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ada mais atual e significativo que o pensamento
de Madre Teresa de Calcutá que abre este editorial. A mais pura e singela demonstração do poder da solidariedade, tão necessária nos dias de hoje.
São tempos de calamidades proporcionadas pela
força da natureza frente aos desleixos do ser humano com o meio ambiente, a invasão de espaços inapropriados para construções, com fins gananciosos
e desmedidos.
São tempos de crise sanitária em proporções globais, com enfrentamento de uma pandemia que já
perdura dois anos e não para de ceifar vidas por todo
o planeta, apesar dos esforços mundiais pela aplicação
de vacinas em todos os países, ainda que enfrentando
o negacionismo de muitos governantes e até mesmo
de pais de famílias.
São tempos de guerra, como nunca mais imaginávamos presenciar, agora de forma globalizada, ultrapassando todas as fronteiras e chegando em nossas
casas, nossos notebooks, nossos aparelhos celulares,
a todo instante. Os horrores da guerra estão de volta,
trazendo o medo e a incompreensão entre eles.
São tempos de intolerância, em que a prepotência
de alguns poucos parece querer preponderar sobre os
apelos de muitos.
Em meio a tantas tragédias, o cooperativismo se
mostra presente, trazendo um alento de esperança
a todos que dele participam. Afinal, está inserido em
seus princípios basilares, mais especificamente o sétimo: interesse pela comunidade.
Traduzindo em bom português: empatia, amor ao
próximo, preocupação com seu semelhante.
E esta é uma característica típica do povo brasileiro, que não recua perante obstáculos tão desafiadores.
Prova disso foi a força da união que se viu nos momen-

(Madre Teresa de Calcutá)

tos de calamidades, como a tragédia ocorrida na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade imperial de
Petrópolis, nas destruições causadas pelas chuvas em
Minas Gerais e no sul da Bahia.
No Rio de Janeiro, as cooperativas uniram forças e
atenderam ao chamado da Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro (OCB/RJ), que lançou
a campanha Coopera Petrópolis. Rapidamente foram
arrecadadas doações para suprir as famílias atingidas
pela calamidade. Vieram donativos de todas as regiões
brasileiras, que foram transportados por cooperativas
de transporte, sendo recepcionados pelas cooperativas locais, com o apoio emergencial da cooperativa de
saúde no município, a Unimed Petrópolis. E as doações
não param de chegar, e novas remessas acontecerão
enquanto houver necessidade, em um ciclo infindável
de solidariedade e empatia.
A cooperativa de psicológos Unifop, também do
mesmo município, vem dando o apoio psicológico às
famílias enlutadas.
As cooperativas de crédito do Sicoob, Sicredi e
Unicred também estão promovendo campanhas de
arrecadação, com recursos totalmente destinados aos
atingidos. Da mesma forma, oferecem linhas de crédito emergenciais aos empresários da região, em condições infinitamente mais acessíveis e justas, para que
possam retomar seus negócios e reerguer o município.
Enfim, são diversas manifestações de apoio incondicional que vêm sendo praticadas por quem participa
deste grande movimento de cooperação universal.
O que comprova, sem dúvida alguma, que, com as
gotas que a força do cooperativismo vem conseguindo retirar, o oceano certamente será menor.
Boa leitura, fiquem bem, evitem aglomerações, vacinem-se e saudações cooperativistas!
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Política de crédito rural e repasses do FCO são temas de reunião da OCB com BB

O

s senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS), Esperidião
Amin (PP-SC), Lasier Martins (Podemos-RS) e Nelsinho
Trad (PSD-MS) declararam apoio à inclusão da definição do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo na Proposta de Emenda à Constituição da Reforma Tributária (PEC
110/2019). A definição do ato cooperativo busca o reconhecimento das especificidades do modelo de negócios do setor e
garante que a fixação da incidência de impostos recaia aonde
de fato ocorre a riqueza.
“É preciso resguardar que a tributação incidente sobre
as cooperativas e seus cooperados seja equânime em relação
a outras sociedades. Cooperativas não visam lucro e suas
sobras retornam aos seus associados. É injusto, portanto,
tributar a figura da cooperativa”, afirmou Lasier Martins, líder
do partido e membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), acrescentando que o “cooperativismo é um
instrumento de promoção do desenvolvimento econômico
e social. Não só dos seus membros, mas das comunidades”.
O senador destacou ainda que o artigo 146, inciso III,
alínea C da Constituição Federal institui o tratamento diferen-

ciado ao ato cooperativo, mas não define sua abrangência. “Em
decorrência, existem atualmente diferentes leis e portarias
para cada tipo de cooperativa, cada tipo de imposto. Precisamos aproveitar a Reforma Tributária para definir a abrangência
do ato cooperativo. Caso contrário, todos esses atos normativos
ora em vigor vão acabar caindo e o setor será prejudicado”.
Nelsinho Trad, que também é membro da Frencoop,
lembrou que a definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo é uma demanda antiga do setor e
que o Senado tem agora a oportunidade de atender. “Acredito que devemos aproveitar a Reforma Tributária para
dar esse reconhecimento aguardado há tanto tempo pelo
sistema cooperativo”, ressaltou.
Os senadores Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Esperidião
Amim (PP-SC) já haviam declarado apoio à inclusão da definição do adequado tratamento tributário do ato cooperativo
no texto da Reforma Tributária quando a proposta chegou ao
Senado e reiteraram seu posicio namento. “Nosso objetivo é
garantir que as especificidades do modelo de negócio cooperativista sejam reconhecidas e respeitadas. O que se busca é um

Arnaldo Jardim quer agilizar aprovação do PLP 27/20 no Senado

O

deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), na foto ao lado,
vem atuando para que o Projeto de Lei Complementar
(PLP 27/2020) seja aprovado pelo Senado rapidamente sem
modificações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
“Nosso objetivo é que a medida seja enviada direto para a sanção presidencial, sem necessidade de passar novamente pelo
crivo dos deputados. Como se trata de um texto de consenso,
construído a partir de diversas conversas tanto com o setor cooperativista de crédito como com o Banco Central do Brasil, acreditamos que o Senado pode acolhê-lo por completo”, afirmou.
Coordenador do Ramo Crédito da Frente Parlamentar
do Cooperativismo (Frencoop) e autor da proposta, o deputado pretende articular com outros membros do colegiado
para sensibilizar os senadores para a importância do projeto que reformula o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) previsto na Lei Complementar (LC) 130, de 2009.
“Em conjunto com a Organização das Cooperativas Brasilei-
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ras, a OCB, vamos buscar uma grande mobilização em favor
da aprovação do PLP 27 ainda neste semestre”, acrescentou.
Segundo o deputado, a reformulação do SNCC é importante porque permite a ampliação do espectro de participação das cooperativas de crédito no mercado, além de conferir
regras cada vez mais rigorosas de transparência sem alterar a
essência do seu modelo de negócio que é a proximidade com
seu público. “As alterações na LC 130 vão democratizar, diminuir o monopólio de grandes instituições e trazer mais concorrência ao mercado. E quando há mais concorrência, aumentam
também as oportunidades de promover desenvolvimento com
justiça social, um dos pilares do cooperativismo”.
Com a reformulação, Jardim prevê um aumento da
participação do cooperativismo de crédito dos atuais 9%
para 20% nos próximos anos. “Além disso, como a maioria
das operações realizadas por essas instituições se concentram no médio e pequeno porte, os recursos realmente

Pedido de apoio
Em ofício encaminhado aos senadores, a Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB) solicitou apoio dos parlamentares à inclusão da definição do adequado tratamento
tributário do ato cooperativo na Proposta de Emenda à
Constituição da Reforma Tributária (PEC 110/2019). O texto
alerta para o perigo de a proposta em análise na (CCJ) permitir mudanças nas atuais conquistas legislativas e judiciais
que evitam a dupla tributação, com a incidência de impostos
tanto para as cooperativas quanto para os cooperados.
“Sem a definição das bases do tratamento tributário
ao ato praticado pelas cooperativas, a PEC 110 que traria
justiça social, afetará negativamente um dos modelos de
negócios que mais democratizam a renda. O adequado
tratamento tributário ao ato cooperativo nos foi garantido
pelo constituinte, mas sua exata conceituação precisa ser
definida, para garantir a competitividade e segurança jurídica, a fim de que as cooperativas possam continuar contribuindo com a democratização da renda e desenvolvimento
do país”, afirma o documento encaminhado aos senadores.
CÂMARA

chegam na ponta e resultam em uma incidência financeira imediata na economia local”, complementou.
A proposta aprovada pelos deputados altera a legislação
sob três perspectivas: atividades e negócios; organização sistêmica; e gestão e governança do modelo. Entre outros pontos,
a medida prevê que as cooperativas de crédito possam disponibilizar novos produtos já existentes no mercado, com mais
agilidade e modernidade, bem como atender integralmente a
demanda por crédito de micro, pequenas e grandes empresas.

O

presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, se
reuniu com o vice-presidente de agronegócios do Banco
do Brasil (BB), Renato Luiz Bellinetti Naegele, para discutir
as perspectivas da política de crédito rural no país em 2022 e
outros temas de interesse do cooperativismo. Um dos pontos
principais tratados no encontro foi o retorno das operações
de repasse do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO) ao cooperativismo de crédito anunciado
no final de fevereiro.
As operações estavam suspensas desde o início do ano
para adequação do BB aos parâmetros estabelecidos pela
Lei 14.227/21. “Atuamos fortemente para que as operações
voltassem o mais rapidamente possível, uma vez que a suspensão temporária de repasse dos recursos do FCO tem sido
um ponto de grande preocupação para produtores rurais e
suas cooperativas ”, afirmou Freitas.
Ainda sobre o FCO, o presidente do Sistema OCB defendeu uma maior previsibilidade do banco administrador para
a proposta de aplicação dos recursos pelo cooperativismo de
crédito, além do acesso de um montante acima de 10% da
programação do fundo a cada ano, dado o potencial de capilaridade do setor cooperativista no fortalecimento da política
de desenvolvimento regional. “A Lei 13.682/2018 assegura o
repasse de 10% do FCO por meio de cooperativas de crédito,
mas temos capacidade para aumentar esse potencial e contribuir ainda mais com o crescimento econômico da região”.
Sobre o atual cenário da política de acesso ao crédito
rural e de investimentos privados ao setor produtivo, Freitas
ressaltou que o ramo agropecuário já tem sentido os reflexos
da suspensão temporária da contratação de linhas de financiamento equalizadas pelo governo, bem como os impactos
oriundos de eventos climáticos observados em diferentes
regiões do país. “Esse panorama leva o governo a adotar
medidas tempestivas relacionadas ao crédito rural e também

OCB

SENADO

regime justo, democrático e sem diferenciação com as demais
categoriais”, explicou Amim, outro integrante da Frencoop.
Para Heinze, vice-presidente da Frencoop, manter a neutralidade tributária das cooperativas nas cadeias econômicas
das quais participam é fundamental para que possam atuar
no mercado em harmonia com os demais modelos de negócio
existentes. “Não nos parece razoável que a reforma tributária,
que busca simplificar a apuração e a arrecadação dos tributos,
acabe por acarretar um aumento da carga tributária ou traga
uma situação mais gravosa às cooperativas, ferindo o princípio
da isonomia, indispensável entre contribuintes”.
O parecer do relator da matéria, senador Roberto
Rocha (PSDB-MA), foi lido na reunião da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), mas a discussão e votação da
proposta foi adiada por pedido de vista coletiva e deve ser
retomada na semana seguinte ao Carnaval.

