brasileiro 2021. No documento constam 4.868
cooperativas que integram a OCB, com mais de 17 milhões de
cooperados e que, juntas, possuem mais de 455 mil empregados.
As cooperativas se dividem em sete ramos: Agropecuário;
Crédito; Consumo; Infraestrutura; Saúde; Trabalho, Produção
de Bens e Serviços; e Transporte. Essas cooperativas reunidas
possuem um ativo total de mais de R$ 655,4 bilhões; um ativo
imobilizado de R$ 58,6 bilhões; patrimônio líquido de R$ 145,7
bilhões; capital social de R$ 55,3 bilhões; sobras (que em empresas são denominadas de lucro) do exercício de R$ 23 bilhões
e ingressos (faturamento) de R$ 414,9 bilhões.
Fazendo um recorte para a Bahia, nota-se que o coope-

rativismo vem se expandido de forma significativa nos últimos
anos, conforme dados levantados pelo Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb). As cooperativas
registradas na Oceb apresentaram os seguintes dados patrimoniais: ativos totais de mais de R$ 5,13 bilhões; ativo imobilizado
de R$ 157,6 milhões; patrimônio líquido de R$ 1,078 bilhões;
capital social de R$ 547,95 milhões, sobras de R$ 125,09 milhões e ingressos (faturamento) de R$ 4,97 bilhões.
E se compararmos em relação aos quatro últimos
anos, o percentual mostra o quanto crescemos em relação
ao crescimento do PIB da Bahia.
Segundo a Oceb, nosso crescimento médio de 2017 a
2020 mostra a seguinte evolução patrimonial das cooperativas:
Ativos Totais, variação de 47,2%; Ativo Imobilizado, variação de
26,9%; Patrimônio Líquido, variação de 34,5%; Capital Social,
variação de 10,9%; Sobras, se considerados os dados de 2018 a
2020, variação de 7,1%; Ingressos, se considerados os dados de
2018 a 2020, variação de 31,2%.
O PIB Baiano, segundo site da SEI-BA, na sua sequência
histórica, foi: 2017 de 0,0, 2018 de 2,3, 2019 de 0,8%, e 2020
foi de -3,8%. Como observamos, o PIB da Bahia foi bem abaixo
da média do crescimento das cooperativas na Bahia.
Assim, notamos que o crescimento das cooperativas na
Bahia, nestes últimos anos, é muito significativo, especialmente

considerando o crescimento do PIB baiano. Isto vem comprovar
que os investimentos em formação de dirigentes e empregados
das cooperativas, através do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo no Estado da Bahia – Sescoop/BA, vem dando
resultado, bem como os trabalhos desenvolvidos pelas cooperativas, junto as comunidades e seus cooperados, e as orientações e
representação realizadas pela Oceb.
O Sistema Oceb tem a certeza de que os trabalhos
compartilhados, a atuação com solidariedade, que é a
essência do cooperativismo, e o fortalecimento do viés
econômico nas cooperativas são o caminho de desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.
Nossas cooperativas estão em todos os territórios baianos,
e assim integram de forma compartilhada o desenvolvimento
de toda a Bahia. E é importante destacar que cada território
tem sua forma de desenvolvimento das cooperativas, sempre
respeitando a cultura de cada região, e, por isso, constroem um
cooperativismo integrado com os costumes locais.

Cooperativas baianas são contempladas em premiação nacional
SISTEMA OCEB

12ª edição do Alinhamento Estratégico do Sistema
Oceb reuniu em dezembro, por meio de videoconferência, representantes de cooperativas baianas, do Comitê de
Mulheres Cooperativistas da Bahia, e todo o time de funcionários, gestores e conselheiros da Oceb e do Sescoop/BA,
integrando, assim, o Sistema Cooperativista Baiano.
A agenda do evento contou com a apresentação das
ações desenvolvidas pelo Sistema Oceb este ano, levantadas até outubro de 2021, considerando que existem atividades que serão realizadas até o mês de dezembro, bem
como, das ações que já estão planejadas para 2022.
Acolhendo o público, mesmo que de forma virtual, o
presidente do Sistema Oceb, Cergio Tecchio, deu as boas-vindas: “Esse momento é muito importante pra gente,
pois mostramos o que fizemos e apresentamos o que os
Conselhos da Oceb e do Sescoop aprovaram para 2022,
tendo por base as demandas oriundas dos encontros dos
Ramos e do Direcoop”. Já com os olhos no futuro, o gestor
adiantou a expectativa do trabalho para o próximo ano.
“Vamos seguir trabalhando juntos para cumprir tudo o que
foi planejado e para poder levar para as cooperativas baianas os serviços do Sistema Oceb.”
Para deixar uma mensagem de estímulo e agradecimento aos cooperativistas baianos, o presidente do Sistema
OCB, Márcio Lopes de Freitas, marcou presença na abertura
do evento virtual. Além dele, a superintendente do Sistema
OCB, Tânia Zanella, também esteve presente. Para Márcio,
“este evento é fundamental para fazer o desenho do futuro
que vocês querem. Se a gente quiser um futuro bom nós temos obrigação de desenhar o futuro que a gente quer e obrigação de construí-lo. É isso que o cooperativismo baiano tem
feito: tem desenhado o futuro e feito as revisões necessárias.
Isso é algo fantástico e mostra a evolução do Sistema Cooperativista como um todo. Vocês estão de parabéns”.
Para ficar por dentro das novas estratégicas do Movimento SomosCoop, o público acompanhou o que Samara
Araújo, coordenadora de inovação na OCB, abordou em
relação às ações que estão planejadas nacionalmente. Ela
aproveitou o espaço para convidar as cooperativas participantes a fazerem novos negócios dentro da plataforma
NegóciosCoop, marketplace exclusivo para as cooperativas
fazerem intercooperação.

OCEB

Fonte: Ascom Sistema Oceb

A

cada dois anos, o Sistema OCB promove a realização
do “Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão”, com
escopo de fortalecer, ainda mais, o empreendimento cooperativo, reforçando o significado da palavra cooperação.
Um prêmio nacional de reconhecimento das cooperativas
que mais promovem o aumento da qualidade e da competitividade do nosso modelo de negócio: o Cooperativismo!
As cooperativas que participaram da 5ª edição do
prêmio foram as que aderiram ao Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC) no ciclo 2021
e preencheram o formulário por completo para avaliação.
Na Bahia a adesão ao PDGC pelas Cooperativas acontece desde 2013, quando foi implantado o programa. E
esse ano, o trabalho intenso da equipe de monitoramento
do Sescoop/BA gerou grandes frutos.
De forma inédita, duas cooperativas baianas foram
agraciadas nessa edição do prêmio. A Cooperativa Central
de Crédito da Bahia – Sicoob Central BA, que foi reconhecida
como destaque em busca pela excelência, e a Cooperativa
de Trabalho Educacional de Irecê – Coperil que, na categoria
Primeiros Passos, ficou com a premiação da faixa ouro.
O presidente Cergio Tecchio, grande incentivador do

PDGC na Bahia, se emocionou com as conquistas: “É com
muita alegria que a Bahia, pela primeira vez, consegue
colocar cooperativas na premiação, depois de um trabalho
de muitos anos, que vem contribuindo para a melhoria de
nossas cooperativas, em especial na governança, nos controles internos e na gestão. O Sistema Oceb sente-se honrado em ter cooperativas no PDGC e percebemos a evolução
delas no aprimoramento de seus processos internos, e, por
consequência, na melhoria de qualidade de seus produtos
e serviços, gerando melhores resultados e possibilitando
atender melhor a comunidade baiana. O prêmio é para
duas cooperativas, mas a inspiração é para todas”, disse.
A cerimônia do Prêmio SomosCoop Excelência em
Gestão edição 2021 ocorreu de forma on-line, na última
terça-feira (7/12) e o Sistema Oceb reuniu seus colaboradores e conselheiros para assistirem ao evento, respeitando
as medidas sanitárias, especialmente por causa da expectativa da premiação de cooperativas baianas.
Reconhecimento e premiação
Representando o Sicoob Central, que foi reconhecido
como Destaque Busca pela Excelência, o gerente de supervi-

são, Eduardo Leal, falou sobre a felicidade de vivenciar esse
momento e o impacto dele sobre a atuação da Central: “Poder desenvolver nossas cooperativas filiadas e ser destaque
na busca pela excelência mostra como estamos no caminho
certo, pois, atuando com uma boa gestão e contando com o
apoio do Sescoop/BA e da Oceb, podemos oferecer melhores
serviços aos nossos cooperados, desenvolver melhor nossas
comunidades, enfim, cumprir com nosso propósito.”
Celebrando três décadas de história, no dia da premiação, a Coperil celebrou duplamente e foi presenteada por seu
esforço e dedicação com a premiação faixa ouro na categoria
Primeiros Passos. Emocionada, a presidente da cooperativa,
Alaerte Arônia, declarou: “O momento é de grande emoção,
pois recebemos esse prêmio como um grande e valioso presente para brindar os 30 anos da Coperil. São 30 anos dedicados à prestação de serviços educacionais em Irecê (BA) e de
comprometimento com aquilo que fazemos de melhor, que é
o trabalho com nossas crianças e adolescentes, pautado nos
princípios e valores do cooperativismo, que é nosso diferencial, pois abordamos temas inerentes ao nosso negócio e nossos alunos passam a entender o poder da cooperação, a compreender o valor da inclusão e o respeito pela diversidade.”
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Fontes: Ascom Sistemas OCB/AL, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Ocern e Ocese
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Sistema OCB/CE realiza 1ª devolutiva do Eixo Desempenho para Coopemova

nas rotinas operacionais e maior controle nos processos administrativos e estratégicos para gestão na cooperativa. Os
anos iniciais da análise apontaram a dificuldade do desenvolvimento da Cooperativa, mas graças ao processamento
desses dados, foram gerados informações que facilitam o
acompanhamento dos resultados da Coop e de seus empregados por parte da cooperativa e do Sescoop-CE. A entrega da devolutiva identificou oportunidades de melhoria
no desenvolvimento humano e organizacional.
Para o presidente da Coopemova, Carlos Roberto, o
programa será norteador para o sucesso das ações e relações da Coop. “Percebemos e sentimos a dificuldade da Cooperativa no ano de 2016, a dificuldade que enfrentamos
nos deu um choque de realidade, mas é assim que vemos a
grande importância de um programa como esse, que é não
deixar que nós, enquanto dirigentes, estejamos desatentos
nas condições da Cooperativa”. E completa: “Em situações
normais, não temos esses números na mesa para avaliar a
cada tomada de decisões que tomamos, mas a Coopemova
agora tem essa bússola e por isso estamos crescendo”.
A analista de Desenvolvimento de Cooperativas, Vládia
Silva, avaliou a devolutiva como satisfatória. Para ela, os indi-

cadores mostram o quanto é necessário que as cooperativas
trabalhem em equipe com seus cooperados, colaboradores
e com apoio do Sistema OCB Ceará em seus planos de ação.
“Quando começamos o projeto no Ceará, as Cooperativas
estruturaram e validaram os planos de ação que estreitaram
as relações entre contadores, dirigentes da cooperativa e
Sescoop, mas nem todas se dedicaram no acompanhamento
do plano, o que dificulta o desenvolvimento da Coop. “Para
nós, o resultado alcançado na Coopemova é um avanço na
mudança de perfil dos gestores, e comprova que ao gerar
subsídios para o processo decisório e iniciativas a serem desenvolvidas pela cooperativa, contribui na autogestão”.
O Presidente do Sistema OCB Ceará, Nicédio Nogueira,
ressalta a importância que as cooperativas abram as portas
para que o sistema consiga alcançar seu planejamento,
contribuindo para o sucesso. “Os resultados dos indicadores
mostram a importância de termos conhecimento verdadeiro sobre a realidade da Cooperativa e ter esses dados documentados é fundamental na tomada de decisão em busca
da evolução. Para nós, do Sistema OCB Ceará, essa iniciativa
de buscar um programa gerencial como o da ViaSoft é imprescindível para tocar o negócio de forma fiel à realidade”.