Registro da reunião entre representantes do Sistema OCB e do Banco do Brasil

coloca em evidência a necessidade de uma política de seguro
rural mais robusta”.
Outro ponto tratado durante a reunião foi o remanejamento de recursos do Orçamento Federal do Ministério da
Agricultura, publicado ontem (23) no Diário Oficial da União,
com o objetivo de destravar operações de crédito rural, e a expectativa de reabertura das linhas de contratação da política
agrícola, especialmente no âmbito do Pronaf.
Como alternativa para a próxima safra, concordou-se
em trabalhar estratégias conjuntas para fortalecer a parceria

entre o Banco do Brasil, o cooperativismo de crédito e o cooperativismo agropecuário como protagonistas na política de
acesso ao crédito rural no país.
Também estiveram presentes no encontro a superintende do Sistema OCB, Tânia Zanella; o presidente da
Organização das Cooperativas do Distrito Federal (OCDF),
Remy Gorga; o diretor de Agronegócios do Banco do Brasil,
Antonio Carlos Vagner Chiarello; e o gerente executivo da
Diretoria de Governo do Banco do Brasil, José Carlos Martins da Silva, além de outras lideranças cooperativistas.

Sistema OCB lança campanha de divulgação do Dia C para unidades estaduais

C

omemorado desde 2009, o Dia C materializa o compromisso das cooperativas com a sociedade. Por isso, a mobilização em torno da campanha, que ocorre ao longo de todo
o ano, exige sempre muito foco e determinação. Para garantir que tudo aconteça com o máximo de organização e eficiência, o Sistema OCB lançou a campanha de divulgação do
Dia C para as unidades estaduais. Em reunião virtual, foram
apresentadas as estratégias pensadas para integrar as cooperativas e incentivar ainda mais a prática do voluntariado.
“O Dia C é o que temos de mais bonito e o que nos difere
do convencional. Faz parte dos princípios cooperativistas e buscamos, a cada ano, aumentar ainda mais o número de ações realizadas. Para isso, precisamos muito do apoio e engajamento
das nossas unidades estaduais. Nós fazemos a coordenação dos
trabalhos, mas quem realmente conhece a realidade de cada
localidade, quem realmente faz acontecer são as unidades”,
afirmou a superintendente do Sistema OCB, Tânia Zanella.
A principal novidade deste ano é que a campanha voltará a
ser realizada no formato presencial.“Após dois anos de pandemia
percebemos que era preciso reorientar a estratégia para que as

pessoas continuassem a ser impactadas”, disse Samara Araujo,
Coordenadora de Comunicação do Sistema. Segundo ela, com
a pandemia mais controlada, a vacinação avançada e a flexibilização das medidas de distanciamento social, a retomada das
mobilizações presenciais do Dia C se tornaram factíveis.
O tema Atitudes simples movem o mundo continua
sendo o principal slogan da campanha. Para além das ações
de voluntariado e solidariedade, a missão que se pretende
SESCOOP

Senadores defendem definição do ato cooperativo na Reforma Tributária

cumprir esse ano inclui também o estímulo a prática dos valores e princípios cooperativistas, especialmente em atenção aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU); o estímulo ao
desenvolvimento de mais projetos contínuos de transformação
e desenvolvimento sustentável; e visibilidade junto à sociedade
do impacto social gerado pelas cooperativas.
A partir do dia 14 de março, todo o material de divulgação estará disponível para download no Site do Dia C. São
arquivos com a chave visual da campanha, artes para banners, cartilhas, posts, cards, anúncios e infográficos produzidos para manter a identidade e garantir uma comunicação
alinhada em todo país.
Também serão divulgadas diversas publicações sobre o
que é a Agenda 2030, quais são os ODSs, sua importância e
relação com o cooperativismo, assim como casos de sucesso
que mostram a aplicação desses objetivos na prática. As histórias de voluntariado e ações de solidariedade já realizadas
em anos anteriores igualmente serão divulgadas a partir de
conteúdos informativos e inspiradores.
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5º Princípio

U

ma cooperativa nasce das necessidades dos trabalhadores. E isso não foi diferente com a Coletiva,
um grupo de profissionais da área de educação corporativa que, em sua maioria, já conheciam o
movimento cooperativo nacional antes de surgir a ideia de abraçar o cooperativismo.
A revista BR Cooperativo entrevistou o educador corporativo e diretor vice-presidente da Coletiva, Luis Caversan, que fala sobre a criação e o nascimento da cooperativa.
BRC — Como surgiu a cooperativa Coletiva? Qual o seu
objetivo?
No início de 2019, notamos iniciativas de empreendedorismo de colegas, de forma isolada - cada um atuando
com a sua MEI ou empresa – quando nossa atual diretora-presidente, muito perspicaz, trouxe a provocação: “Por que
não constituímos uma cooperativa?”. Desde então iniciamos
a formação, a partir de um grupo que comunga das mesmas
crenças relacionadas à filosofia de trabalho.
Então, buscamos assessoria especializada junto ao
Sescoop/SP, por meio do POC (Programa de Orientação
Cooperativista) e o processo de formalização durou ao todo
nove meses, entre idas e vindas do estatuto, formalizações
e outras questões burocráticas. Nossa assembleia constituinte ocorreu em agosto de 2019, mas apenas em outubro
conseguimos o nosso CNPJ.
A partir daí pudemos colocar em prática o que verdadeiramente acreditamos: processos de educação corporativa customizada. Por isso, nosso propósito é: potencializar a abundância
coletiva por meio da aprendizagem colaborativa nos negócios.
Nosso objetivo é contribuir com empresas e cooperativas, fomentando o aprendizado e valorizando as histórias,
cultura e propósito das organizações – gerando, assim,
valor a todos os stakeholders. Por meio de treinamentos de
vendas, liderança, cooperativismo, formação de instrutores
e educação financeira, oportunizamos melhoria nos resultados econômicos e sociais dos negócios.
BRC — O cooperativismo cresce no Brasil e é modelo
para alguns países. A Covid-19 tem provocado mudanças na gestão de empresas e o cooperativismo não
ficou de fora. Será que podemos dizer que a pandemia
está nos reeducando? De que modo?
O cooperativismo é um movimento vanguardista devido
aos seus valores e princípios tão inovadores desde 1844. Por
esse motivo, em meio às crises, normalmente desponta como
uma alternativa sustentável ao mercado, visando a promoção
do bem-estar dos sócios e da comunidade onde está presente.
Acredito que os desafios da pandemia contribuíram na velocidade dos avanços tecnológicos e na modernização na gestão
das empresas. Estamos há dois anos enfrentando situações novas, seja para a desaceleração do contágio, a adaptação ao home
office, as novas demandas de clientes ou associados. A reeducação se fez necessária. A empatia e o respeito, somados ao mais
do que oportuno zelo com a sustentabilidade e perenidade do
negócio, tiveram grande intensidade na aceleração do aprendi-
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COLETIVA

Do individualismo para o cooperativismo — a trajetória da cooperativa Coletiva

zado. E, mais uma vez, o cooperativismo se prova um movimento
antifrágil, evoluindo e inspirando, apesar das adversidades.
BRC — Como uma organização de pessoas, o processo de liderança é importante para os bons resultados
da cooperativa. Quais as habilidades necessárias aos
líderes de cooperativas neste atual momento? O que as
lideranças podem aprender com a pandemia?
Especialmente nas cooperativas, os gestores necessitam
ter congruência em sua liderança. Ser exemplo nas ações, equilibrar o social e o econômico, amplificar relacionamento e resultado. Tudo isso mantendo em prisma a vivência prática dos
princípios cooperativistas. Como? Vejamos alguns exemplos.
I - Adesão voluntária e livre - o líder precisa manter
um ambiente saudável e gerar segurança psicológica para
que a equipe participe de maneira ativa, o que leva a excelentes resultados. Uma postura autoritária e centralizadora
seria um contrassenso a este princípio.
II - Gestão democrática – abrir o diálogo e fomentar
a participação dos demais sócios e/ou colaboradores nas
ações, proporcionando um ambiente de inovação e criatividade. Pontos de vista diferentes agregam muito ao resultado. A diversidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação
sexual, origem social, formação acadêmica, favorece na
realização de projetos verdadeiramente impactantes.
III - Participação econômica dos membros - os integrantes das equipes ou sócios são peças-chaves na evolução da cooperativa. Por isso, o líder deve buscar ampliar a
visão da equipe sobre a necessidade de uma cooperativa
saudável no que tange negócios e relacionamentos. Estimular o arrojo na oferta de soluções ao mercado, mantendo o equilíbrio com a visão social. Este ciclo virtuoso se
exemplifica na postura do líder em valorizar a economia
local, consumindo e comprando na região, prestigiando
festas e eventos, estando próximo à comunidade.
IV - Autonomia e independência – muito além do
discurso, promover o protagonismo de cooperados e colaboradores, acolhendo ideias, sugestões e inovações, para
muitos pode ser apenas uma tendência de mercado. Para
nós, é uma responsabilidade pautada em princípios.
V - Educação, formação e informação - o líder precisa
ser educador. Orientar, direcionar, incentivar o time a buscar
o seu melhor a cada dia, oferecer feedbacks com frequência
e gerar um canal de comunicação próximo são necessidades
cada dia mais vitais. Mas não é de hoje: a primeira distribuição de resultados dos Pioneiros de Rochdale patrocinou a

construção de uma biblioteca para a comunidade.
VI - Intercooperação – priorizar o relacionamento com
outras cooperativas. Eis uma ação prática para a propagação – e
fortalecimento – do cooperativismo. Provocar a visão da equipe
e/ou cooperados neste sentido é essencial. É preciso perceber a
grandiosidade do cooperativismo. Segundo uma pesquisa da
FIPE, de 2019, a cada R$1,00 concedido por uma cooperativa de
crédito gerava-se o benefício de R$2,45 no PIB da região.
VII - Interesse pela comunidade - esta é a razão de ser
de todas as cooperativas. Não é a cooperativa que possui
sócios e sim os sócios que possuem uma cooperativa. A
busca de melhores experiências e a perspectiva do impacto
gerado, precisa estar na pauta dos líderes.
Assim, teremos mais condições de demonstrar nossos
diferenciais ao mundo.
BRC — Trata-se de uma grande iniciativa.
É simples colocar tudo isso em prática? De modo algum!
Mas expandindo nossa visão é possível aprender muito com as
lições diárias que a pandemia proporcionou. E evoluir! Individual
e coletivamente. Segundo nosso patrono, Padre Theodor Amstad, “a reflexão deve vir acompanhada de ação”. Tenhamos uma
postura proativa nas relações, com ações concretas e resolutivas.
BRC — Fale um pouco das soluções disponibilizadas
pela Coletiva para a criação de cooperativas?
Temos um programa de educação chamado CoopAtiva.
Nele, fomentamos a compreensão dos conceitos de nosso
movimento, de forma prática, para colaboradores e sócios de
cooperativas. Apresentamos a fundamentação doutrinária
de forma leve e atual, gerando a reflexão de que há opções
para empreender, além do MEI e dos negócios convencionais.
O programa também se aplica para inspirar a constituição de novas cooperativas, compartilhando muito de nossa
vivência. Sabemos das pedras no caminho! Mas temos a
convicção de que, juntos, somos capazes de tirá-las da frente.
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Solidariedade
cooperativista

P

Podemos dizer que o sétimo princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade, tem impor-

tância econômica e social. Isto porque economia e sociedade caminham juntas. A tendência antiga dos
tomadores de decisões nas corporações era de deixar de lado algo que não fosse monetário, palpável, com
a frieza própria da definição de mercado dos resultados finais da atividade econômica.
Os especialistas em cooperativismo são unânimes ao defenderem a importância do interesse pela co-

munidade como necessário para o desenvolvimento econômico de países e do mundo.
Essa constatação só vem a público em época de grandes crises. A pandemia da Covid-19 é um exemplo.

Foi necessária uma grande mobilização global envolvendo laboratórios, cientistas, financiamentos e governos com o objetivo de solucionar a crise da saúde pública mundial. Barreiras foram quebradas, procedimentos novos surgiram e os governos foram obrigados a agir. Caso contrário, a estrutura governamental sofreria
um impacto maior, com respaldo na economia
cconomia e, de tabela, na organização social. Portanto, era necessário
gastar fundos e desenvolver ações de interesse social.
Mas é só no momento da catástrofe que este interesse surge? No cooperativismo é diferente. No sentido
clássico, cooperativas são organizações locais e que contribuem para o desenvolvimento humano em suas
áreas de atuação. Não é possível obter desenvolvimento sem que a comunidade em seu entorno tenha
participação ativa. E para ilustrar isso, basta lembrar do início da sociedade. Os humanos tinham que se unir
para garantir o sustento da aldeia.
Esta edição da revista BR Cooperativo traz alguns exemplos da atuação das cooperativas, principalmente em relação aos eventos climáticos que prejudicaram o desenvolvimento social de algumas comunidades,
como a ocorrida em fevereiro na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

por Cláudio Montenegro
e Claudio Rangel
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Concluímos que o interesse pela comunidade não é puro assistencialismo. É uma postura necessária ao
desenvolvimento econômico e social, prática que caracteriza o cooperativismo.
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Sistema OCB/RJ entrega primeira remessa de doações

Hospital da Unimed Petrópolis abre suas portas para atender população atingida

presidente da OCB/RJ, Vinícius Mesquita, avaliou a
situação ocorrida em Petrópolis e o papel social do cooperativismo em situações de calamidade.
“O cooperativismo, desde o seu início há mais de 100
anos, traz na sua essência gerar benefícios para as pessoas, sejam eles econômicos ou sociais.
E quando nos voltamos ao viés social, percebemos
que o nosso modelo vai além de pensar em negócios e em
renda. Ele busca felicidade e esperança, por meio de atos
solidários e humanos.
Essa tragédia de Petrópolis é a forte demonstração
de que o cooperativismo é gente, e estende a mão aos
mais necessitados.
Vejamos: A Unimed Petrópolis, mesmo às voltas de

12
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Voluntários ajudaram a organizar as doações a serem destinadas à população atingida pela tragédia em Petrópolis

Por um Rio mais coop

imbróglio com a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), abriu as portas do seu hospital para receber as vítimas
do temporal. Fora o ponto de arrecadação de donativos que a

cooperativa montou, pensando no bem do próximo.
A Unifop, cooperativa de psicólogos do município,
está realizando atendimentos de graça à população.
E o Sicoob Central Rio, em parceria com a Câmara
dos Dirigentes Logistas (CDL), estruturou uma linha de
crédito para os empreendedores de Petrópolis com 180
dias de carência e juros de 0,99 ao mês.
Além dessas, a Telecoop – cooperativa de fretamento
e turismo – está responsável por toda a logística de entrega
de donativos ao município, dentro da Campanha Coopera
Petrópolis, que foi criada pelo Sistema OCB/RJ como prova
de que o 7º Princípio Cooperativista – Interesse pela Comunidade – faz parte da nossa construção por um Rio Mais
Coop”, ponderou.

UNIMED PETRÓPOLIS

presidente da Unimed Petrópolis, doutor Rafael Castro, disse que o cooperativismo participa ativamente
da ajuda a cidade localizada na região Serrana do Rio de
Janeiro, após um dos meses mais tristes de sua história. A
cidade imperial foi atingida por um forte temporal e causou a morte de centenas de pessoas.
“Fomos literalmente devastados na terça-feira passada,
dia 15, por chuvas torrenciais que estranharam a nós petropolitanos. Mas a gente não imaginava que seria a maior tragédia da história da nossa cidade. Ela causou não só deslizamentos. Tivemos cenas dantescas, típicas de Hollywood, uma
produção daquelas de cidades devastadas quando as águas
baixaram, infelizmente muitos corpos e carros empilhados,
coisa que eu nunca vi na minha vida”, disse.
Muitos colaboradores da Unimed Petrópolis tiveram
perdas. Alguns perderam casas, familiares, filhos, pai e
mãe, parentes.
“Todos nós temos algum amigo conhecido que se foi.
A gente tenta se recompor e tem um movimento muito
grande de solidariedade”.
Com o sétimo princípio e ação, as cooperativas mostram absolutamente gigantes “Abrimos as portas da nossa
emergência para que todos fossem socorridos pelo Corpo
de Bombeiros ou pelo Samu. Tivemos cerca de 20 atendimentos, nenhum óbito e um um parto no meio disso tudo”.
A sede da cooperativa sofreu poucos danos. Um muro
desabou. A unidade recebeu ajuda da OCB/RJ.
“A OCB/RJ, o Sescoop/RJ, o sistema Unimed todo
se movimentaram para entender o que houve. Em uma
plenária, todas as singulares do estado não deixaram a
Unimed Petrópolis sozinha. Nós abrimos as portas e não
esperamos qualquer tipo de ressarcimento do SUS. O custo
será repartido entre as 18 singulares”.
O cooperativismo atua em Petrópolis de modo inten-

so. A Unimed começou a arrecadar donativos, água potável,
materiais de higiene, inclusive brinquedos para as crianças:
“Ttemos abrigos com cerca de 300 pessoas e as crianças não têm com que brincar”, disse.
São muitas as iniciativas do cooperativismo para
abrandar a situação de Petrópolis. São doações do projeto
Coopera Petrópolis, da OCB, cujo pix é cooperapetropolis@
rio.com.
O perigo das doenças
Em uma situação de catástrofe ambiental, a saúde é
prejudicada. Rafael Castro explica que a Unimed Petrópolis
já está trabalhando nisso:
“Esperamos as próximas duas semanas em média,
que é o período de incubação, os dois grandes vilões são
a Leptospirose, com a urina do rato contaminada na lama
ou no volume de água. A gente sabe que as áreas após a
UNIMED PETRÓPOLIS

O

O

0CB/RJ

Sistema OCB/RJ entregou, em Petrópolis, no ponto de atendimento da
Unimed local, instalado no Petropolitano
Foot-Ball Club, a primeira remessa de donativos da Campanha Coopera Petrópolis,
criada para ajudar as vítimas do temporal
que atingiu a cidade no dia 15 de fevereiro.
Foram doados, com recursos do Sistema OCB/RJ, produtos de higiene pessoal e
de limpeza, leite, café, biscoito, açúcar, copo
descartável e roupas. O transporte dos itens
foi em parceria com a Cooperativa Telecoop.
O presidente e o superintendente do
Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita e Abdul
Nasser, respectivamente, participaram da
ação solidária.
Segundo Mesquita, o cooperativismo é
pautado por valores como ajuda mútua e
responsabilidade social.
“Esse é o momento de nós, cooperativistas, exercermos ainda mais o interesse
pela comunidade, um dos princípios que
norteiam a nossa atividade. O povo de Petrópolis precisa muito da nossa solidariedade. Vamos cooperar!”, pediu.
O presidente da Unimed Petrópolis, Rafael Gomes de Castro, ressaltou a importâncias da ajuda humanitária.
“Estamos recebendo um abraço muito
carinhoso de muita gente. A Campanha Coopera Petrópolis está sendo altamente importante não só para divulgar a ajuda humanitária que queremos fazer, mas também a
questão de donativos. Agradecemos muito
ao Sistema OCB/RJ pela iniciativa”, destacou.
O ponto de atendimento da Unimed
Petrópolis também recebeu 100 cestas
básicas, doadas pela Unimed Costa do Sol
– Macaé/RJ, e centenas de litros de água
potável, essas da Unimed Caruaru/PE.

OCB/RJ

O

Rafael Gomes Castro, presidente da Unimed Petrópolis

tragédia, até a limpeza completa, há um risco grande”.
A Unimed alerta às pessoas para ficarem atentas à febre, dores abdominais, muitas dores musculares, amarelão.
Mas este não é o único problema. Rafael Castro alerta
para outro ponto de contaminação:
“Tivemos também contaminação dos mananciais de
água. O volume de chuva acabou contaminando principalmente a área Central, como também em em diversos bairros e as próprias estações de tratamento de água”.
Entre as doenças que podem ocorrer estão as gastroenterites e as viroses intestinais e o tétano.
“Por isso é preciso uma grande distribuição de água
potável. Em alguns lugares, a assistência elétrica hídrica foi
destruída. Mas também para que as pessoas não se contaminem tomando água de locais que estão contaminados”.
A questão da covid é diferente. Há aglomeração de
pessoas com proteção, mas também dentro das equipes
de trabalho.
“A vantagem é que a ômicron teve uma transmissibilidade muito maior e aí há a chance da chamada imunidade de rebanho. Outro prejuízo social está no componente
emocional. A Unimed Petrópolis tem uma funcionária que
conseguiu escapar da morte por ter se ajoelhado em casa.
O imóvel desabou e um pedaço da parede ficou escorado
em cima dela. Quando tem chuva, o pessoal começa a pensar nas coisas e querer ir embora. Há uma histeria coletiva”.
O sensacionalismo com a tragédia é outro ponto de
crítica do doutor Rafael Castro.
Para ele, algumas cenas divulgada poderiam ter sido
suprimidas:
“Existe aqui um componente midiático. Personalidades, políticos entre outros estão fazendo esse cenário, infelizmente. Para nós isso traz muita revolta. Essas pessoas
poderiam estar ajudando de outra forma”.
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cooperativa educacional Educar, de Angra dos Reis (RJ),
demonstrou que o cooperativismo é um modelo que valoriza as pessoas e está preocupado com o bem-estar social
de toda comunidade. A cooperativa doou hoje (23/2) itens
para a Campanha Coopera Petrópolis, criada pelo Sistema
OCB/RJ para ajudar as vítimas do temporal de fevereiro ocorrido no município da Região Serrana do estado.
A mobilização foi feita com os cooperados, alunos,
pais e moradores do entorno da escola. Ao todo, foram arrecadados: 396 litros de água potável; 230 peças de roupas
para adultos; 145 livros; 100 peças de roupas infantis; 51
peças entre lençóis, cobertores e toalhas; 45 pares de sapatos; além de produtos de higiene pessoal, travesseiros,
bolsas, cintos e bonés.
O material foi transportado para Petrópolis pelos
analistas de monitoramento do Sescoop/RJ, Thiago Sartori
e Lucas Oliveira, – que são voluntários nessa atividade –
até o ponto de arrecadação que a Unimed local montou no
Petropolitano Foot-Ball Club.
Por meio de nota, a Equipe Educar destacou: “Nós, da
Cooperativa Educar, assim como a comunidade escolar,

Unicred: solidariedade com inadimplentes

Equipe da cooperativa Educar despachando as doações para a campanha Coopera Petrópolis

a solidariedade, tivemos a oportunidade de vivenciar tais
valores de modo mais intenso e perceptível!
Gostaríamos de agradecer a todos que participaram do
projeto Coopera Petrópolis, em especial a nossa diretora Michelle Ballerini e nossa presidente Mariana Suominsky, além
do pessoal do Sescoop/RJ, no papel do Bruno, com apoio do
Thiago e do Lucas, que se disponibilizaram por fazer a coleta e
distribuição a quem precisa, abraçando de verdade essa causa.”