OCB/PB

primeira edição do Pedal Cooperativo em Campina
Grande (PB), realizada em dezembro, foi um sucesso. A
ação reuniu mais de 100 ciclistas e beneficiou 710 pessoas
atendidas pelas seis entidades que receberam as doações
de mais de meia tonelada de alimentos não-perecíveis,
além de distribuição de lanches.
Os alimentos não-perecíveis, que foram doados pelos ciclistas, começaram a ser entregues ainda na sexta-feira, véspera do
Pedal, no Hospital da FAP, Vaso Novo – Projetos Sociais e Casa de
Acolhida Rosa Mística. No sábado, as entregas aconteceram logo
após o Pedal, contemplando o Instituto São Vicente de Paulo, a
APAE Campina Grande e o Lar da Sagrada Face.
“Ficamos felizes com o sucesso do Pedal Cooperativo, que
envolveu várias cooperativas de Campina e mobilizou os ciclistas em benefício de várias entidades beneficentes. Foi também
uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas nossas cooperativas que, além de gerarem empregos
e movimentarem a economia, estão engajadas em projetos

sociais em prol das comunidades onde elas estão inseridas”,
comentou o presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli.
Parceria das cooperativas
O Parque da Criança foi o ponto de partida e chegada dos
ciclistas, que percorreram pouco mais de 21 km, passando por
alguns bairros de Campina Grande e áreas rurais no entorno da
cidade. Todo o percurso contou com o acompanhamento de
unidades móveis da Unimed Campina Grande e da Uniodonto
João Pessoa, além do apoio de uma viatura da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) do município.
Na chegada, os ciclistas foram recepcionados com um
lanche saudável e participaram de sorteio de brindes realizado pela Sicredi Creduni. Também foram parceiras da ação
as cooperativas Sicredi Evolução, Credfisp, Sicoob Paraíba e
Cooperural. A ação também é uma iniciativa registrada no
Dia de Cooperar (Dia C), movimento nacional que estimula
a realização de projetos socioambientais pelas cooperativas.

Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo de
Pernambuco (Frencoop/PE) se reuniu com os dirigentes
das cooperativas do Ramo Infraestrutura. Participaram do
evento, os seguintes representantes: Jurandi Araújo (Fecoerpe), Arlindo Gomes (Cercal), Edson Godim (Cersil), José
Vianei Galdino (Cerpel), Odilon Barros (Cermesfra), Eraldo
Feijó (Ceralpa), José Alencar (Ceral), Roberto Carlos (Cerape),
Antônio Miguel (Cervi), Paulo Souza (Certri) J, Valter Mendes
(Cervuna) e José Cândido Alves (Bezerros Coop Center). A
reunião foi conduzida pelo coordenador da Frente, deputado
Waldemar Borges, e contou com a participação do presidente
do Sistema OCB/PE, Malaquias Ancelmo de Oliveira.
O evento começou com uma explanação sobre as cooperativas de Infraestrutura e a transformação do Ramo, que,
recentemente, incorporou o antigo Ramo Habitação, em conformidade com a nova organização estruturada pelo Sistema
OCB. “Com a eletrificação rural, conseguimos conter o êxodo
rural anos atrás. Isso foi possível pelo cooperativismo. Queremos continuar dando manutenção nesse sistema como um
todo para que o homem do campo não sofra sem solução de
continuidade”, afirmou Eraldo Feijó, presidente da Ceralpa, cooperativa de Afogados da Ingazeira. Os participantes frisaram
a importância de parcerias novas, investindo em projetos no
âmbito da energia solar e também, no âmbito político, com a
Assembleia Legislativa por meio da Frente Parlamentar.
Na oportunidade, o presidente da Ceralpa ressaltou a
importância de realização de convênios com o Poder Público
no âmbito municipal, estadual e federal. Em Pernambuco, a

OCESE

cooperativa, inclusive, já realizou convênio com no IPA e com
o Pró-Rural, contemplando serviços como construção de poços
artesianos, açudes e barragens. O coordenador da Frente solicitou uma cópia do convênio com o IPA para entender as possibilidades de atuação do Ramo Infraestrutura no esfera estadual.
No âmbito da energia solar, a atuação do cooperativismo
de Infraestrutura em Pernambuco iniciou em 2019 e sofreu
com os impactos da pandemia. “Apesar disso, quase 200 usinas
produtoras de energia solar foram implementadas no estado
por meio de cooperativas até agora”, frisou o presidente da
Fecoerpe, Jurandi Araújo. “Com a contribuição da OCB/PE, da
Fecoerpe e da Alepe podemos desenvolver um programa de
energia solar que possa contemplar os microempreendedores.
A gente pode começar a partir da experiência que estamos
tendo e da disposição da Frente de atuar com novos projetos”,
afirmou Roberto Carlos, Diretor da Cerape. Na oportunidade,
o presidente da OCB/PE, Malaquias Ancelmo de Oliveira, ressaltou que a unidade de Pernambuco foi a primeira do Brasil a
implementar a energia solar em sua sede.
“O custo de energia é algo que, muitas vezes, impede
o desenvolvimento das atividades. É muito pertinente essa
busca para minimizar esse custo e a energia solar se apresenta como algo forte. Investir nesse âmbito é fundamental.
O desafio nosso é analisar o que seria, efetivamente, a politica estadual de incentivo à produção de energia solar pelas
cooperativas para atender ao pequeno e ao médio produtor.
Precisamos estudar quais os instrumentos seriam necessários
para isso”, frisou o coordenador da Frente, Waldemar Borges.

Sistema Ocese, em parceria com a prefeitura do
município de Graccho Cardoso, Banco do Nordeste
e outras entidades, participou do Prodeter, um evento
direcionado aos agricultores de milho da região com o
intuito de levar informações e conhecimento.
Um dos palestrantes do evento foi o instrutor do Sescoop/SE Daniel Oliveira (foto acima), que é bacharel em Cooperativismo (UFV) e cooperativista há mais de 10 anos. Ele falou
sobre as oportunidades que o cooperativismo pode gerar
para a comunidade e as vantagens desse modelo de negócio.
Estiveram também presentes no evento o presidente da OCESE, João Teles, e a superintendente do Sescoop/
SE, Shirllane Bispo.

Projeto Intercoopera em AL
OCB/AL

A

A
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Pedal Cooperativo beneficia mais de 700 pessoas em Campina Grande
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Ocese participa de Prodeter

M

ais uma edição do Projeto Intercoopera. Esta foi a vez
da cooperativa Coopsano conhecer o povoado de Lagoa Azeda, onde fica a cooperativa Pescoop, em Alagoas.
A novidade foi a inclusão da trilha na Mata Alto da Lagoa. Um dia de muita intercooperação para ficar na memória!

Conclusão do Harmonia & Cooperação em Natal

D

esenvolvido pelo Sescoop/RN, o Projeto Harmonia & Cooperação de iniciação musical concluiu suas ações no ano de
2021. Neste ano as atividades foram descentralizadas e o projeto manteve uma turma na Cooperativa Educacional de Natal
(Coopen) e outra na Cooperativa Agropecuária de Pedro Avelino (Coopepa), tendo como instrumento principal a flauta doce.
O Projeto Harmonia & Cooperação iniciou em 2017 com
aulas de flauta doce e, em 2018, abriu turmas para violão.
O conteúdo do curso inclui aulas de teoria e leitura musical,
que estimula a criatividade e auxilia no desenvolvimento psicomotor e lateralidade. A iniciativa visa promover a cultura
e proporcionar iniciação musical a crianças e adolescentes.
Mais além, o Projeto tem a proposta envolver pais e
responsáveis no processo de aprendizado, ofertando, também, oportunidades de capacitação para os adultos.

SESCOOP/RN

Sobre as devolutivas
As devolutivas cumprem uma etapa importante da
ferramenta, que segue o eixo de atuação do Sescoop/CE:
Desempenho. Através do Sistema Desempenho, é realizado
o acompanhamento anual dos dados econômicos e financeiros da cooperativa. Esses dados são contextualizados
com as condições setoriais e macroeconômicas a que estão
sujeitas as cooperativas, de acordo com seus segmentos de
atuação, além de realizar o comparativo entre os grupos de
cooperativas semelhantes. Desta forma, há maior transparência na instituição e oportunidade de atuação de forma
sistêmica para a otimização de resultados.
A Coopemova vem utilizando um sistema integrado
de gestão da AGROTITAN-Viasoft desde o ano de 2016, contratado pelo Sescoop-CE, para ser utilizado pelas cooperativas que integravam o projeto Agro. Esse sistema contribui
para a padronização de operações, conciliação de registros

OCB/CE

O

Ramo Agropecuário deu a partida inicial na devolutiva
do Eixo Desempenho do Sistema OCB Ceará. Representantes do sistema reuniram-se com a Cooperativa Agrícola
Mista de Morada Nova - COOPEMOVA e a analista de desenvolvimento de Cooperativas , Vládia Silva, para fazer a
primeira entrega da unidade estadual, gerada através dos
diagnósticos analisados dos últimos 04 (quatro) exercícios
em forma de devolutiva, permitindo à cooperativa ter acesso a dados concretos para analisar o seu desempenho em
relação ao restante do setor ou às cooperativas do mesmo
ramo de atividade. Na ocasião, estavam presentes o presidente e contador da Coopemova, Carlos Roberto e Claudeci
Rabelo, respectivamente.
Do Sistema OCB/CE, marcaram presença o presidente
Nicédio Nogueira; o superintendente Aparecido dos Santos; a gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Emília
Leite; as analistas de Desenvolvimento de Cooperativas,
Vládia Silva e Nádia Valesca, além do analista econômico-financeiro credenciado do Sescoop/CE, Rafael Vilela.
A Unidade Nacional do Sistema OCB foi representada
pela analista de Monitoramento Simone Direito.

Frencoop/PE reúne-se com representantes do ramo Infraestrutura
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Fonte: Ascom Sistema Ocepar

Giro

Mega Encontro em Guarapuava pretende reunir 1.500 tratores em busca do recorde mundial
aptos a rodar o percurso estabelecido. Já está
confirmada a presença de produtores rurais
de diversos estados brasileiros. Além disso,
todas as cooperativas e sindicatos rurais do
Paraná foram convidados para estarem presentes com ao menos um trator no evento.
Os interessados em participar do Mega
Encontro de Tratores deverão fazer inscrição de forma gratuita pelo site do evento
(www.megaencontrodetratores.com.br).
O evento festivo faz parte da programação da festa em comemoração aos 70 anos
da imigração suábia em Entre Rios.
Após o Mega Encontro de Tratores os
participantes poderão curtir os shows que
acontecerão no dia: Julio Cézar e Montenegro, Tchê Garotos, Conrado e Aleksandro e
Carreiro e Capataz. Haverá também área de
camping para hospedagem dos inscritos, e
Bases de Apoio com segurança para tratores. Maiores informações pelo WhatsApp 42
3625-8577.
Fonte: Assessoria Agrária.

C

SICREDI VANGUARDA

Empresa paranaense recebe R$ 1 milhão na campanha Poupança Premiada Sicredi

U

ma empresa sediada em Santa Tereza d’Oeste (PR) acaba de ganhar um prêmio de R$ 1 milhão. A associada
da Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ foi a grande vencedora da
campanha “Poupança Premiada Sicredi”, promovida pela
instituição financeira cooperativa nos estados do Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro.
Ao entregar o prêmio, no dia 23 de dezembro, o presidente da cooperativa, Aldo Dagostin, ressaltou o protagonismo da campanha que, ao longo dos últimos anos, tem conscientizado cada vez mais os associados sobre a importância
de poupar para a realização de projetos a curto, médio e
longo prazos. “A campanha de poupança incentiva as pessoas a praticar a educação financeira, a ter o hábito de poupar
e guardar dinheiro. E no Sicredi, além de desenvolver essa
prática, o poupador ainda concorre a prêmios. Na Vanguarda,
em 2021, tivemos 31 ganhadores dos prêmios de R$5 mil e
agora, temos o ganhador do prêmio principal, de R$ 1 milhão, uma empresa de Santa Tereza d’Oeste. Esse prêmio é
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realmente um presente de fim de ano, para o associado que
acreditou e poupou, para a Vanguarda que sempre incentiva
a educação financeira”, comemora o presidente.
A empresa D Pedranjo Neto, de remoção de entulhos,
associada e poupadora da Sicredi Vanguarda, tem muito
a comemorar. “No dia 13 de dezembro eu mandei uma
mensagem para a minha gerente pedindo se já tinha sido
o sorteio final, e comentei com ela que sonhei que tínhamos ganhado o R$ 1 milhão, ela disse que ainda não tinha
acontecido, mas hoje o meu sonho se tornou realidade. A
ficha ainda não caiu, mas é maravilhoso dormir e descansar
sabendo que você é a nova milionária”, comenta Vanderleia
Pedranjo, sócia da empresa sorteada.
Distribuição
Ao todo, a promoção, que teve como estrelas da campanha a dupla Cesar Menotti & Fabiano (que também são
associados do Sicredi), distribuiu mais de R$ 2,5 milhões

COPACOL

Cooperativa Agrária Agroindustrial, em
parceria com o Sindicato Rural de Guarapuava, realiza no dia 7 de janeiro de 2022, a
partir das 6h, o Mega Encontro de Tratores. O
evento acontece no distrito de Entre Rios, em
Guarapuava (PR).
O Mega Encontro de Tratores pretende
bater o recorde mundial como o maior desfile de tratores do mundo, e entrar para o
Guinness World Records®. A intenção é reunir 1.500 tratores, que percorrerão um trajeto de 3,5 km para validar sua participação
na tentativa do recorde.
Segundo o coordenador do Comitê de
Organização do Mega Encontro, Cristian
Abt, a ideia do evento é mostrar para o Brasil e para o mundo a importância do agronegócio. “Queremos celebrar a força dos
homens e mulheres do campo, mostrando
a relevância das atividades agropecuárias
para a economia do nosso país”, destaca.
Poderão participar produtores de todo
o Brasil, com os tratores em funcionamento,

DIVULGAÇÃO

A

Copacol firma parceria para incentivar esporte e cultura no Sudoeste

em prêmios nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A ação contribuiu para a abertura de 111,3 mil novas
poupanças na instituição financeira cooperativa, resultando em um incremento de mais de R$1,28 bilhão na modalidade nos três estados, com um total de R$ 8,59 bilhões de
carteira consolidada.
Esse incremento na captação oportuniza novos negócios, pois oferece mais crédito e recursos ao mercado,
principalmente a setores primordiais da economia, como
o comércio e o agronegócio - promovendo o desenvolvimento regional. “Ao confiar suas economias a uma instituição financeira cooperativa, como o Sicredi, o associado
ajuda a promover o que chamamos de círculo virtuoso. Isso
porque os recursos investidos nas cooperativas de crédito
incrementam a capacidade de aumentar crédito rural e comercial disponibilizados na região de cada instituição e que
têm papel fundamental no desenvolvimento da economia
local. Sabemos que, quanto mais crédito ofertado, propiciamos um aumento da capacidade do setor produtivo, que
pode ampliar os negócios, contratar mais funcionários e
se desenvolver. Por esse motivo, celebramos o número de
incremento de captação, pois sabemos que, na prática,
devolvemos mais recursos para a sociedade, viabilizando
sonhos e projetos, movimentando toda a economia”, ressalta a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central
Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.
Além do prêmio de R$ 1 milhão, outros 5 sorteados
ganharam os sorteios semanais de R$ 5.000,00, encerrando os 202 ganhadores previstos em regulamento e totalizando mais de R$ 2,5 milhões em prêmios ao longo do ano.
A lista completa dos contemplados na “Poupança Premiada
Sicredi” está disponível no site da campanha.

omprometida com a comunidade, a Copacol tem como
propósito um ecossistema exemplar cooperando com
ações de incentivo à prática do esporte e da cultura, que
agora se estendem ao sudoeste paranaense, onde estão as
novas unidades de recebimento de grãos da cooperativa.
Por meio do Propósito Estratégico O Futuro Tem Copacol, Capanema, Planalto, Pérola Pranchita e Santo Antônio
do Sudoeste passam a receber recursos do Apoio Cultural,
beneficiando mais de mil crianças e adolescentes. A verba
repassada pela cooperativa para as administrações públicas
visa à compra de materiais para aulas de futebol, futsal,
basquete, handebol, vôlei, desenho artístico, teatro, dança
e música. “Com o crescimento da cooperativa, esse é o momento oportuno para levarmos o Apoio Cultural para o sudoeste. Esse é o sentido da Copacol: além de gerar segurança e
desenvolvimento no campo, oferecer projetos à comunidade,
bem como incentivos esportivos e culturais a crianças e adolescentes”, afirma o diretor-presidente, Valter Pitol.
Com os termos de compromissos assinados com as prefeituras, a Copacol passará a subsidiar atividades nos municípios, a partir das propostas apresentadas. Os municípios par-

A

Coopavel incentiva colaboradores, diretores e cooperados a destinar parte do Imposto de Renda devido a
projetos assistenciais que trabalham em favor da criança,
do adolescente e do idoso em Cascavel e nos municípios
nos quais a cooperativa atua. “Sempre apoiamos essa
causa e, diante dos avanços alcançados recentemente,
agora passamos a intensificar essa ação ainda mais”, diz
o presidente da cooperativa Dilvo Grolli.
Ao mesmo tempo em que o projeto repassa recursos
para entidades que há muito contribuem com as causas
sociais dos municípios de sua área de abrangência, ajudando a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, esse
é um dinheiro que permanece e é investido nessas próprias comunidades, destaca Dilvo.
Com as mudanças feitas no formato do programa,
recentemente apresentadas em evento na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), a previsão é que a

ceiros já estão autorizados a realizar a licitação das aquisições
de materiais para iniciar o trabalho cultural e esportivo.
Municípios
Em Pérola do Oeste, serão 200 crianças e adolescentes
atendidos com futsal, futebol, basquete e fanfarra. “Empresas como a Copacol não são apenas parceiras da administração, mas da comunidade. Com ações como esta conseguimos
proporcionar ações aos moradores. Recebemos com satisfação esse repasse para o esporte de Pérola do Oeste, que vai
estimular as atividades e auxiliar a todos a pensarem em um
futuro melhor”, afirma o prefeito Edsom Bagetti.
Capanema utilizará o recurso para ações com 250 crianças e adolescentes (futsal); Planalto, 300 (ginástica rítmica,
ballet e arte circense); Pranchita, 160 (futsal, futebol e vôlei)
e Santo Antônio 180 (handebol, dança e balett). “Estamos
felizes com essa parceria. Com o Apoio Cultural, vamos implantar o Projeto Craque do Amanhã, fomentando o esporte
de base no município, em 2022, com crianças e adolescentes,
com a implantação do núcleo de futsal, para democratizar o
acesso ao esporte, melhorando a qualidade de vida e o direto