pais, alunos, professores e muitos no nosso entorno, nos
sentimos sensibilizados com a calamidade que se abateu
sobre a cidade de Petrópolis. Um dos nossos cooperados, o
professor Waldelilo, começou um movimento para participarmos do Coopera Petrópolis.
E como alguns dos nossos valores enquanto cooperativa perpassam ajuda mútua, o senso de responsabilidade — seja social, seja com o indivíduo — e, sobretudo,

uando todos pensavam em crescimento da inadimplência
nas cooperativas de crédito do Brasil em 2021 por conta da
pandemia da covid-19, os dirigentes do setor foram surpreendidos com o resultado oposto. O presidente da Unicred
do Brasil, José Maria de Azevedo , fez um balanço do crédito
em 2021 em entrevista concedida ao Programa CoopCafé.
“Pensávamos que a inadimplência seria muito grande
e prejudicaria nossa estrutura. Não aconteceu. Pelo contrário,
nós nos posicionamos junto ao cooperado. Todos aqueles que
tinham créditos conosco foram visitados virtualmente. E em
vez de se perder, ganhamos oportunidades. Com isso, o cooperado passou a confiar mais no Sistema Unicred”.
A Unicred procurou cada cooperado e propôs soluções
adequadas para cada caso. Para José Maria, os resultados obtidos em 2021 foram os melhores. O que estimula a obtenção
de resultados ainda mais positivos em 2022, com a atitude
de procurar cada cooperado e conhecer suas necessidades.
“A grande vantagem é que nós conhecemos o cooperado pessoalmente, ou é conhecido dos nossos conhecidos.
Isso possibilita que saibamos de suas necessidades”, disse.
O sistema cooperativo sempre se faz presente em momentos de calamidades. Não poderia ser diferente. Agora,

na tragédia de Petrópolis, a Unicred Serra Mar vem promovendo uma ação de auxílio:
“A Unicred é povo. Foram criadas contas especiais para
receber doações em dinheiro para mandar para Petrópolis.
Vários sistemas nossos de crédito de todo o país — temos
quatro centrais — desenvolveram programas de captação
de recursos para auxiliar Petrópolis. Unicred presente na
ajuda social”, destacou o dirigente.
No início havia muita dúvida quanto à capacidade da
cooperativa em vencer a crise da doença. Mas os dirigentes
encararam o desafio:
“Acho que tudo começou com a atitude proativa que
adotamos quando teve início a pandemia. Quando a renda
diminui, você fica preocupado. Pensávamos que o cooperado não iria poder pagar suas contas”.
O que estava na imaginação dos dirigentes era que os
hospitais seriam fechados, os médicos reduziram os atendimentos, os consultórios foram fechados e laboratórios
deixaram de atender a demanda. Para José Maria, houve
uma crise imediata psicológica.
“Foi quando nós procuramos o endividado, que estava
com problemas financeiros. Nós nos colocamos à disposi-

Cooperados da Unifop Petrópolis no centro da tempestade

O cooperativismo do estado do Rio de Janeiro está
cada vez mais abraçando a cidade imperial. A Unimed Nova
Iguaçu também aderiu à Campanha Coopera Petrópolis. A
cooperativa doou cerca de 400 peças de roupas tamanhos
adulto e infantil; 132 fraldas descartáveis; 100 luvas; 68
litros de água mineral e 50 máscaras; e ainda calçados;
cobertores; alimentos; leites; sabonetes; pastas de dente;
escovas de dente; absorventes; álcool, detergentes e copos.
Além desses itens, o Sistema OCB/RJ também entregou xampus, absorventes, peças de roupas, potes de álcool
em gel, garrafas de álcool 70%, máscaras e luvas, 40 dúzias
de vassouras e de rodos e 100 panos de chão. Esses produ-

OCB/RJ

Unimed Nova Iguaçu engajada na campanha Coopera Petrópolis

tos são fundamentais para a população começar a limpar
as casas e o comércio.

Todos os materiais da Campanha Coopera Petrópolis estão sendo destinados ao ponto de arrecadação que a Unimed
Petrópolis montou no Petropolitano Foot-Ball Club.
“Um agradecimento especial à Unimed Nova Iguaçu
que foi mais uma cooperativa do estado do Rio de Janeiro
a aderir a campanha. Tive a oportunidade de ir no último
sábado a Petrópolis e a situação é realmente muito caótica.
Precisamos ajudar na reconstrução humanitária e econômica
da cidade. A Unimed Petrópolis montou, de forma independente, um ponto de arrecadação. E o Sistema OCB/RJ montou
toda uma estrutura pra levar as doações até o local”, explica o
presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita.

OCB/RJ

Transporte de doações
ficou por conta da Telecoop
Mesmo no domingo de Carnaval a solidariedade não
parou. Foram enviados três caminhões com doações para Petrópolis. O transporte foi doação dos cooperados da Telecoop
e os itens vieram de diversas cooperativas, em especial, nessa
remessa, das Unimeds que incluíram até cadeiras de rodas.
“Nossa meta para conseguir 3 mil kits de volta às
aulas continua. Deem lápis, cantas, cadernos, borrachas,
apontadores, mochilas (podem ser usadas) mesmo que
venha de material institucional”, convocou o presidente do
Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita.
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residente da cooperativa de Saúde Unifop Petrópolis, a
psicóloga Jociane Coutinho relata os momentos difíceis
que ela e os cooperados passaram durante a tragédia da
cidade imperial.
“A situação de Petrópolis está muito caótica. Foi uma
tragédia que afetou todo mundo, em maior ou menor grau.
As pessoas tiveram perdas materiais e pessoais. O sofrimento é muito maior para quem perdeu familiares.
Nossa cooperativa tem um grupo grande de psicólogos. Conseguimos prestar assistência a essas pessoas que
estão num sofrimento maior. Mobilizamos sete psicólogos.
Fomos até ao Alto da Serra, na escola Rui Barbosa. Mas eles
já estavam recebendo esse suporte de alguns profissionais
do Estado.
Fomos para a Igreja Santo Antônio, e fizemos um
trabalho de escuta com as pessoas e um suporte para as
crianças, porque ali na igreja eles estavam com 78 jovens
entre crianças e adolescentes. Estruturamos um trabalho
de suporte para essas crianças dentro da ludoterapia.
No BNH, na agência de Correias, onde os apartamentos do primeiro andar foram invadidos pela água, eles per-

deram muitos móveis. Não houve perda de vidas”, destaca.
Jociane se surpreendeu com a força das chuvas:
“Isso nunca foi visto. Por mais que soframos com
enchentes recorrentes, com desabamentos que tivemos
ao longo da história, nunca foi na proporção do que aconteceu. Afetou a cidade inteira. Não só o centro da cidade.
Atingiu vários bairros”, relembra.
Para a presidente da Unifop, a visão de Petrópolis após
as fortes chuvas era de um cenário de guerra. A cidade toda
devastada era sobrevoada por helicópteros das Forças Armadas. O Centro Histórico, famoso ponto turístico local, não
resistiu à correnteza.
”Na nossa cooperativa, uma cooperada teve a casa interditada. Uma barreira atingiu o terreno e ela não conseguiu
chegar no imóvel para ver o que perdeu. Estamos tentando
ajudar outros dois cooperados que perderam um carro. Mas
não tivemos uma situação de maior perda”, destacou a presidente da Unifop.
Jociane disse ainda que a cooperativa se estruturou
para tentar ajudar a comunidade de alguma forma, bem
como os cooperados que foram atingidos pelas chuvas.

Sicoob Rio oferece crédito emergencial a empresários de Petrópolis

O

Sicoob Rio, via suas cooperativas de crédito, disponibiliza a linha de crédito emergencial AcreditaPetrópolis a
empresários que tiveram seus negócios inviabilizados em
decorrência do forte temporal que atingiu a cidade.
O empréstimo passa por análise e tem condições especiais: prazo de até 60 meses para pagamento, carência de
180 dias e taxa pré-fixada a partir de 0,89% a.m. Os empreendedores interessados podem procurar gerentes do Sicoob
que estão atendendo no Sesc Quitandinha (Avenida Joaquim
Rolla 2, Quitandinha) e no espaço Firjan (Avenida Dom Pedro
I 579, Centro), de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h. E

podem obter outras informações no site: www.acreditapetropolis.com.br. A ação conta com apoio do Sistema OCB/RJ.
No Rio, o Sicoob está nos 92 municípios do Estado do
Rio de Janeiro e reúne as cooperativas financeiras Sicoob
Fluminense, Sicoob Cecremef, Sicoob Coomperj, Sicoob
Coopjustiça, Sicoob Coopvale, Sicoob Empresas RJ e Sicoob
Servidores, estruturadas pelo Sicoob Central Rio. A instituição é um dos parceiros da Prefeitura no Crédito Carioca,
programa de microcrédito, coordenado pela Invest.Rio, que
já liberou quase R$ 5 milhões para mais de cem micro e pequenas empresas na capital fluminense.

UNICRED

EDUCAR

Educar arrecada donativos

ção e ele ressuscitou da crise psicológica que estava tendo
e passou a acreditar na Unicred”, afirmou o médico.
A experiência adquirida nos anos passados está em
prática em 2022 pela Unicred. “Você está precisando de
recursos? Temos recursos disponíveis. Nossa liquidez é
grande. O que é preciso é o contato entre o cooperado e a
cooperativa que tem os recursos. Hoje somos uma empresa
em que nosso cooperado se sente protegido, enquanto que
os bancos você já sabe como funciona”, finalizou.

O braço invisível da solidariedade

O

presidente da Uniodonto Friburgo, Mário Lopes, faz
um apelo: “É justamente a vocação altruísta que
norteia os nossos princípios e nos dá oportunidade de
colocar em prática o que professamos dando as mãos uns
aos outros e compartilhando mesmo que pouco cada um.
A união faz a força e juntos somos mais fortes.
Vamos embarcar nesta corrente de solidariedade aos
flagelados de Petrópolis. Eu, como integrante da Uniodonto de Nova Friburgo, participei ativamente na campanha de doação que ajudou em muito aos flagelados
na tragédia que se abateu sobre a nossa cidade há 11
anos. E da mesma forma, como tivemos a grandeza e a
bondade das pessoas ajudando a nossa cidade, estando
agora também da mesma forma, retribuindo esta atenção este carinho, baseado inclusive no sétimo princípio
do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade” .

Campanha Coopera Petrópolis
Faça você também a diferença e participe da Campanha Coopera Petrópolis!
Doe: Leite primeira idade, alimentos de rápido
consumo, produtos de higiene pessoal e de limpeza;
prestobarba; lenço umedecido; escova de dente, pomada contra assadura;shampoo e condicionador; fralda,
absorvente, pente, mamadeira,chupeta,ração;lençol,
toalha de banho; desodorante e descartáveis
Os itens podem ser entregues na sede do Sistema
OCB/RJ – Rua da Assembleia 11, Centro-RJ, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h. Caso prefira, pode doar via
PIX. A chave é cooperapetropolis@rio.coop.
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VOLTOU O MOMENTO DA RENDA FIXA

D

iante da expectativa de novas elevações da taxa
básica de juros e das incertezas do mercado
financeiro, as aplicações em renda fixa se tornam
uma das opções mais interessante e segura para
os investidores. E os produtos de investimentos da
COOPERFORTE, com remuneração pós-fixada, se
tornam ainda mais atrativos, pois, além de assegurar automaticamente a incorporação dos aumentos
futuros no cálculo de suas rentabilidades, garantem
a participação nas sobras distribuídas anualmente.

Confira, na tabela abaixo, a estimativa de rentabilidade para os produtos de Recibo de Depósito
Cooperativo (RDC) para o mês de março/2022, que
contam com liquidez diária e garantia do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) de
até R$ 250 mil por investidor.
As Letras Financeiras da COOPERFORTE (LFC),
tanto na modalidade pré-fixada (LFC-pré) quanto
na pós-fixada (LFC-pós-cdi), são destinadas às aplicações a partir de R$ 100 mil, pelo prazo fixo de 2

anos, com resgate exclusivamente no vencimento. As
que forem contratadas em março/2022 serão remuneradas da seguinte forma:
LFC-pré – 11,15% ao ano;
LFC-pós-cdi – CDI +1,25% ao ano.
Conheça os produtos de investimentos da COOPERFORTE no link: https://www.cf.coop.br/produtos-e-beneficios/investimentos/.
Acesse o APP COOPERFORTE ou o site autoatendimento.cf.coop.br e aplique agora!

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE SEU CRÉDITO 13º

O

s associados cuja operação de Crédito 13º está
vencida e pendente de regularização poderão
recorrer à opção de CONVERTER, em até 30 dias do
vencimento da operação, o respectivo saldo devedor
em Crédito Parcelado Pré-Fixado (CPP 60), com
prazo de até 60 meses para pagamento, juntamente
com o saldo devedor da 2ª Operação, caso existente,
observada a parcela mínima de R$ 200,00.