Coopavel estimula destinações
do IR para projetos assistenciais
soma arrecadada no município cresça gradativamente nos
próximos anos. O volume médio conseguido por exercício
até 2020 era de R$ 1 milhão, mas Cascavel tem potencial
para atingir R$ 15 milhões por ano – o potencial de arrecadação é expressivo em todos os 23 municípios do Oeste e
Sudoeste onde a Coopavel tem filiais.
Com a participação de profissionais e entidades, a exemplo do Sescap, Sincovel, Acic, Câmara de Vereadores e outras,
chegou-se a um novo modelo de recepção e gestão das destinações. Com o Banco de Projetos, pessoas físicas e jurídicas
podem repassar percentual do IR devido para a entidade que

de lazer”, afirma Américo Bellé, prefeito de Capanema.
Com ações educacionais, culturais e esportivas, a Copacol desenvolve o Propósito Estratégico O Futuro Tem
Copacol, proporcionando formações para educadores e atividades com crianças e adolescentes. A meta é beneficiar
mais de 35 mil crianças e adolescentes até 2023.
Novo termo
O novo termo de cooperação para cidades do Oeste do
Paraná será assinado em fevereiro de 2022, quando Mariluz
passa a integrar a regional composta por Cafelândia, Nova
Aurora, Iracema do Oeste, Jesuítas, Formosa do Oeste, Quarto
Centenário, Goioerê, Rancho Alegre e Moreira Sales. “Nossa
atuação vai além da atuação no campo. Nosso envolvimento
com a comunidade visa melhor qualidade de vida aos moradores, bem como o desenvolvimento cultural, social e esportivo
das nossas crianças e adolescentes. O resultado desse trabalho
é animador, com grande progresso no desempenho educacional dos estudantes”, afirma a coordenadora dos Projetos Sociais
da Copacol, Gislaine Pontes Fernandes.
Fonte: Imprensa Copacol.
quiserem segundo as iniciativas devidamente cadastradas.
Para tanto, os contribuintes podem acessar o site
www.assistirvidas.com.br e conhecer as entidades e seus
respectivos projetos. Então, o doador pode optar a quem
destinar os recursos. No mesmo site, pessoas físicas e jurídicas geram o boleto para efetuar a destinação. As entidades inscritas e já integradas pertencem aos conselhos da
Criança, do Adolescente e do Idoso. “Com essa ferramenta,
vamos aumentar os valores conseguidos e principalmente
potencializar os resultados dos projetos cadastrados”, diz o
secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior.
Do valor da destinação, 70% são encaminhados ao
projeto escolhido e 30% ao Fundo Municipal e, com isso,
ele pode apoiar e ajudar ações sociais com menor expressão que não consigam atingir a totalidade do valor necessário para seu devido desenvolvimento.
Fonte: Imprensa Coopavel.
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Fonte: Ascom Sistema Ocergs

Giro

Setor supermercadista brasileiro relaciona 20 coops gaúchas entre as maiores companhias

sumo de alimentos em casa são fatores que contribuíram com o
aumento no nosso faturamento”, afirma Lauxen.
Outro fator determinante no crescimento foram os
investimentos realizados na reforma e atualização das
lojas, que proporcionaram um ambiente mais moderno e
um mix de produtos mais diversificado. A cooperativa reinaugurou no final de outubro de 2019 o estabelecimento
em Salvador do Sul, em um investimento de R$ 3 milhões
para a ampliação da loja, que resultou em um crescimento
no faturamento de 40%.

(Sarandi); 217° – Coopermil (Santa Rosa); 233° – Cooperativa
Agrícola Cairú (Garibaldi); 235° – Cotrijal (Não-Me-Toque); 242°
– Cotriel (Espumoso); 249° – Cotricampo (Campo Novo); 294°
– Cooperativa Piá (Nova Petrópolis); 304° – Cotrisel (São Sepé);
305° – Cotribá (Ibirubá); 352° – Dália Alimentos (Encantado); 376° – Camnpal (Nova Palma); 377° – Cooperativa
Ouro do Sul (Harmonia); 383° – Coagrisol (Soledade); 399°
– Cooperativa Agrícola Mista Rio Branco (São Marcos); 487°
– Cooperativa de Porto Xavier (Porto Xavier); 541° – Coagril
(Chapada); 547° – Cooperativa Agrária São José (Jaguari).

Conheça as 20 cooperativas do Ranking Abras 2021
107° – Cotripal (Panambi); 165° – Cooperativa Santa Clara
(Carlos Barbosa); 167° – Cotrirosa (Santa Rosa); 174° – Cotrisal

Para conferir o Ranking Abras 2021, acesse o link: https://www.abras.com.br/edicoes-anteriores/Main.
php?MagNo=270#page/1.

Trajetória da Ocergs é tema de livro comemorativo de 50 anos

Fórum de Mercado das Cooperativas Paranaenses reuniu 120 lideranças e profissionais do setor. O evento online, promovido pelo Sistema Ocepar, discutiu as tendências para os segmentos de carnes, soja e milho no ano-safra
2021/2022, bem como a importância da participação articulada das cooperativas nos mercados.
A Ocergs lançou oficialmente o livro Ocergs 50 anos – 1971
a 2021, uma obra escrita a muitas mãos por pessoas que fazem
parte da história do cooperativismo no Estado. O livro retrata o
caminho percorrido pela entidade com seus desafios, superações
e realizações junto às cooperativas e associados e que contribuiu
para o fortalecimento e qualificação do sistema no Estado.
Dividido em dez capítulos, o livro é apresentado sob
duas perspectivas: a primeira parte, de autoria do professor
Edgar Schulze, resgata aspectos importantes da histó ria do
cooperativismo e da constituição da Ocergs. Já a segunda
parte, agrega relatos e contribuições de representantes dos
dife rentes ramos do cooperativismo gaúcho.
O objetivo da obra é registrar os 50 anos da criação da
Ocergs, pela Lei n.º 5.764/1971, a Lei do Cooperativismo,
que foi aprimorada a partir da Constituição Federal de
1988. A par tir daí, com a libertação da vinculação ao Estado, a Ocergs e o Sistema OCB, em nível nacional, fortaleceram o cooperativismo, que se tornou mais autônomo.
O livro também traz a atuação da Ocergs em seus três
pilares: representação política do cooperativismo, registro
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e certificação das cooperativas e a formação educacional e
profissional, concretizado através do Sescoop/RS, criado em
1998. “Ele fornece os recursos e meios necessários, inclusive
com a Faculdade de Tecnologia de Cooperativismo (Escoop),
para preparar a gestão das cooperativas, principalmente no
nível de executivos, dirigentes e empregados. É um investimento que tem transformado o cenário das cooperativas e,
hoje, a gestão não é mais um problema, e sim uma solução”,
destaca o presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius.
Na obra, é possível reviver a história de muitas lideranças da Ocergs através de registros fotográficos inéditos.
Perius destaca a importância da entidade e o que espera

para o futuro. “Por meio da Ocergs, somos parceiros para
que cada cooperativa possa progredir e avançar. Para que
isso aconteça, é fundamental olhar para a nossa história e
conhecer o caminho que trilhamos, com foco na essência
do cooperativismo, que são as pessoas. Aprendemos com
as experiências, muitas delas registradas nesta publicação,
e são elas que impulsionam o nosso futuro. A Ocergs continuará atuante como entidade, contribuindo para avançarmos cada vez mais naquilo que é comum a todos nós:
a força do cooperativismo”, finaliza.
A obra completa está disponível pelo link: https://bit.
ly/3IXhPum.

VINÍCOLA AURORA

setor supermercadista brasileiro ampliou a sua força e presença no território nacional. É o que apontam os números
da 44ª edição do Ranking Abras 2021, que indica o faturamento do autosserviço nacional de R$ 554 bilhões em 2020, o que
representa 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. E
entre as maiores companhias do setor, destaque para 20 cooperativas que atuam em 14 regiões do Rio Grande do Sul.
O estudo Estrutura do Varejo, realizado pela NielsenIQ para
a Revista SuperHiper, afirma que os supermercados das 20 cooperativas gaúchas registraram um faturamento bruto de R$
1,85 bilhão em 2020, o que representa crescimento de 10% em
relação ao ano anterior. As cooperativas relacionadas no Ranking
Abras 2021 possuem 137 lojas e registraram no ano passado 740
check-outs nos caixas de atendimento, com geração de 113 novos empregos diretos, totalizando 5.230 funcionários.
Exemplo de sucesso
Um exemplo de sucesso vem do município de Harmonia, na região do Vale do Caí. A Cooperativa dos Suinocultores do Caí Superior, a Ouro do Sul, superou as adversidades
e o impacto da pandemia da Covid-19 e faturou mais de
R$ 42,2 milhões em 2020. O crescimento de 22,40% no
faturamento fez com que a cooperativa conquistasse oito
posições na classificação geral do Ranking Abras 2021.
Para o diretor da Ouro do Sul, Ronei Lauxen, a identificação
das cooperativas com as comunidades onde atuam, adequando-se às características regionais, reflete na fidelização dos clientes.
“Durante o período da pandemia verificamos mudanças nos
hábitos de consumo, onde podemos destacar o setor de alimentação, com um aumento de casos de pessoas que passaram a se
alimentar em casa. A fidelização de clientes e o aumento do con-

DIVULGAÇÃO

O

Aurora segue como vinícola mais premiada do Brasil

A

Vinícola Aurora comemora a conquista de mais 45 medalhas e condecorações em 2021 e reafirma o posto de
mais premiada do país. Entre os principais prêmios neste
ano estão os duplos ouros dos espumantes Aurora Moscatel
Branco e Procedências Chardonnay e do vinho tinto Gioia
Merlot D.O. Vale dos Vinhedos no concurso argentino Vinus,
realizado em setembro. Outros destaques ficaram para os
ouros do espumante Aurora Brut Branco e, novamente, do
vinho Gioia Merlot no Challenge International du Vin, na
França, e no Sélections Mondiales des Vins, no Canadá.
Também conquistaram a medalha dourada as borbulhas do espumante Aurora Moscatel Branco, no certame
Muscats du Monde (França), e os espumantes Conde de Foucauld Brut Rosé e Procedências Brut Chardonnay, no Catad´Or
(Chile), um dos principais concursos internacionais de vinhos
da América Latina. Já o Aurora Brut Branco abocanhou ouro
no Challenge International du Vin, prata no Chardonnay du
Monde e bronze no International Wine Challenge e no Decanter World Wine Awards, ambos na Inglaterra.
O mais importante guia de vinhos do continente, o Descorchados, reconheceu a qualidade dos produtos Aurora, com
92 pontos para o espumante Gioia Sur Lie Nature I.P. Pinto
Bandeira, e conferiu 91 pontos para outro rótulo com I.P

Pinto Bandeira, o espumante Aurora Extra Brut. A publicação
comandada pelo jornalista e crítico chileno Patricio Tapia ainda pontuou em 89 o espumante Procedências Chardonnay
e deu 88 pontos para o vinho Aurora Reserva Merlot Rosé.
Outros rótulos, como os espumantes Aurora Moscatel Branco,
Conde de Foucauld Brut Rosé e o vinho Aurora Colheita Tardia
aparecem no guia com classificações expressivas.
Além das premiações, a empresa também festeja a conquista pelo 17º ano consecutivo do prêmio Carrinho AGAS como
melhor fornecedora de vinhos. A distinção é dada pela Associação
Gaúcha de Supermercados (AGAS) desde a 1980 e reconhece as
empresas que se destacam no atendimento ao varejo estadual.
Para o diretor superintendente da Vinícola Aurora, Hermínio Ficagna, tanto as medalhas em concursos e pontuações em guias como o reconhecimento do varejo sinalizam
que a Aurora está no caminho certo. Para o dirigente, no ano
em que completou 90 anos, a empresa conciliou o lançamento de produtos, com a abertura de nova loja no Vale do Vinhedos e de roteiro turístico inédito em Pinto Bandeira, sem
perder o foco na qualidade e na diversidade do seu portfólio.
“Valorizamos muito cada medalha e também essa conquista do Carrinho da AGAS por mais um ano. É com o esforço
dos cooperados, dos funcionários e de toda a equipe que é

possível atingirmos esses resultados. Temos todo um aporte
tecnológico, um ambiente de inovação e uma gestão que é
focada em resultados, mas jamais perdemos a nossa essência,
que é de sermos uma cooperativa, com história e um compromisso social muito grande com a comunidade em que estamos
inseridos. Aliar essas características e ainda termos nossos vinhos premiados e reconhecidos pelo consumidor nos motiva a
continuarmos melhorando sempre”, garante o diretor.
Moscatel é o mais premiado
Com as 45 medalhas conquistadas neste ano, a Vinícola
Aurora chegou ao número de 761 prêmios em concursos
reconhecidos pela Organização Internacional da Vinha e do
Vinho (OIV). Em 2021, a vinícola foi premiada nos certames
Decanter World Wine Awards, Guia Descorchados, Challenge
International du Vin, International Wine Challenge, Chardonnay du Monde, International Wine Challenge, Les Citadelles
du Vin e Bacchus e Vinhos e Destilados do Brasil. Os concursos
mais recentes com produtos agraciados foram o Catad’Or,
Concurso de Espumantes Brasileiros e o Sélections Mondiales
des Vins Canada. O rótulo mais premiado, mais uma vez, foi
o espumante Aurora Moscatel Branco, com cinco medalhas,
somando mais de 10 medalhas desde 2002.

Certel projeta ampliação de redes elétricas subterrâneas

A

Certel esteve presente na 16ª Conferência de Redes
Subterrâneas de Energia Elétrica, realizada recentemente no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
A cooperativa esteve representada pelo supervisor de construção e manutenção de redes, Guilherme Cabral de Souza;
pelo fiscal de redes, Mateus Camargo Makoski; e pelo analista de engenharia, Michael Daniel Thies.
Segundo Guilherme, o evento apresentou inovações

sobre tecnologias e métodos de implantação de redes subterrâneas. O supervisor observa que são redes muito mais
seguras, garantindo maior confiabilidade e segurança para
a rede elétrica. “Grande parte das interrupções de energia
que temos hoje são causadas por vegetação que entra em
contato com a rede ou por colisões em postes, e esse tipo de
rede subterrânea diminui o risco, possibilitando muito mais
segurança para todos os associados”, afirma. “Outro aspecto

importante é a poluição visual causada por cabos e fiações
aparentes, o que a rede subterrânea minimiza”, completa.
Em fevereiro, durante a programação dos 65 anos da Certel,
foi inaugurado o protótipo de rede elétrica subterrânea em frente à
sede administrativa da cooperativa, em Teutônia. Desde então, outros dois projetos surgiram e estão em estudo para que, muito em
breve, possam ser executados. “Com certeza, o futuro das redes de
distribuição de energia será a rede subterrânea”, assinala.
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Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc.

Opinião
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Fonte: Ascom Sistema Ocesc

Os 50 anos da lei que fortaleceu o cooperativismo

A

importância do cooperativismo na vida econômica e social do Brasil é sobejamente conhecida da sociedade
brasileira. Um importante marco que catapultou o desenvolvimento das cooperativas deve ser festejado, pois completa
50 anos: é a Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971 que criou
a Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime
jurídico das sociedades cooperativas.
Foi um avanço importante. No passado, as cooperativas estavam subordinadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), vinculação que se tornou
inadequada com o crescimento da complexidade dos diversos ramos do setor. Como se sabe, as sociedades cooperativas
se distinguem das outras organizações humanas pela sua
estruturação orientada para o trabalho, a produção, a oferta ou utilização de serviços que emergem como um corpo
econômico baseado na livre associação dos membros para a
consecução de interesses e objetivos comuns.
A Lei 5764 valorizou os princípios universais como a
adesão voluntária e livre, a gestão democrática pelos membros, a participação econômica de cada cooperado (associado), a autonomia e a independência, a educação, a formação
e a informação, a intercooperação e o interesse pela comunidade. A vivência prática e cotidiana desses princípios se faz

com neutralidade política e não-discriminação religiosa, racial e social, a prestação de assistência aos associados e a base
territorial de operações e admissão de associados limitada às
possibilidades de reunião, controle e ação.
O essencial dessa forma de associativismo é que as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência,
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades. Por isso, celebram contrato
de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de
uma atividade econômica, de proveito comum.
O advento da lei-mater do cooperativismo pavimentou o caminho da expansão da doutrina cooperativista, a
profissionalização e o fortalecimento empresarial, permitindo que elas cumprissem seu desiderato de proteger os mais
diversos interesses econômicos e sociais dos cooperados,
sejam trabalhadores, produtores, autônomos, liberais ou
qualquer outro agente econômico, visando a satisfação das
necessidades econômicas dos cooperados.
Nesse meio século de conquistas e avanços a Política
Nacional de Cooperativismo estimulou atividades das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor público

ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, de reconhecido
interesse público. A ação do Poder Público foi exercida, principalmente, mediante prestação de assistência técnica e de
incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades cooperativas.
As cooperativas estão presentes em todos os segmentos da vida de Santa Catarina, uma das unidades da Federação com maior densidade associativista. No conjunto, as
cooperativas catarinenses reúnem agora mais de 3 milhões
de catarinenses, o que significa que mais da metade da população barriga-verde está vinculada ao sistema. Com receita
operacional bruta de R$ 49,8 bilhões, as cooperativas de todos os ramos deram importante contribuição ao desenvolvimento catarinense em 2020. O crescimento foi da ordem de
23,3% – o maior das últimas décadas – e o agronegócio foi
mais uma vez a locomotiva na geração de empregos, renda e
na produção de riquezas. Essa é a nossa contribuição.

Governo de SC atende demanda das agroindústrias cooperativistas
eivindicações de interesse das cooperativas agropecuárias do oeste catarinense foram apresentadas ao governador Carlos Moisés da Silva, em visita do mandatário
à sede da Cooperativa Central Aurora Alimentos (Aurora
Coop), acompanhado de secretários de Estado, de presidentes de autarquias, além do prefeito de Chapecó, João
Rodrigues e parlamentares estaduais.
O governador foi recebido pelo presidente Neivor Canton,
pelo vice-presidente Marcos Antonio Zordan e pelos presidentes
das cooperativas filiadas Romeo Bet (Cooperalfa), Élio Casarin
(Cooper A1), Cláudio Post (Auriverde), Vanduir Martini (Coperdia),
Arno Pandolfo (Cooperitaipu) e Luiz Vicente Suzin (Coopervil).
A primeira matéria na pauta foi a necessidade de construção de uma via lateral e um trevo na rodovia SC-283, na divisa
entre os municípios de Chapecó e Guatambu, em razão dos projetos industriais que estão sendo desenvolvidos na região, com
previsão de elevadíssimo aumento do tráfego de caminhões.
A Aurora Coop está construindo em território chapecoense uma grande unidade de industrialização de carne junto
ao já existente frigorífico FACH 1, maior planta de processamento de suínos da América Latina, com capacidade para
10.000 cabeças/dia. Na mesma rodovia, em território de
Guatambu, a Aurora Coop realiza outro grande investimento
no frigorífico de aves FAG, cuja capacidade de processamento passará de 115 mil para 400 mil cabeças/dia. Na mesma
área e no mesmo entorno da SC-283, a Cooperalfa constrói
uma agroindústria esmagadora de soja. A operação dessas
três indústrias – que estarão concluídas em 2022 – exigirá a
movimentação diária de mais 1.000 caminhões.
Para dar fluidez e segurança ao trânsito será necessá-
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Governador Carlos Moisés, secretários de Estado e
presidentes de autarquias estiveram reunidos com
presidentes de cooperativas agropecuárias na Aurora Coop

rio melhorar as condições da rodovia estadual com a construção de um trevo e de uma via marginal.
O governador Carlos Moisés manifestou-se em favor
da construção das obras reivindicadas. Pediu que o projeto executivo – elaborado às expensas da Aurora Coop e
já aprovado pelo Deinfra – seja doado ao Estado, que se
compromete a realizar o processo licitatório para a efetiva
construção em 2022.
Outro assunto da pauta foi infraestrutura. O presidente Neivor Canton expôs a necessidade de suprimento de
grãos (milho e soja) para o parque agroindustrial do oeste catarinense, em face da produção insuficiente em solo
catarinense. Todos os anos é necessário importar – geralmente do centro oeste brasileiro – cerca de 4 milhões de
toneladas de milho. A construção de uma ferrovia ligando o
oeste catarinense e o Mato Grosso do Sul é condição básica

para equacionar o problema.
Canton expôs que o Governo Federal irá leiloar nos
próximos meses o trecho Cascavel-Chapecó da ferrovia
Norte-Sul, que, no futuro, interligará os estados de Mato
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
criando condições para trazer o milho das regiões produtoras até a região consumidora.
Entidades do agronegócio, como a Faesc, Fecoagro,
Ocesc, Fiesc, Sindicarne, ACAV entre outras, estão empenhadas na viabilização do projeto. Após enfatizar que a retenção
do parque agroindustrial no oeste barriga-verde dependerá
de um sistema ferroviário de transporte, Canton pediu o
apoio e o empenho do governo estadual nesse propósito.
“O governo catarinense irá abraçar esse projeto de ferrovias”, assegurou o governador, informando que o Tesouro do
Estado tem R$ 40 milhões reservados para projetos ferroviários.
O último item da reunião tratou do porto marítimo
de São Francisco do Sul, que, sazonalmente, sofre com o
congestionamento de navios.
A tributação de fertilizantes e outros insumos agrícolas também foi examinada na reunião. Os cooperativistas
reivindicaram a não tributação para evitar a elevação dos
custos de produção e, por consequência, o encarecimento
dos alimentos consumidos pela população.
Ao final, o presidente da Aurora Coop agradeceu a
aprovação de todos os pedidos e o apoio do governo ao setor agroindustrial. O governador Carlos Moisés aproveitou
para discorrer sobre ações de sua administração e destacar
que criou, no âmbito da Polícia Civil, três delegacias especializadas no combate aos crimes contra o agronegócio.
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marcas das cooperativas. Em relação às demandas contábeis, a Incubadora do Cooperativismo (INCUBCOOP) está
prestando orientações e fazendo a assessoria administrativa, financeira e contábil de algumas singulares.
Sobre os serviços de monitoramento, foram executadas ações do PAGC, PDGC e GESCOOP. Um dos resultados
efetivos foi a premiação nacional da UNIMED Oeste do Pará
no Prêmio SESCOOP Excelência de Gestão, na categoria
bronze. Foi a primeira da região norte a ser premiada. A
SICOOB Cooesa também foi reconhecida no prêmio com
destaque nacional na categoria “Busca pela Excelência”.
Ainda foram realizadas ações de abertura de mercado para as cooperativas, orientações jurídicas e apoio em
demandas trabalhistas, intercâmbios e capacitações profissionais nas mais diversas áreas demandadas.
“Nossa gratidão a cada cooperativista que nos recebeu de braços abertos. Sabemos que ainda há muito a ser
feito no Estado e temos a certeza de que seremos os responsáveis por transformar o Pará em um lugar mais justo,
desenvolvido e cooperativo”, conclui Raiol.