Lembramos que, para os associados que têm
operações em ser de Crédito 13º a vencer ao longo deste ano, disponibilizamos a escolha de uma
das opções divulgadas em 3 de fevereiro/2022
(https://cooper.vc/Credito13) para equacionar a
respectiva dívida, por meio dos canais digitais,
tendo em vista que essa linha de crédito será
descontinuada.

Destacamos que a taxa de juros atualmente em
vigor para o Crédito 13º é de 2,99% ao mês, enquanto a da linha de crédito que será utilizada para
eventual conversão do saldo devedor do Crédito 13º
é de 2,29% ao mês.
Acesse o APP COOPERFORTE ou o autoatendimento.cf.coop.br e confira as condições operacionais
para o equacionamento de sua dívida.

ENCERRAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DE BRASÍLIA

A

COOPERFORTE comunica o encerramento do
Posto de Atendimento em Brasília, desde o
dia 27 de março de 2022.
A partir dessa data, os contatos presenciais podem ser realizados na SEDE da COOPERFORTE, no
Edifício Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 9,
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lote C, torre C, 12º andar, Brasília (DF), que possui melhor estrutura, comodidade e fácil acesso, em edifício de
instalações modernas, com estacionamento gratuito no
4º subsolo, que estará disponível para todos os associados que porventura compareçam à Cooperativa.
Os associados também podem realizar suas opera-

ções de crédito ou investimentos em nossos canais digitais (APP COOPERFORTE ou autoatendimento.cf.coop.
br), ou ainda, por meio da Central de Atendimento:
Capitais e regiões metropolitanas: 4007-2762
Demais localidades: 0800 701 3766
SAC e Ouvidoria: 0800 61 3766
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caderno especial - unicred central rj/mt

UNICRED MT

Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

Unicred Mato
Grosso
A inauguração da nova agência
premium Unicred Goiabeiras, em Cuiabá, no final de dezembro, trouxe para a
região metropolitana uma proposta de
atendimento diferenciado, estruturada
para oferecer a melhor experiência do
cooperado e sua vida financeira.
UNICRED NITEROI

UNICRED COSTA DO SOL

Unicred Costa do Sol

Unicred Niterói

UNICRED SERRA MAR

A Unicred Niterói estreitou o relacionamento com seu quadro social firmando, em janeiro de 2022, uma parceria com o
prestigiado Country Club Niterói. Foram espalhados, por todo
parque aquático e áreas sociais do clube, guarda-sóis com a
marca exposta, tornando ainda mais forte a presença da Unicred Niterói em sua área de atuação.

Unicred Costa do Sol inaugura nova sala de negócios premium

A

Unicred Costa do Sol inaugu-

29 anos de atuação, presentamos

cárias, estimulando a consultoria

rou, em 7 de fevereiro, a nova

nossos cooperados com um novo

personalizada.

sala de negócios Cavaleiros, em

espaço funcional, moderno e con-

“Estamos entregando um novo

Macaé. A nova unidade é a pri-

fortável para proporcionar o me-

espaço de relacionamento, um

meira entrega do plano de ex-

lhor atendimento”, destacou o pre-

ambiente para gerar negócios que

pansão da instituição financeira

sidente da cooperativa, Fernando

impacte positivamente os coopera-

cooperativa e busca a melhor ex-

Diogo Salles de Andrade.

dos e proporcione desenvolvimen-

periência ao cooperado com um
espaço premium.
“No mês em que completamos
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A nova sala de negócios conta

to para a nossa região”, completou

com um ambiente diferenciado

o diretor executivo, Michel Dias

que vai além das transações ban-

Gonçalves.

Unicred Serra Mar
A Unicred Serra Mar segue entregando espaços modernos e diferenciados para o melhor relacionamento com o cooperado. A instituição financeira cooperativa inaugurou, em dezembro, a nova agência da Tijuca para
reforçar todo orgulho Tijucano com um conceito premium. As novas instalações buscam fazer com que o cooperado sinta-se em casa e ainda conte
com as melhores soluções financeiras e um atendimento personalizado.

Unicred Regional Norte Lagos
A Unicred Regional Norte Lagos deliberou, na Assembleia Geral
Extraordinária, realizada no dia 27 de janeiro, a ampliação das categorias profissionais e novas condições de associação para pessoas físicas e jurídicas que poderão fazer parte do quadro de cooperados. O novo estatuto social oportunizará o crescimento e
perenidade da cooperativa.
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Claudio Rangel é jornalista, redator-chefe do portal
BR Cooperativo, editor da Folha do Motorista, RJ, e
diretor da Comunicoop. redacao@brcooperativo.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Transporte em Pauta

Fim dos taxímetros? A inovação tecnológica cada vez
maior nos transportes

C

resce o número de serviços que passam
por uma inovação. E no transporte não
poderia ser diferente. O advento dos
aplicativos de corrida começou pelos táxis
através de serviços pioneiros. Porém, esses
mesmos serviços deixaram os profissionais
de fora e se voltaram para os motoristas
particulares e usados em carros que não
correspondiam às especificações das prefeituras para o serviço.
Outro ponto que merece registro está
relacionado às atividades das cooperativas
de táxi. Alguns, de olho no mercado, passaram a usar aplicativos próprios desenvolvidos em suas instalações. Porém, boa parte
dos motoristas de táxi ficou à deriva em um
mercado inchado de ofertas.

História dos taxímetros
O serviço de transporte de passageiros
por meio de veículos de passeio tem origem distante no tempo. De acordo com
historiadores, o primeiro taxímetro surgiu
em 1897, na Alemanha. Um empreendedor
alemão criou um novo sistema de cobranças pelas corridas com base na distância
percorrida, e não no chute do explorador
do serviço.
Daí em diante, o taxímetro ganhou espaço nas principais cidades do mundo.
Ao longo do tempo, o público entrava

no táxi sem saber quanto a corrida iria custar. Principalmente se fosse um passageiro
novo, desacostumado ao serviço.
Com a chegada de um novo sistema
por aplicativos, no início do Século XXI, os
táxis ganharam uma nova modalidade de
cobrança. Mas esta depende de uma tecnologia de internet que não está nas mãos
do motorista.
O problema para o taxista foi quando
empresas de aplicativo passaram a utilizar
carros sem credenciamento e dirigidos por
particulares. Impondo um preço abaixo do
custo de transporte, esses aplicativos ganharam preferência de boa parte da população que não se importava em entrar em
um veículo de um motorista estranho.
Os taxistas legalizados começam a mudar de estratégia. Logo surgiram aplicativos municipais de transporte, e aplicativos
de cooperativas. Alguns criados por cooperativas de táxi como forma de combater a
concorrência.
O uso cada vez maior da tecnologia não
vai acabar. Resta saber se haverá adaptação
tanto por parte dos taxistas quanto por
parte dos passageiros. Aliás, estes estão
cada vez mais adaptados. Faltam os motoristas abraçarem de vez essa modernidade.
DIVULGAÇÃO

Projeto de lei
Mas será que ainda há espaço para a
existência de um taxímetro? Na Câmara,
o deputado Maurício Dziedricki (PTB-RS)
quer mudar essa relação. Ele é o autor do
Projeto de Lei 128/22 que dispensa o uso
do centenário equipamento nos veículos
legalizados de aluguel, se o preço do serviço puder ser definido por meio de aplicativos ou outras plataformas digitais.
A ideia é incluir a nova norma na lei que

regulamenta a profissão de taxista, que
atualmente exige o uso de taxímetro nos
municípios com mais de 50 mil habitantes.
O projeto de Dziedricki dispensa esse
uso se passageiro e motorista concordarem em utilizar aplicativo ou plataforma
digital de terceiros para definição do preço
do serviço, desde que as tarifas observem
os limites estabelecidos pelo governo local.
A boa novidade é um refresco para os
passageiros. O projeto de lei define que
caberá ao governo local definir o valor das
tarifas, o que não ocorre com os aplicativos
de carros particulares, que majoram os preços de acordo com a própria vontade.
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RIO COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistema OCB/RJ

Live explica a importância do cooperativismo em momentos de crise
OCB/RJ

Projeto de Lei que cria a “Praça do Cooperativismo” é apresentado na Câmara dos
Vereadores do Rio de Janeiro
OCB/RJ

O presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, foi o convidado da live Café da Manhã com o deputado Paulo Ramos

O

O

Sistema OCB/RJ deu mais um passo
importante para a consolidação e reconhecimento do cooperativismo como um
segmento importante à sociedade. O presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Município do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felippe, apresentou, a pedido da
instituição, no dia 22 de fevereiro, o Projeto
de Lei 1042/2022 para dar o nome de “Praça
do Cooperativismo” ao largo localizado nas
esquinas das Ruas da Assembleia e São José
com a Avenida Presidente Antônio Carlos, e
que fica em frente à nova sede do Sistema
OCB/RJ – Rua da Assembleia, 11, no centro
do Rio de Janeiro. A proposta, agora, segue
para análise da comissão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
A ideia do Sistema é adotar o espaço e
transformá-lo em um ambiente de lazer totalmente voltado a ações sociais que visem
ao bem-estar da sociedade.
Segundo o vereador Jorge Felippe, a

22

BR Cooperativo l Ano III l Nº 13 l Fevereiro 2022

transformação do local em Praça do Cooperativismo é um presente ao modelo de
negócios que tanto contribui de forma positiva para a cidade do Rio de Janeiro.
“O cooperativismo permite que as pessoas possam atender às suas necessidades
econômicas e sociais de modo mais justo e
acessível. Dar o nome de Cooperativismo à
praça é um marco para a cidade que tem
esse modelo de negócios como uma das
ferramentas municipais de desenvolvimento social e econômico. Em tempos de economia difícil, o cooperativismo sempre foi
uma resposta aos anseios sociais”, destacou
Jorge Felippe.
Para o presidente do Sistema OCB/RJ,
Vinicius Mesquita, essa conquista vai deixar
o cooperativismo cada vez mais presente
na vida dos cariocas.
“Mais do que mudar o nome, temos projetos que vão envolver o bom uso do local.
O cooperativismo tem um viés social mui-

to importante, já que valoriza as pessoas e
atua no bem-estar da sociedade. É isso que
pretendemos realizar nesse espaço, além,
obviamente, de que cuidaremos com muito
carinho de cada detalhe da praça, que será
patrimônio de todos”, explicou Mesquita.
O superintendente do Sistema OCB/RJ,
Abdul Nasser, é um dos entusiastas e idealizadores do projeto de transformação. Ele
cita momentos históricos que fazem o cooperativismo merecer essa oportunidade
de ter um local com nome e características
que o identifiquem.
“O registro mais antigo de uma cooperativa brasileira que se pode verificar em
documentos oficiais é datado de 26 de abril
de 1876, no Decreto nº 6.186, assinado pela
Princesa Isabel no gabinete do Paço Imperial. Portanto, a relação do Rio de Janeiro e
mais especificamente daquela região com
o cooperativismo brasileiro é antiga e merece ser eternizada”, destacou Nasser.

presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius
Mesquita, foi o convidado da live “Café
da Manhã com o deputado federal Paulo
Ramos”.
Na atividade, foram debatidos os papéis do cooperativismo como um modelo
de negócios justo e que gera renda e oportunidades a todos, e de fomentador econômico e social dos locais onde está inserido.
Atual integrante da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado federal
Paulo Ramos iniciou a transmissão falando sobre a tragédia ocorrida no dia 15 de
fevereiro, em Petrópolis, e que já vitimou
centenas de pessoas e destruiu casas, ruas
e comércios do município.
“Solidariedade a todos os familiares das
vítimas em Petrópolis. Não apenas aqueles
que perderam parentes e amigos, mas seus
locais de trabalho. Abraço fraterno aos bombeiros e voluntários que estão contribuindo
para minorar o sofrimento. Esforço para salvar vidas é muito necessário”, comentou.
Sobre o tema, o presidente Vinicius
Mesquita citou a Campanha Coopera Petrópolis, criada pelo Sistema OCB/RJ para
arrecadar recursos e donativos à população
petropolitana e deu exemplos de cooperativas que estão na linha de frente, exercendo o 7º Princípio Cooperativista – Interesse
pela Comunidade.
“Estivemos em Petrópolis no sábado
seguinte à tragédia e as cenas são muito

tristes. A cidade necessita de muita ajuda
e temos cooperativas que estão fazendo
isso. A Unimed Petrópolis disponibilizou
seu hospital para atender às vítimas do
temporal e está com ponto de recolhimento de donativos. A Unifop, cooperativa de
psicólogos, está oferecendo atendimento
gratuito à população. O Sicoob Central Rio,
em parceria com a Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL), estruturou uma linha de crédito para os empreendedores de Petrópolis
com 180 dias de carência e juros de 0,99%
ao mês quando começarem os pagamentos. Além dessas, a Telecoop – cooperativa
de fretamento e turismo – está responsável
por toda a logística de entrega de donativos ao município. Esse é o cooperativismo,
atividade que tem na essência a preocupação com as pessoas”, afirmou o dirigente.
Mesquita também explicou os benefícios em se constituir uma cooperativa,
como distribuição de renda justa, e comentou sobre o novo momento pelo qual passa
o cooperativismo fluminense.
“O cooperativismo é um modelo de
negócios que estimula a empreender de
forma coletiva. No empreendedorismo individual, a pessoa tem que saber e fazer um
pouco de cada função. Já ao constituir uma
cooperativa, várias pessoas, com diferentes
habilidades, podem se juntar numa atividade. Uma pessoa cuida da administração,
outra das vendas, outra do marketing e por

aí vai. E aqui no Rio de Janeiro temos feito
esse trabalho de comunicação sobre o cooperativismo, por meio de publicidade e
da assessoria de imprensa, porque entendemos que precisamos falar à sociedade
sobre os benefícios cooperativistas. Além
disso, o Sistema OCB/RJ adquiriu recentemente uma nova sede – prédio próprio de
14 andares – com total infraestrutura para
receber as cooperativas e os interessados
em fazerem parte dessa nossa construção”,
destacou.
Em seguida, Mesquita citou o ramo
Crédito, que está na contramão dos bancos
tradicionais.
“Vemos no sistema bancário o fechamento de agências e demissão de funcionários. Já o cooperativismo de crédito vai
na direção oposta. Só no mês de fevereiro
fui a três inaugurações de agências aqui no
estado. São as nossas cooperativas trazendo emprego e renda”, ressaltou.
Por fim, o líder do cooperativismo fluminense agradeceu ao deputado Paulo Ramos por longos anos em defesa das causas
cooperativistas.
“Hoje como representante da Frente
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), e aqui no Rio de Janeiro tendo sido
por oito anos presidente da Frencoop Fluminense, sempre contamos com a sua luta
e atenção que tanto ajudaram o cooperativismo a conquistar vitórias”, disse Mesquita.
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Colaboração: Ascom Sicoob Central Rio

Lançamento

Cooptec lança projeto “Nós cuidamos de você”, voltado para profissionais de Enfermagem
ados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) indicam que metade
dos 3,5 milhões de trabalhadores da área de
saúde no país atuam na Enfermagem e 80%
deste quantitativo é formado por enfermeiros. E são justamente esses profissionais os
mais expostos à covid-19. Para a presidente
da Cooperativa de Trabalho de Profissionais
Técnicos de Enfermagem (Cooptec), Renata
Carneiro, o trabalho aumentou com a chegada da Ômicron.
A Cooptec agiu cedo para evitar os problemas da exposição frequente ao vírus da
Covid-19. Adotou um olhar diferente e criou
um programa de treinamento exclusivo
para os enfermeiros: o projeto “Nós Cuidamos de Você”:
‘Trazemos esse profissional para a cooperativa e cuidamos dele. Vamos equipar
esse profissional, vamos levar esse profissional para a rua já preparado, já ciente, que
já sabe os protocolos que vai ter que seguir.
Isso já era corriqueiro para nós. Mas é sempre bom reforçar. No final, tudo dá certo”,
disse a presidente.
Os cuidados são realmente necessários.
O profissional de enfermagem atua desde
os serviços de imunização até os cuidados
pós-morte de pacientes. Diante do cenário
de pandemia, os enfermeiros se tornaram os
principais atores no combate à doença.
“A gente reforçou os cuidados com o
cooperado. Em relação ao cliente, a gente
começou a oferecer testagem de Covid, influenza e outros exames de rotina. A cooperativa tem um setor laboratorial”, comentou.

Enfermagem tem a sua vida pessoal afetada
também pela pandemia, que também afeta
a parte mental e psicológica do enfermeiro.
Renata Carneiro revela que a Cooptec procura trazer o cooperado para dentro da cooperativa e com toda a atenção:
“Costumo brincar que conheço todo
mundo, até as histórias de família. A gente tem esse contato com 100% dos profissionais. Temos que contar com todos eles.
Até porque ele sabe que tem que se cuidar,
fazer os exames de rotina, tem que chegar

em casa para descansar, protegendo a família. Então é uma realidade que o profissional da saúde, no momento em que ele
escolhe essa profissão, tem consciência disso. Você nunca sabe se aquele paciente que
você vai atender está contaminado ou não,
qual é a variante, se é Covid, se é influenza,
ele nunca sabe”, aponta.
A presidente da Cooptec acrescenta
que, na cooperativa, tanto profissionais
quanto seus familiares são resguardados
contra os efeitos da covid-19.
ARQUIVO PESSOAL
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Variante Ômicron
A situação dos enfermeiros no Brasil se
agravou com a chegada da variante Ômicron. O resultado é o afastamento dos profissionais infectados. Além disso, a sobrecarga
de trabalho e as agressões verbais por parte
de pacientes ou familiares dificultam ainda
mais a vida dos trabalhadores da Saúde.
Os cuidados adotados pela Cooptec estão surtindo efeito. De 100 cooperados, apenas 4 tiveram sintomas leves de Covid-19:
``De todos os nossos cooperados, tivemos um índice muito pequeno de casos de
contaminação do vírus da Covid-19 entre os
profissionais que estão atuando diretamente na linha de frente. Esse resultado é muito
importante”, disse Renata.
Vida pessoal adaptada
Diante de tantos desafios provocados
por esse “novo normal”, o profissional de
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Sua
SuaCoop
Coopcomo
comoprotagonista
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nesse programa de fortalecimento da
autogestão
autogestãocooperativa.
cooperativa.

Ao
Aovivo
vivopelo
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Renata Carneiro, presidente da Cooptec
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MG COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistema Ocemg

Setor cooperativista se mobiliza para ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais

C

om o objetivo de ajudar na coleta, armazenagem e distribuição de donativos para os 374 municípios em estado
de emergência, 15 entidades do setor produtivo da capital,
incluindo o Sistema Ocemg, se reuniram, em janeiro, com o
Serviço Social Autônomo (SSA Servas), a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil Estadual. O intuito foi
de prestarem apoio à campanha S.O.S Chuvas MG, realizada
em parceria com o Governo Estadual com foco em socorrer as
vítimas das fortes chuvas no Estado.
Nesse sentido, as entidades somaram forças para ajudar na arrecadação de donativos que estão sendo direcionados às cidades e às pessoas afetadas em todo o Estado.
Além de ajudarem diretamente nas doações, as organizações também estão apoiando a divulgação da campanha,
mobilizando seu público para participação e ainda auxiliando na armazenagem e transporte dos donativos, bem
como disponibilizando postos para coleta.
De acordo com o vice-governador, Paulo Brant: “esta é
uma mobilização concreta de diversas entidades que estão
empenhadas em ajudar a diminuir os impactos causados
pelas chuvas. Percebemos um sentimento de solidariedade e fraternidade que envolve a mobilização dos recursos.
Isso mostra que a sociedade é solidária, pois, o Estado e as
prefeituras sozinhos não dão conta de resolver problemas
dessa magnitude. Ter o apoio da sociedade organizada é
fundamental para atravessarmos esse momento”.
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O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato,
ressalta que a responsabilidade social faz parte do cotidiano do setor cooperativista e que momentos de crise como
este, causados pelas fortes chuvas que assolaram o Estado
no final do ano passado e início deste ano, necessitam da
atenção das principais entidades produtivas e do governo.
“Cooperação é a palavra que rege o nosso setor, portanto,
atuar nesta campanha em favor dos mineiros é um dos
nossos deveres”, comenta.
O Instituto Credicom, responsável pelas ações de responsabilidade social do Sicoob Credicom, foi um dos primeiros a entrar em contato com o Servas para uma parceria
com foco em angariar doações para as vítimas.
Segundo o analista de Responsabilidade Social da
instituição, André Menezes, o instituto se colocou à disposição da campanha S.O.S Chuvas em Minas. No total, foram
doados 4.189 itens para o Servas fazer a distribuição entre
as cidades mais afetadas. A entrega ao Serviço foi no dia
24 de janeiro.
Cooperativas atuam nos municípios
Reforçando as ações do Sistema Ocemg e os preceitos
cooperativistas de atenção ao próximo, responsabilidade
social e interesse pela comunidade, Sicoob Credimepi e
Coopel também fizeram sua parte no apoio aos atingidos
pelas chuvas em Minas.

O Sicoob Credimepi criou a linha de crédito especial “Sicoob Reconstruir” e fez Setor cooperativista se mobiliza para
ajudar vítimas das chuvas em Minas Gerais a doação de R$ 100
mil em colchões, kits de higiene e roupas íntimas para vítimas
que vivem nas regiões do Médio Piracicaba. Os produtos foram
distribuídos pelas prefeituras, por meio da Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba (Amepi),
sendo uma das entregas realizada no final de janeiro.
Já a linha de crédito tem taxa especial de juros de
1,49% ao mês e, tanto os cooperados Pessoa Física quanto
Pessoa Jurídica, poderão solicitar análise do crédito.
A linha para PF vai de R$ 1.000,00 até R$ 15.000,00, e
para PJ de R$ 3.000,00 podendo chegar a até R$ 30.000,00.
Os cooperados podem ter carência de seis a 42 meses.
Por sua vez, a Coopel montou um verdadeiro sistema
de inteligência para minimizar os prejuízos para os moradores de Pompéu. As cabeceiras da ponte do Rio Pará,
na MG 164, foram danificadas e a cooperativa mobilizou
parceiros locais e o poder público municipal para fazer a
manutenção das cabeceiras para garantir o acesso das pessoas, o escoamento da produção de leite e o recebimento
de insumos pelas fazendas associadas. Outra iniciativa deu
origem a duas saídas, uma por Papagaios e outra por Pitangui. A cooperativa também travou os preços e condições
para os contratos de insumos ainda em aberto até dezembro, com extensão do prazo por mais alguns meses.

valor da liderança e suas implicações no sucesso do
negócio cooperativo são o grande foco do Programa de
Gestão Avançadas para Lideranças (Lidercoop), retomado
em fevereiro pelo Sistema Ocemg.
A iniciativa, realizada há oito edições em parceria
com a Fundação Dom Cabral (FDC), tem como foco fomentar o desenvolvimento das competências essenciais
de gestão e governança aplicadas às diversas funções
gerenciais e estratégicas empresariais, em especial do
negócio cooperativo.
Para dar boas-vindas aos participantes da nova turma, o vice-presidente do Sistema Ocemg, Samuel Flam, falou sobre sua experiência no programa do qual participou
da primeira edição. “Tenho muito orgulho de ter integrado
o Lidercoop, que traz um aprendizado extremamente importante para os líderes de cooperativas mineiras. Ele é a
porta de entrada para uma série de cursos internacionais
promovidos pela organização”, ressaltou.
A gerente de Educação e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Ocemg, Andréa Sayar, complementou
dizendo que o Lidercoop abre a Trilha do Conhecimento
dos programas de Alta Performance oferecidos pela organização. E o diretor de Projetos da FDC, Carlos Eduardo
Borges, frisou que a iniciativa foi a primeira desenvolvida
em parceria entre as duas entidades e que vem se desenvolvendo a cada ano, graças aos participantes, professores e equipe envolvidos.