O

superintendente do Sistema OCB-Sescoop/ AC, Emerson Gomes, e representantes da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater/AC) e da
Secretaria de Estado de Produção e Agropecuária (Sepa)
reuniram-se com associados da cooperativa Comprova para
esclarecer dúvidas e dar suporte a emissão de DAPs.
A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) é a porta de
entrada para o produtor rural acessar às políticas públicas
de incentivo à produção, geração de renda e facilita ainda,
o acesso à programas sociais do governo estadual e federal,
como o PAA para a Aquisição de Alimentos, o PNAE da Ali-

mentação Escolar, o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), entre outros.
Como resultado, mais de 10 produtores das comunidades Catuaba, Liberdade e Vista Alegre em Rio Branco –
Acre, fizeram o cadastro para a solicitação de suas DAPs,
com o incentivo para que outros cooperados também
participem.
Na ocasião, estavam presentes as técnicas da Emater,
Inês Vieira e Roseane Queiroz, o técnico da SEPA, Leudo
Nóbrega e a técnica de Monitoramento da OCB-Sescoop/
AC, Maria Rita.

Solidariedade no TO

A COOPEFA, juntamente com o Sicredi União MS/TO e
Oeste da Bahia, realizaram a arrecadação e entrega de mais
de 500 cestas básicas e 400 pacotes de absorventes que
beneficiaram a população carente de Formoso do Araguaia.
A intercooperação faz parte das ações do Dia C e da
Campanha Cooperar pela Vida. Parabéns cooperativas
pelo excelente trabalho.

Ação do Dia C em RR
Mais uma ação do Dia C - Juntos pelo Bem, em
parceria com #AgroFraterno do @SistemaFAERR/SENAR, foi realizada na sede da Coophorta, região do
Taiano, município do Alto Alegre, em Roraima. Mais de
11 toneladas de alimentos foram arrecadadas.
OCB/RR

OCB/AC

Sistema OCB/PA na representação da pequena mineração,
que busca, diferente do que se propaga, a legalização dos
garimpos. Como desdobramento, foi feita a assinatura de
Acordo de Cooperação Técnica com a ANORO.
Já nas cooperativas de reciclagem, a estratégia foi estreitar a aproximação com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER). Em reunião
com o secretário adjunto Miriquinho Batista, definiu-se que
o Sistema OCB/PA seria o responsável por levantar as demandas das cooperativas, em especial na área infraestrutural. Nas
visitas do Presidente Itinerante, foi feita essa coleta de dados
que já foram repassadas para a SEASTER que, em janeiro,
dará o retorno sobre as informações.
Sobre o acesso ao crédito, a linha Crédito do Produtor
da SEDEME foi oferecida para as cooperativas que necessitavam de maiores volumes de financiamento, principalmente para a instalação, ampliação e melhoramento do
parque fabril. Duas cooperativas já tiveram os valores liberados: A CART, de Tailândia, recebeu R$ 498.016,00 e a COOASAFRA, de Floresta do Araguaia, recebeu R$ 636.862,50.
“Agradecemos a parceria do Governo do Estado que
tem deixado suas secretarias à disposição para nos auxiliar
no desenvolvimento do cooperativismo. O Conselho Estadual do setor foi uma das grandes conquistas de 2021 e temos a certeza de que essa parceria irá continuar no próximo
ano”, afirmou o presidente Ernandes Raiol.
Em relação ao ramo educacional, que foi um dos mais
afetados pela pandemia, o Sistema OCB/PA irá executar um
projeto de comunicação e marketing para reposicionamento das cooperativas no mercado. A ação será efetivada no
próximo ano, estruturada com vistas ao período de matrícula escolar. Para o ramo transporte, uma das conquistas
foi a retomada do Sistema OCB/PA do cadastramento das
frotas de veículos na ANTT.
Na área da comunicação, foi feita revitalização de

Ação com produtores da cooperativa Comprova no Acre

Cooperativas do agro mostram o que há de melhor no AP
OCB/AP

A

lcançando direta e indiretamente cerca de 25 mil paraenses envolvidos no cooperativismo, o Projeto Presidente Itinerante passou por mais de 40 municípios com
122 visitas em 1.008 horas de trabalho, de maio a dezembro de 2021. No total, foram levantadas 367 demandas de
cooperativas, entre as quais 145 já foram concluídas, 78
estão em andamento e 102 estão previstas para execução
no planejamento de 2022.
O principal objetivo do Presidente Itinerante foi promover a reaproximação do Sistema OCB/PA com as cooperativas após a pandemia da covid-19, com visitas técnicas
para traçar um plano de trabalho com base nos maiores
gargalos ao desenvolvimento do setor. Além do presidente
do Sistema OCB/PA Ernandes Raiol e do superintendente
Júnior Serra, a equipe técnica da entidade também participou das visitas. Ao chegar em Belém, toda a equipe se
reunia para alinhar as próximas ações.
“Pudemos conhecer de perto a realidade das cooperativas e como estão se posicionando no mercado após a
pandemia. O resultado foi muito positivo, porque, com isso,
a atuação do Sistema OCB/PA se tornou mais assertiva, com
um desembolso de recursos de modo mais racionalizado.
Foram ações efetivas com base no que as próprias cooperativas nos solicitaram”, reiterou Júnior Serra.
Por região do Estado, o projeto levantou 125 demandas no Nordeste, 104 demandas no Sul e Sudeste, 99 na
região Oeste e 48 na Transamazônica. As principais necessidades das cooperativas estavam vinculadas às áreas: Capacitação, Comunicação, Contábil, Crédito, Encontros, Feiras,
Intercâmbios, Jurídico, Mercado, Monitoramento, Políticas,
Seminário, Técnicas.
Em relação às demandas políticas, um dos resultados
foi a qualificação do debate sobre as cooperativas minerais
em nível nacional. Após a visita à região do Tapajós, identificou-se uma grande necessidade de reposicionamento do

OCB/PA

Presidente Itinerante percorreu mais de 13 mil km no Estado

SICREDI MS/TO

Giro

Sistema OCB/RO compartilha resultados positivos em confraternização
Sistema OCB/RO reuniu seu corpo diretor, conselheiros,
colaboradores e imprensa, para juntos compartilharem
os resultados positivos alcançados em 2021.
A instituição, que atua para fomentar o cooperativismo no estado, cumpriu mais uma vez seu papel.
Para se ter uma ideia, ainda com a pandemia o setor
de capacitação liderado pela equipe do SESCOOP/RO, foi
responsável por levar conhecimento por meio de cursos,
palestras e MBA’s, a mais de duas mil pessoas, chegando a
contemplar mais de 30 cooperativas em todo estado.
2021 trouxe uma novidade, o Dia de Cooperar através
de uma live que arrecadou alimentos para ajudar inúmeras
instituições de caridade.
Já a OCB/RO que atua como a voz de mais de 200
mil cooperados, também colheu grandes frutos em 2021.
E esse ano essa voz ecoou longe, foi até Brasília em busca
de melhorias, participou de audiências públicas na Assembleia Legislativa do Estado e nos mais diversos órgãos sempre buscando o melhor para o nosso segmentos.
Projetos como o Rondocoop AGRO, AceleraCoop, NegociosCoop e tantos outros foram criados para somar e aju-
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dar as cooperativas a alcançar melhores resultados.
Um dos marcos que também deve ser lembrado, é a
sanção da Lei 14.227/2021 que garantiu o repasse, de no mínimo 10% dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ao cooperativismo de crédito do Norte.

Os planejamentos para 2022 já estão sendo feitos pela
instituição que pretende avançar ainda mais com suas ações.
Para saber mais sobre como constituir uma cooperativa, você pode entrar em contato pelo 3224- 6116 ou acessa
nosso site: www.sescoop-ro.org.br.
OCB/RO

O

Novembro Roxo em Manaus

A

1ª Feira de Negócios das Cooperativas Amapaenses, a
EXPOCOOP-AP, realizada no último sábado (18), já deixou “gostinho de quero mais” quando o assunto é a produção de alimentos frescos e outros produtos do extrativismo
e agricultura familiar no Amapá.
Durante o evento, que foi aberto ao público no Centro
de Macapá, os visitantes puderam degustar desde o café e
brigadeiro de açaí até a torta ou bolo de jaca, além de outras delícias preparadas com os produtos das Cooperativas
do Ramo Agropecuário.
Foram hortaliças, hortaliças, cosméticos, óleos vegetais, frutas, verduras, legumes, produtos de uso medicinal
processados e produzidos pelas cooperativas, plantas e
moveis ornamentais de madeira, além da polpa, palmito,
caroço e licor de açaí.
As Cooperativas do Ramo Agro BIO+AÇAÍ, AMAZOMBAI, AGROPORTO, AGROSSAN, COOPASETI, COOMAGRO, CO-

OPCAP, CAMAIPI, COOPEMAC, COOPMARACÁ e COOPETRAL
foram as que levaram amostra para exposição e venda de
seus produtos à 1ª EXPOCOOP.
Além dos produtos agro e outros alimentos, cooperativas levaram artesanato, moveis, plantas ornamentais,
serviços de planos odontológicos, aberturas de contas,
crédito, consultoria, entre outros. Ao todo, 33 cooperativas
participaram do evento.
A presidente do Sistema OCB Amapá, organizadora
da 1ª EXPOCOOP, Maria Nascimento, destacou que nesta
primeira edição o grande objetivo era mostrar para a população amapaense, a identidade de cada cooperativa que
dispõe seus produtos e serviços e que muitas das vezes, as
pessoas nem sabem que são oriundos de uma cooperativa.
Ela ressalta que apenas uma parte dos empreendimentos do setor foram ao local, mas uma segunda edição
já começa a ser projetada.