Opinião

OCEMG

O

O programa conta com seis módulos e, nestes primeiros encontros, foram abordadas duas temáticas: o cenário
econômico e político atual, com o ex-ministro e professor,
Paulo Paiva, e Gestão estratégica das cooperativas, com o
professor Carlos Eduardo Bonato.
Em sua aula, que será base para os demais módulos,
Paiva relembrou que o país está em ano eleitoral e devemos olhar a política e a economia com base nas implicações

que a votação nas urnas vai acarretar. “O futuro dependerá
das escolhas que faremos neste ano”, afirmou.
Os próximos módulos do programa abordarão temáticas como Gestão da Mudança; Orientação para Mercados;
Inovação em Modelos de Negócios; Governança Corporativa em Cooperativas; Finanças e Gestão de Risco Financeiro;
Gestão de Riscos do Negócio; Gestão Estratégia de Pessoas;
e Sustentabilidade e Prosperidade.

Ronaldo Scucato é presidente do Sistema Ocemg

OCEMG

O ESTADO DE MINAS

Lidercoop 2022: Sistema Ocemg inicia oitava turma do programa

O caminho para a excelência

O

projeto MinasCoop Energia já alcança 773 cooperativas
mineiras e envolve mais de dois milhões e cem mil
mineiros, o que representa 30% da população do Estado
envolvida direta ou indiretamente com o cooperativismo.
Toda empresa busca resultados. Planeja, empreende e
espera colher frutos, de preferência, numa escalada exponencial. Contudo, nem sempre na prática é isso que acontece. Então, a reflexão aqui é sobre o caminho da excelência.
Que caminho é esse afinal? Certamente é o caminho do trabalho, da dedicação, da inovação e das decisões assertivas.
É o caminho do estudo, que passa pela estratégia, especialmente diante do tão inconstante mercado e da realidade
sempre mutável do mundo dos negócios. Um caminho
focado na gestão e na adaptabilidade, nas boas práticas,
em times preparados e direcionados por propósitos que
vão muito além de conceitos tradicionais.
Sem dúvida, um caminho que passa pelo aprendizado
constante e pela atuação sempre alinhada aos melhores e
mais avançados processos corporativos. Talvez seja essa a
linha de raciocínio por traz das organizações de sucesso.
Pelo menos, essa é a linha que fomentamos incansavel-

mente para as cooperativas, sabendo que estamos em
constante transformação e, por consequência, em constante evolução. Precisamos aprender sempre mais, para errar
cada vez menos, entendendo que o desafio de hoje pode
ser o start para o resultado de amanhã.
As cooperativas mineiras se preparam todos os anos para
alcançar o caminho da excelência em gestão. E nós, do Sistema
Ocemg, apoiamos esse objetivo constante com uma série de
iniciativas impulsionadoras como o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), ferramenta essencial para o ambiente estratégico cooperativista, que é capaz de
redirecionar rotas para estradas mais promissoras.
Tanto, que desde 2013, quando o Sescoop Nacional,
em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ),
lançou o PDGC, Minas Gerais é referência no que se refere à
aplicação e participação no programa. A cada ciclo as cooperativas mineiras vêm se avultando no uso da ferramenta
e se destacando entre as mais premiadas no cenário nacional quando o assunto é excelência em gestão.
A atuação do Sistema Ocemg nesse percurso tem feito
a diferença, até porque nos pautamos pelas necessidades

apresentadas pelas próprias cooperativas. Investimos em
reuniões e visitas técnicas, mentorias Incoop, workshops
em parceria com instituições renomadas como a Fundação
Dom Cabral e especialistas de referência como Sandro Magaldi e José Salibi Neto.
O caminho está sendo construído e tem seus desafios, mas estamos certos de que, no âmbito cooperativo,
está sob o assertivo alicerce do aprendizado e da gestão
por resultados. A rota vem sendo trilhada pelas cooperativas mineiras sob a batuta do aperfeiçoamento, a
partir do estudo das melhores estratégias de negócio.
Que nesse novo ciclo de conhecimentos, aprimoramentos e inovações, o setor cooperativista continue
prosperando, tendo como diferencial competitivo a busca
constante pela excelência!
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ESPÍRITO COOPERATIVO

Colaboração: Ascom Sistema OCB/ES

FIQUE LIGADO EM NOSSOS
CANAIS DE DIVULGAÇÃO

Conilon da Cooabriel vence concurso Aroma BSCA 2021
microlote de café conilon inscrito pela Cooabriel na 6ª
edição do concurso Aroma BSCA 2021 foi o primeiro
colocado na categoria Canephora, com 87,25 pontos. A
Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) é a única
instituição brasileira a certificar lotes com monitoramento
de selos de controle de qualidade de cafés especiais.
O lote de uma saca do café é de procedência do cooperado Edgar Bastianello, que a cooperativa arrematou
no leilão dos finalistas do Concurso Conilon de Excelência
realizado no ano passado. Edgar Bastianello foi o vencedor
da última edição do concurso.
A 6ª edição do Concurso Aroma BSCA escolheu os três
melhores lotes de café arábica e o melhor lote de café canéfora entre os cafés que obtiveram pontuação acima de
87.0 (arábica) e 85.0 (canéfora) pontos, o que caracteriza
elevado padrão de café especial.
A Cooabriel é uma associada da BSCA e fez a inscrição como
entidade cooperativa envolvida nos processos de cafés especiais.
A divulgação ocorreu no último dia 22 de fevereiro, por
meio da cerimônia de premiação realizada de forma online.
O gerente corporativo de comercialização da Cooabriel
Edimilson Calegari participou do evento. “O resultado é muito importante. A Cooabriel trabalha incansavelmente no
incentivo à melhoria da qualidade do café conilon entre os
cooperados e essa premiação é uma prova de que investir em
melhores práticas vale a pena. Após vários pedidos, conseguimos inserir o canephora nos concursos da BSCA. Isto foi
uma vitória para o conilon especial do Espírito Santo”, disse.
A premiação ocorreu por meio da compra dos lotes
(com valor previamente estipulado no regulamento do

DIVULGAÇÃO

O

Uma parceria

O

concurso), realizada entre torrefações, cafeterias, corretores e exportadores associadas à BSCA.
O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello,
também reforçou a importância da premiação. “A BSCA é

uma entidade muito séria e trabalha na promoção dos cafés
especiais brasileiros. Vencer essa categoria significa muito,
principalmente, porque valida e insere cada vez mais o café
conilon na rota dos cafés especiais do Brasil”, finalizou.
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PORTAL E REVISTA

O COOPERATIVISMO BRASILEIRO SE ENCONTRA AQUI.

Árvores no entorno do Hospital Unimed Sul começam a produzir os primeiros frutos

Sistema OCB/ES deu início às Reuniões Setoriais 2022.
Para marcar o início da nova rodada, a organização promoveu um encontro com representantes das cooperativas
capixabas que atuam em todos os ramos do cooperativismo, reunindo mais de 50 participantes. O momento foi realizado em formato virtual, por meio da plataforma Zoom.
Criadas em 2020, as Reuniões Setoriais foram pensadas
pela Unidade Estadual para manter um contato próximo das
coops, surgindo como uma solução para o cenário de distanciamento social trazido pela pandemia. A facilidade da participação
a distância, os temas pertinentes e o fortalecimento desse espaço
como um canal permanente de diálogo fizeram com que a iniciativa passasse o integrar o calendário oficial do Sistema OCB/ES.
A abertura do primeiro encontro do ano foi realizada pelo
presidente da instituição, Dr. Pedro Scarpi Melhorim, que agradeceu a participação de todo o público presente. “Essa é mais uma
ideia que surgiu de forma coletiva e que deu certo, mostrando a
força da cooperação. Que ela possa sempre servir para trazer debates importantes, construções conjuntas e ações que contribuam para o desenvolvimento do nosso modelo de negócio”, disse.
Na sequência, o superintendente Carlos André Santos
de Oliveira relembrou o momento em que as reuniões foram iniciadas e os avanços registrados. “De 2020 até este
momento, as nossas conversas nesses encontros virtuais
foram sempre muito produtivas e assertivas. Apresenta-

mos os nossos serviços, resultados e desafios e ouvimos
das nossas lideranças elogios e críticas construtivas que
nos fazem melhorar a cada dia”, pontuou.
Representando a Unidade Nacional, a gerente geral da
OCB, Fabíola Motta, parabenizou a Unidade Estadual pela ideia
de criar e manter essa proximidade com as cooperativas. “Essa
reunião é um momento de integração e de pontapé do ano. A
gente sabe que 2022 vai ser um ano de muitos desafios. Temos
muitas retomadas a fazer em termos de negócios e o período
das eleições, que trazem um cenário de incertezas, mas a gente
precisa saber navegar nesse cenário. Sabemos que não á fácil,
mas é por isso que existimos. Contem com a gente, com o Sistema OCB, para estar junto de vocês”, finalizou.

WEBRÁDIO, PODCAST E LIVE

EM SINTONIA COM O COOPERATIVISMO

Pautas abordadas
A primeira reunião do ano abordou diferentes projetos,
programas e ações realizadas recentemente ou previstas para
ocorrer. O primeiro ponto de pauta foi o acompanhamento
das Assembleias Gerais realizado pela equipe de trabalho do
Sistema OCB/ES. Além dos dados referentes aos últimos anos
e a programação de AGs com datas já marcadas para 2022,
também houve destaque para os diversos materiais elaborados pelo Sistema OCB/ES sobre o tema e disponibilizados
às coops, além de um momento focado nos procedimentos e
regras para a realização das assembleias.

Crianças em hospitais da Grande Vitória ganham máscaras de carnaval
UNIMED VITÓRIA

s resultados do plantio de mudas frutíferas ao redor do
Hospital Unimed Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, em
junho de 2021, começaram a aparecer: já podem ser colhidos os frutos de pitaya, cajá, mexerica e acerola. Ao longo
do espaço, também foram plantadas mudas de pés de
amora, goiaba, ponkan, araçá, caqui e jabuticaba. O objetivo é erguer, aos poucos, um bosque ao redor do hospital.
A iniciativa, que contou com a participação de colaboradores voluntários durante o plantio, é uma parceria da
Unimed Sul Capixaba com a ONG Caminhadas e Trilhas, e tem
o intuito de gerar mais beleza e biodiversidade para o local.
A parceria entre as duas instituições já dura 21 anos
e ocorre por meio de diversas ações, como a Caminhada
Litorânea, a conservação do ecossistema na Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata a Serra, em Vargem Alta,
a preservação da restinga, em Marataízes, além de outras.
De acordo com o presidente da ONG Caminhadas e
Trilhas, João Luiz Madureira Júnior, a relação entre a cooperativa e a organização se mostra muito nobre. “As mudas
incrementarão a arborização ao redor do hospital e irão se
integrar ao ecossistema local”, afirmou.
Para a coordenadora de RH e Responsabilidade Social da Unimed, Kayssian Patrício, a parceria com a ONG

DO COOPERATIVISMO.

OCB/ES

Sistema OCB/ES inicia Reuniões Setoriais 2022 com todos os ramos

Caminhadas e Trilhas está alinhada ao princípio
cooperativista relacionado ao interesse pela comunidade para o apoio de projetos e soluções que
sejam sustentáveis sob a ótica social e ambiental.
“O plantio torna o ambiente no entorno do Hospital
Unimed mais saudável e agradável, além de trazer
benefícios para o ecossistema local. Hoje, iniciar a
colheita dos frutos nos motiva ainda mais e mostra
que estamos alcançando nossos objetivos”, frisou.