Evento organizado pela Unimed Manaus reuniu no
auditório Osvaldo Gesta, localizado no complexo hospitalar da instituição, na avenida Constantino Nery, zona
Centro-Sul da capital amazonense, médicos pediatras,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos para tratar sobre
a prematuridade e estimular a presença dos pais na UTI.
O evento, organizado pela médica pediatra neonatologista Regina Sodré Fernandes, responsável técnica
da UTI Neonatal e do Posto de Coleta e Processamento de
leite humano da Maternidade Unimed Manaus, faz parte
da programação do “ Novembro Roxo”, campanha internacional de sensibilização para a prematuridade, e que tem
por objetivo de alertar sobre o crescente número de partos
prematuros, orientar sobre como prevenir e informar a respeito das consequências do nascimento antecipado para o
bebe?, para sua família e para a sociedade.
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Adriana Amaral é advogada, mestranda em Ciências Jurídicas e
Sociais pela UFF e membro da Comissão Permanente de Direito
Cooperativo do IAB. contato@questaocooperativa.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Questão Cooperativa

Visão Cooperativa

Estabilidade de dirigente de cooperativa: TST muda entendimento

Saudação aos 50 anos da Lei 5.764/71

E

N

o último dia 16 de dezembro a Lei 5764/71 completou 50
anos de vigência. Essa lei que continua sendo fundamental para o desenvolvimento do cooperativismo em nosso país, é
resultado de um trabalho incansável de importantes lideranças
do movimento cooperativista brasileiro, à época, as quais articularam e atuaram junto ao Governo Federal e junto ao Congresso
Nacional para que esse fato relevante pudesse se tornar realidade.
É muito importante termos ciência de que por ocasião do
IV Congresso Brasileiro do Cooperativismo, realizado em Belo
Horizonte em 1969, a OCB foi criada para substituir e unificar a
ABCOOP (Associação Brasileira de Cooperativas) e a Unasco (União
Nacional de Cooperativas), uma vez que até então o cooperativismo brasileiro ainda não estava unificado e ordenado de modo
a poder representar o nosso movimento junto aos poderes da
república da forma necessária. Uma das principais demandas do
cooperativismo brasileiro que foi constatada naquele momento
foi exatamente a necessidade uma lei federal norteadora da organização e funcionamento das cooperativas.
A partir de então, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) elaborou um anteprojeto e o apresentou ao Governo
Federal, que após ajustes necessários o encaminhou sob a forma de projeto de lei ao Congresso Nacional. Após a tramitação
e aprovação do projeto de lei, em 16 de dezembro de 1971, foi
promulgada Lei 5764/71.
É fundamental ressaltar que a referida lei foi responsável

Em segundo lugar, a condição de dirigente de uma cooperativa de empregados de
empresa pressupõe a presença de uma
condição quase essencial que é a liderança. Desta forma, ainda que o objeto da cooperativa não esteja em confronto com a
empresa, a condição de reunião desse coletivo pode sim ser causa para mobilizações
e exigências em face da empresa. Assim, a
despedida sem justa causa pode ser uma
forma de retaliação à possível ou real liderança que o dirigente tenha em relação aos
empregados que também são cooperados.
Por isso, é preciso analisar com calma as
razões pelas quais o dispositivo foi criado,
o que parece ser o motivo de muitos problemas na análise da lei que regulamenta
o cooperativismo: esquecer os debates do
passado para a existência de proteção no
presente. E não há dúvida que ao menos
esses dois pontos aqui destacados justificam a estabilidade pretendida, principalmente em um momento de fragilidade
por que vêm passando os sindicatos (sem
autorização da pluralidade e sem a verba
decorrente da contribuição confederativa),
onde esse tipo de cooperativa pode e deve
se manifestar fazendo as vezes da relação
sindical, na sua ausência ou fragilidade.

por fortalecer a identidade cooperativa não só no contexto do
direito brasileiro ao atribuir natureza jurídica própria às sociedades dessa natureza, más, introduziu através dos seus dispositivos
normativos a compreensão de importante conteúdo filosófico e
doutrinário preconizado pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional, no momento de sua promulgação, más sobretudo, ao
longo desses 50 anos, através do aprimoramento indispensável
pelo qual já passou.
É fundamental ressaltar também, que a partir do advento da Constituição Cidadã, em 1988, quando confrontada com
a carta magna a Lei 5764/71 teve alguns de seus dispositivos,
resquícios do período do governo de exceção durante o qual foi
criada, anulados automaticamente, assim possibilitando que o
cooperativismo brasileiro pudesse se desenvolver de forma auto
gestionária, sem a intervenção do poder público.
A Lei Geral do Cooperativismo introduziu conceitos e
entendimentos indispensáveis ao desenvolvimento do cooperativismo, tais como a adesão livre e voluntária, a gestão democrática, a participação econômica nos resultados, possibilita a
intercooperação e atualmente, mais intensamente, o desenvolvimento sustentável das comunidades nas quais as sociedades
cooperativas estão inseridas.
Muitos desafios de ordem legal, em termos de aprimoramento da legislação cooperativista brasileira ainda estão por
vir, como por exemplo a regulamentação do ato cooperativo.

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

Más é inegável a enorme contribuição da Lei 5764/71 para o
nosso cooperativismo.
A ação política institucional do cooperativismo brasileiro,
através do Sistema OCB e suas unidades estaduais, junto aos poderes públicos em todos os níveis, é imprescindível para a consolidação normativa do cooperativismo.
Acredito que nestes tempos de pandemia Covid-19 as cooperativas conseguiram demonstrar ainda mais a sua importância
através de uma atuação focada nas pessoas e no atendimento de
suas necessidades e aspirações.
Enfim, vamos saudar e parabenizar a Lei 5764/71 e trabalhar para aprimorá-la, conduzindo esse fundamental marco legal
aos novos tempos, sendo a economia verde, o ambiente digital e
a busca pela sustentabilidade pressupostos indispensáveis para o
futuro do nosso país e da humanidade como um todos.
DIUVLGAÇÃO

De acordo com o colegiado, o dirigente
de cooperativa só tem garantia de estabilidade provisória no emprego se sua atividade como diretor estiver em conflito com os
interesses do seu empregador, o que não
teria ocorrido no caso. O Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região já havia tido o mesmo entendimento, argumentando que a atuação da Coopban se restringe a atuação no
comércio varejista de material de construção
em geral, para que os seus associados consigam melhores preços nos produtos. Dessa
forma, o empregado dirigente “não defende
nem representa interesses dos integrantes da
categoria profissional que se contraponham
às atividades dos empregados, de modo a
justificar a garantia de emprego pretendida”.
No TST, o relator, ministro Caputo Bastos, destacou que o debate sobre a estabilidade provisória no emprego do dirigente
de cooperativa é antigo no TST, mas que
ainda não há entendimento pacificado sobre essa matéria.
Chamo a atenção para algumas reflexões sobre o tema, pois é preciso compreender o sentido da lei. Em primeiro lugar, se
a cooperativa tem por finalidade abranger
apenas os empregados de determinada
empresa, significa que a qualidade de dirigente provavelmente está condicionada a
ser empregado dessa empresa. Assim, ser
demitido da empresa durante a vigência
do mandato de dirigente na cooperativa
fará com que obrigatoriamente seja realizado o seu desligamento da cooperativa.

DIUVLGAÇÃO

m tempos de análise dos 50 anos da Lei
5.764/71, vale a pena tratar de um tema
que, longe de estar pacificado, foi objeto
de recente decisão do Tribunal Superior do
Trabalho no final desse ano de 2021, que
entendeu pela não estabilidade de empregado dirigente de cooperativa.
Desde sua primeira regulamentação
brasileira específica, o cooperativismo foi
tratado com muita proximidade aos sindicatos. E essa interpretação decorreu da
interpretação histórica na qual, organicamente, muitas cooperativas se organizaram na Europa, a partir dos movimentos
das “trade unions” que nada mais eram do
que organizações de trabalhadores que
buscavam, unidos, resolver os problemas
com seus respectivos patrões, ou seja, o
embrião dos sindicatos.
A Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, prevê em seu artigo 55 que “Os empregados de empresas que sejam eleitos
diretores de sociedades cooperativas pelos
mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo artigo
543 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Embora a lei não preveja qualquer restrição ou delimitação à estabilidade provisória nesses casos, a 4ª Turma do TST rejeitou o pedido de anulação de dispensa
imotivada do Itaú Unibanco S. A. feita a
empregado bancário, de Vitória (ES), durante seu mandato como dirigente da Cooperativa de Consumo dos Profissionais de
Instituições Financeiras Ltda (Coopban).

70

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 12 l Dezembro 2021

BR Cooperativo l Ano 2 l Nº 12 l Dezembro 2021

71

montanha, a pedra rolava novamente para
a planície. O castigo de Sísifo, na verdade,
era levar uma existência sem sentido.
III. Negadores – não querem se preocupar com o futuro e vivem no limite das
possibilidades; não dão a devida atenção
ao futuro e vivem no presente de forma
equilibrada.
IV. Impulsivos – sentem euforia ao adquirir, comprar, gastar. Estão sempre em
situação crônica de endividamento, sem
medir as consequências de suas ações.
Em que momento da vida você está
agora? Qual perfil você está vivendo hoje?
Saiba que você pode rever o seu perfil a
hora que desejar. É só mudar hábitos.
Entretanto, mudar hábitos não é fácil, a
não ser que você tenha uma visão de futuro
bem definida, e foque no atingimento dos
sonhos e objetivos de vida. O dinheiro é escasso e a vida é feita de escolhas.
Nas finanças pessoais como na comida,
sabemos exatamente o que fazer (por
exemplo, gastar menos do que recebe),
mas muitas vezes não conseguimos ter
êxito. Procrastinação, confiança excessiva,
efeito manada, entre vários outros vieses
cognitivos, nos dispersam do foco, do objetivo, e não construímos as nossas referências de vida. Aproveitamos o que está a
nossa volta, o que está mais fácil.

A

existência de um conjunto de códigos formais sobre o cooperativismo é de extrema
relevância no cenário atual, visto que a complexidade e a heterogeneidade da sociedade demandam regras que assegurem a coexistência
humana. A importância da lei jurídica para o
cooperativismo se assenta sobre dois eixos, um
de natureza conceitual e outro social.
A perspectiva conceitual esclarece o valor
da uma lei para as cooperativas, pois se trata de
uma regra na qual se estabelece a impossibilidade de um evento ou de uma ação acontecer
de outra forma, ao mesmo tempo em que força
a realização da regra. Mas deve ficar claro que
nem toda regra é uma lei, haja visto a definição
da regra, no sentido generalíssimo, poder tanto
ser isenta da necessidade ou ainda se referir às
leis naturais como regras jurídicas. Da mesma
forma, uma lei não é sinônimo de norma, visto
que estas podem ser compreendidas como regras associadas apenas as ações humanas e sem
portar valor necessitante por si.
A lei jurídica envolvendo as questões do cooperativismo representa, portanto, uma regra dotada de necessidade, a qual tem por objetivo proporcionar o comportamento intrassubjetivo, ou
seja, o comportamento dos indivíduos entre si,
tanto no interior das cooperativas, como destes
com aqueles de fora das cooperativas. Ademais,

Como sair dessa ciranda? Em primeiro
lugar é necessário colocar o nosso sistema
racional para funcionar (ele é lento e preguiçoso), por meio de atividades bem objetivas:
a) Planilha de Receitas e Despesas –
para onde está indo o meu dinheiro?
b) Planilha das dívidas, se for o caso, listando taxa, vencimento, valor da prestação
e saldo devedor para liquidação hoje – que
tal ver a possibilidade de portabilidade
para uma instituição com taxa mais baixo,
reduzindo a prestação?
c) Relação dos sonhos e objetivos de vida.
Tal qual um piloto que necessita de instrumentos no avião para levantar vôo e
chegar ao destino, você precisa conhecer o
futuro que deseja e traçar planos de ação
para chegar lá e usar as planilhas para monitorar o caminho que está tomando. Cuidado com os falsos atalhos que vão aparecer. Não saia do foco! Afinal, “quem se
planeja tem futuro, quem não se planeja,
tem destino” (Planejar).

a lei tem o potencial de moldar laços, favorecendo ordenamento das pessoas que integram e
participam deste movimento e das cooperativas,
definindo regras do ser e do fazer. Este regramento formal apresenta uma dimensão coercitiva e,
caso não haja o cumprimento das regras, ensejará uma coerção social, através de uma sanção
legal com imputação de uma pena. Vale destacar
ainda o potencial da lei jurídica do cooperativismo em transcender as esferas deste movimento,
uma vez que a mesma interage com outros tipos
de regras formais existentes e predominantes na
sociedade, estabelecendo ligações necessárias
para a coexistência dos indivíduos.
A segunda perspectiva que justifica uma lei
jurídica para o cooperativismo é de natureza social. Basta observar a gênese deste movimento,
o qual coincide com a própria divisão do trabalho oriunda das transformações da Revolução
Industrial, o qual suscita o estabelecimento de
uma da ordem para a convivência social entre
as pessoas, uma lei específica. Isto fica mais evidente quando se analisa as sociedades anteriores à Revolução Industrial, cuja estrutura apresentava relativa simplicidade, pois as relações
entre as pessoas se moldavam pela informalidade, tendo como base a cultura comum, de
acordo com o sociólogo Èmile Durkheim. Após
a Revolução Industrial, a especialização do tra-

balho impôs uma complexidade e refinamento
no contexto social, demandando regras formais
portadoras de mecanismos de regulação de relações entre pessoas. Assim, o marco legal das
cooperativas representa uma resposta a esta
transformação social, proporcionando regras de
relacionamento social específica.
Fica evidente o quão necessário é ter uma
lei jurídica para as cooperativas, o qual transcende e difere do conceito de uma regra ou norma.
O código jurídico formal específico envolvendo
o cooperativismo se insere no campo do Direito, sendo resultante das transformações e complexidades decorrentes da divisão do trabalho.
Todavia, o dilema de alterar ou não o código
jurídico das cooperativas diante das mudanças
do século XXI requer uma reflexão ponderada
acerca das implicações e dos desdobramentos
desta iniciativa.
A resposta não depende unicamente do olhar
para dentro das organizações, mas está relacionado a visão mais abrangente do contexto, incluindo
a heterogeneidade de grupos de interesses e das
possíveis reações ante a decisão tomada.

DIUVLGAÇÃO

ano de 2021 já acabou? Meu Deus,
como foi rápido? Podemos fazer de
2022 um ano especial, o verdadeiro ano da
virada. Que tal? Você topa?
Então vamos começar pelo autoconhecimento. Qualquer decisão financeira de
sucesso para ser implementada em 2022
depende de você entender suas características: seus pontos fortes e fracos. Conhecendo os pontos fracos você pode pedir ajuda,
você pode estudar, enfim, sempre é tempo
de mudar! E, conhecendo os pontos fortes,
você pode potencializar suas habilidades
em busca dos sonhos e objetivos de vida.
Vamos começar aqui relacionando 4
perfis bem definidos de comportamento
humano. Em qual você se encaixa?
I. Planejadores – conseguem exercer a
troca intertemporal (usam dinheiro no momento presente, mas guardam, sistematicamente, uma parte para o futuro). Apresentam um comportamento bem racional,
mais baseado na razão do que na emoção.
II. Batalhadores – são aqueles que fraquejam no meio do caminho da construção do patrimônio. Lembram muito o mito
de Sísifo, um mito grego. Por ser enrolado
demais, Sísifo foi castigado após a morte a
ter que rolar uma pedra eternamente pela
montanha acima. Sua tarefa não terminava
nunca, pois uma vez colocada no alto da

Emanuel Sampaio é doutor em Sociologia e
professor universitário. emlu70@gmail.com

O porquê de uma lei do cooperativismo

O que você quer para 2022?

O

Pensamentos Cooperativos
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Myrian Lund é planejadora financeira, mestra em Gestão
Empresarial e administradora com especialização em Finanças.
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Cooperando com as finanças
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comunicoop
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Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.
paulo.campos@vdplanoseprojetos.com

E agora, dirigente?

UNSPLASH

Uma aula de capacitação cooperativista

E

m 2021, o cooperativismo fluminense se lançou incandescente e caudaloso, abrindo cancha para que as
pessoas exercessem, com autonomia e liberdade, o protagonismo produtivo e de viver.
O sistema cooperativista fluminense deu uma aula
inigualável de preparação e capacitação de ambiente de
produção solidária e de pessoas, respectivamente, para o
empreendedorismo, para o desenvolvimento sustentável e
para a ajuda mútua no trabalho, promovendo sobremaneira
a liberdade, a autonomia e a esperança às pessoas.
Numa quase incontável lista de ações de assistência
técnica, educacional e social, as mais variadas, planejadas,
organizadas e aplicadas massivamente, promovidas pelo
sistema cooperativista, os cariocas tiveram a oportunidade
histórica de vivenciar e aproveitar um universo próprio de
desenvolvimento social e de trabalho, harmônico e pujante, o cooperativismo denso.
Para citar algumas atividades, eventos de debates, de
organização setorial e de preparação técnico-institucional
ocorreram em profusão. Alguns exemplos: Encontros Técnicos das cooperativas de Trabalho, de Produção de Bens
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e Serviços, Educacionais, de Crédito Mútuo e de Consumo;
ocorreu o Censo cooperativista; foram desenvolvidas e contratadas novas tecnologias e elaborados novos informativos para as cooperativas atuarem com níveis mais amplos
de segurança organizacional e técnica de excelência; as
ações de Monitoramento e de Desenvolvimento dirigidas
às cooperativas - atendidas estas às centenas - podem ser
contadas em milhares.
Nas áreas educacional, de treinamento e capacitação,
foram efetivados um tanto outro enorme de Projetos junto
às cooperativas. Exemplos: os Programas de Certificação de
Executivos Cooperativistas, de Formação de Executivos em
Gestão de Cooperativas, de Agentes de Inovação do Cooperativismo, curso de Graduação Tecnológica em Gestão de
Cooperativas à Distância. Com o uso e disponibilização da
Plataforma Capacitacoop, os cooperativistas participaram
de um número expressivo de cursos de capacitação, como
os vinculados ao Projeto “Trilha - Caminhos para a Excelência”, por exemplo.
Na área de Gestão e de Negócios, o Balcão Digital Coopera + Rio abrilhantou o espetáculo ininterruptamente,

como espaço de promoção e oportunização de negócios
para as cooperativas. O PAGC e o PDGC, sólidos e consistentes, impulsionaram sistematicamente as cooperativas
rumo ao crescimento sustentável de seus negócios, as quais
participam, contadas em dezenas.
Em termos de eventos, entre outros, as cooperativas
desfrutaram da 1ª Conferência Rio Mais Coop de Empreendedorismo Cooperativo, que reuniu cooperativas de todos
os ramos, onde ocorreu a Certificação 10+ Mais Coop, entre
uma série de outras homenagens.
Foram promovidos, ainda, projetos para cumprimento de Missões Nacionais e Internacionais, que estão em
fase de preparação e ou em andamento, como, por exemplo, a Missão Internacional – Treinamento Leadership and
Customer Experience: A Estratégia da Magia, já com Edital
publicado; e a Missão Nacional de intercâmbio técnico com
as Cooperativas do Ramo Agro do Estado de Santa Catarina,
que está também em fase final de preparativos.
O sistema cooperativo de produção tem suas especificidades e, com elas, promove o protagonismo individual de
cada pessoa no mundo do trabalho e no melhor viver em sociedade, com respeito às subjetividades, às potencialidades
e capacidades estruturais e dinâmicas implicadas em cada
caso. Promove a união, devolve o espírito de pertencimento
aos indivíduos. Essa avalanche descrita de ações integradas
do sistema faz tudo isso e, muito mais, pois como qualquer
coisa que se movimenta, gera calor e distribui energia, que,
neste caso, chamam-se Esperança e Liberdade.
Agradeçamos amorosamente neste Natal as graças
alcançadas e brindemos efusivamente na virada pelo ano
vindouro que será melhor ainda para todos nós.

Prepare sua cooperativa para dar um passo além.
Vem aí a plataforma pensada para conectar pessoas através
dos produtos e serviços de cooperativas, oferecendo
uma série de funcionalidades para alavancar seus negócios.
onde tem coop. mais que uma cooperativa de plataforma,
uma plataforma de cooperativas. aguardem.

O meio mais cooperativo de fazer
negócios.
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Com Cooperação,
você transforma desafios
em Superação.
Mais que unir forças para chegar a um objetivo
comum, cooperação é uma atitude fundamental para
transformar o mundo. Essa é a palavra de ordem dos
novos tempos.
Caminhamos lado a lado com as cooperativas para
construir um futuro melhor para milhões de pessoas.
Um futuro em que os cooperados, suas famílias e a
sociedade possam ter tranquilidade financeira e
qualidade de vida.
Ao oferecermos as melhores soluções em Seguros
de Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos,
cumprimos nosso papel social como agentes de
estabilização econômica do país.
Essa é a forma de abraçarmos o cooperativismo
brasileiro. Conte com a nossa parceria.

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,
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de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