ENTREVISTAS l NOTÍCIAS
l DEBATES l CONVIDADOS
ESPECIAIS l E MUITO MAIS!

C

erca de 100 crianças de 2 a 12 anos internadas na
Oncologia do Hospital Infantil, no Hospital das Clínicas e no Hospital Unimed Vitória ganharam kits com
máscaras de carnaval da Turma do Dr. Unimed, projeto
do Instituto Unimed Vitória. Os mimos foram preparados com a ajuda de voluntários, que fizeram todo o
trabalho de suas residências.

APRESENTAÇÃO:
CLÁUDIO MONTENEGRO E CLAUDIO RANGEL
PRODUÇÃO: COMUNICOOP
Os kits continham uma máscara de carnaval, com retalhos de EVA e cola, para que as crianças façam a própria
customização. A Turma, que costuma levar alegria e humanização por meio de visitas a instituições, hospitais públicos e
asilos, não pôde ir pessoalmente aos pequenos desta vez. Em
respeito aos protocolos de saúde devido à Covid, as máscaras
foram entregues às instituições para que fossem distribuídas.

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS

15h às 17h
ACOMPANHE-NOS NAS PLATAFORMAS!
l WWW.RADIOPOPRIO.COM l
l FACEBOOK.COM/RADIOPOPRIO l
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Colaboração: Ascom Sistema Ocesp

Coop lança campanha de carnaval

O

C

Entre as autoridades convidadas, estiveram presentes
o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, os deputados
Arnaldo Jardim e Alex de Madureira, além da diretoria da

Coplacana e dos parceiros institucionais Fealq (Fundação
de Estudos Agrários Luiz de Queiroz) e Casa do Produtor
Rural da Esalq/USP.
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regulatório, será possível ainda definir os preços do que é
gerado e consumido em um modelo de troca”, opina o consultor e assessor da área tributária, societária e regulatória
no setor elétrico brasileiro, Roberto Melo Franco Corrêa.
O gerente de Energia Fotovoltaica da Coopercitrus,
Wagner Pereira, complementa: “Um ponto importante é
que as concessionárias começarão a ser remuneradas pela
energia injetada na rede, de maneira análoga, é como se
fosse um “pedágio”, com cobrança pelos serviços de distribuição da energia, que pode ser chamada de “taxa do
fio”. Neste sentido, usinas conectadas junto a carga, que
possuem consumo instantâneo, terão impacto menor do
que usinas remotas, onde o consumo está em endereços
distintos da usina”, analisa.
A Coopercitrus, em aliança com a Valley Solar, possui
departamentos especializados para auxiliar o produtor
rural no estudo de viabilidade e implantação segura das
usinas. Rui Saturnino Ruas, diretor Comercial Valley Solar,
enumera os benefícios: “É altamente recomendável aproveitar a regulamentação atual. Basta remeter a sua conta
de energia para a Coopercitrus analisar e ajudá-lo a produzir energia limpa, um novo negócio no campo. O principal
benefício é gerar segurança jurídica para o negócio, permitindo janela de oportunidade para adesões a energia solar
nos 12 meses após promulgação da lei, além de garantir
isenção de custo de uso da rede elétrica até 2045, evitar
bandeiras tarifárias, reduzir custo da energia ao substituir
um custo mensal infinito por uma prestação bancária finita, com pequeno adicional”, finaliza.

DIVULGAÇÃO

Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro de
2021, o Projeto de Lei 5829/19, que cria o marco regulatório de energia distribuída. O marco legal prevê uma
transição para as novas regras que a Aneel pretende introduzir para acabar com distorções no mercado.
A PL prevê manter as condições vigentes, tanto para
os consumidores que já conectaram suas usinas, quanto
para aqueles que obtiverem autorização da concessionária
em até 12 meses após a nova lei ser sancionada.
Nessa nova realidade, o agronegócio pode ser beneficiado, na medida que o produtor rural priorize os
investimentos o quanto antes, pois o PL prevê uma transição para pagamento pelos serviços de distribuição de
energia em favor das concessionárias. Portanto, o quanto
antes conectar a usina, menor será o impacto com tarifas
a serem pagas.
“O PL 5829 pode ser um divisor de águas para o agronegócio brasileiro. Com regras definidas, o agronegócio
poderá investir com mais segurança em fontes renováveis
de produção de energia elétrica, a exemplo da biomassa da
cana-de-açúcar, biogás de granjas de aves e suínos, energia solar, entre outros. A produção de energia elétrica em
pequena escala e a venda de seu excedente é um dos pilares de nosso futuro sistema energético. Hoje a geração distribuída representa somente 1% do total da energia gerada
e consumida no país. O estabelecimento de uma legislação
clara sobre a geração distribuída, instituída por lei, possibilita ao agronegócio a redução de seus custos de produção,
por meio da diminuição da tarifa de energia. Com o marco

COOP

Unimed Sorocaba e Instituto Dr. Miguel Soeiro recebem Selo Social

A

Como o agro pode se beneficiar com marco regulatório sobre energia renovável?

A

om a manutenção do feriado de Carnaval no dia 1º de
março e as comemorações transferidas para o dia 21 de
abril, a Coop desmembrou em dois períodos a sua tradicional campanha sazonal.
A primeira fase: A melhor forma de curtir o feriado é
economizando - será no período de 24 de fevereiro a 1º
de março e a segunda, Variedade e preço baixo pra cair na
folia, acontecerá entre os dias 20 e 24 de abril.
Nos dois períodos, estão programadas várias promoções envolvendo as categorias de bebidas alcoólicas e não
alcoólicas e café da manhã e com projeção de crescimento
nas vendas da bebidas na ordem de 12%, em comparação
ao mesmo de fevereiro do ano passado.
Além de preços promocionais, a ação será fortemente
sustentada pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram,
com carrossel de ofertas com foco em públicos específicos e
impulsionamento interativo com stories e feed com receitas
de sacolés, dicas de como armazenar alimentos, dentre outras.

Unimed Sorocaba e o Instituto Dr. Miguel Soeiro receberam em fevereiro o Selo Social – Ciclo 2021, certificação dada a organizações, instituições e empresas que
promovem ações ou programas sociais que impactem a
população nas áreas de meio ambiente, educação, inclusão, saúde, política, cultura, economia e urbanização. A cerimônia de entrega aconteceu no Teatro Municipal Teotônio
Villela e premiou, ao todo, 41 empresas públicas, privadas e
do terceiro setor de Sorocaba.
A cooperativa inscreveu 26 projetos, que resultaram em 88 impactos sociais e 254.807 atendimentos,
abrangendo os dezessete Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU – Organização das Nações Unidas, enquanto que o Instituto inscreveu seis projetos, que
resultaram em 23 impactos sociais e 6.879 atendimentos,
abrangendo dez dos dezessete ODS.
Entre os projetos apresentados pela Unimed estão
o Projeto Girassol, Programa Adote uma Praça, Programa
Inovação Satélite, Diga Sim à Doação de Órgãos, Programa de Rastreamento Precoce de Câncer de Mama, Projeto
Mercado Livre de Energia, Programa Atletas PCD, Programa
Bolsa de Estudos, entre outros. Já o Instituto Dr. Miguel
Soeiro inscreveu no Selo Social os projetos #SangueBom –
Campanha de doação de sangue, Campanha do Agasalho,
Alimente 2021, Pet’s - Amor Animal, Mês das Crianças e
Clown Care – Humanização hospitalar.
Reconhecimento
O presidente do Instituto Dr. Miguel Soeiro, Antonio
Francisco Alves Neto, recebeu a certificação em nome da
entidade e explicou que o Selo Social é o reconhecimento
de um importante trabalho realizado pelo Instituto nas
áreas social, de educação, esportes, promoção à saúde e

UNIMED SOROCABA

Sistema Ocesp, por meio do seu superintendente executivo corporativo, Aramis Moutinho Júnior, participou
do primeiro dia da feira Coplacampo 2022, promovida pela
Coplacana, em Piracicaba.
Segundo o presidente da Coplacana, Arnaldo Antonio
Bortoletto, a abertura da Coplacampo contou com a presença de personalidades políticas e do agro, da imprensa
e do público geral, principalmente produtores rurais das
30 filiais da cooperativa, presente em cinco estados. “Agradecemos muito o apoio da Ocesp; o Aramis participou da
nossa abertura e falou muito bem sobre a força do nosso
movimento no setor agropecuário – o cooperativismo é
responsável por 50% das exportações – e da nossa função
maior de fazer o bem a todos”.
O superintendente Aramis Moutinho Júnior destacou a
diversidade de produtos e serviços da feira, além das oportunidades de negócio oferecidas aos participantes. “É uma
honra ter um presidente como Arnaldo Bortoletto, conselheiro fiscal do nosso Sistema e, seu vice-presidente, José Coral,
em uma cooperativa que vem crescendo e trabalhando junto
ao Sistema Ocesp na parte de treinamentos, capacitações,
inovações, legislação, política e que, agora, traz uma das
primeiras feiras abertas e presenciais, com grandiosidade,
cuidados preventivos, além de trazer espaços e possibilidades de negociação para produtores rurais”, comentou Aramis.

COPLACANA

Sistema Ocesp participa da Coplacampo 2022

qualidade de vida da população. “A certificação representa nossa responsabilidade como instituição social junto à
comunidade e reforça nosso compromisso de impactar de
forma positiva a região de Sorocaba. “
Gustavo Ribeiro Neves, presidente da Unimed Sorocaba, recebeu o Selo Social das mãos do Prefeito de Sorocaba,
Rodrigo Manga. Neves ressaltou o impacto das ações sociais da cooperativa e do Instituto para Sorocaba. “A Unimed Sorocaba e o Instituto Dr. Miguel Soeiro geraram juntos 111 impactos sociais, que representa 20% dos impactos
de todos projetos apresentados ao Selo Social na cidade de
Sorocaba. Esses números mostram a nossa responsabilidade na transformação da sociedade e o comprometimento
dos nossos colaboradores e médicos cooperados e melhorar a qualidade de vida de nossos cidadãos.”
Participam da entrega do Selo Social – Ciclo 2021,

além dos presidentes Unimed Sorocaba e o Instituto Dr.
Miguel Soeiro, o Vice-Presidente do IMS, Igor Antunes
Marchetti; a diretora administrativa do IMS Priscilla Pedroso Biolcati Tibúrcio de Lucena; a Consultora de Projetos do
IMS, Vanira Hernandes; o Consultor de Marketing da Unimed Sorocaba, Helder de Carvalho e a Analista de Sustentabilidade do IMS, Caroline Louise Polhmann.
Sobre o Selo Social
O Selo Social tem como estratégia estimular boas práticas e reconhecer o trabalho de empresas, órgãos públicos
e entidades sociais que promovem o desenvolvimento social
do município, com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU – Organização das Nações
Unidas. O Selo Social foi eleito em 2021 uma das 10 soluções
mais inovadoras para implementação dos ODS no Brasil.
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Sistema OCB/GO incentiva cooperativas com prêmios

Estudantes aprendem sobre cooperativismo no shopping, na Loja SomosCoop Goiás

Solidariedade goiana

O

presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, afirmou que é no momento de maior necessidade que o braço invisível
da solidariedade deve se fazer presente.
“Solidário ao nosso sétimo princípio, torna-se o principal dentre todos os outros. Nós,
aqui no Estado de Goiás,fizemos durante esses
dois anos de pandemia campanha de arrecadação de alimentos. E conseguimos arrecadar
mais de 25 mil cestas, 450 toneladas e atendemos a mais de 130 mil famílias.
Para o ano de 2022, estamos programando o nosso “Dia C” com o tema “Sustentabilidade” que vai estimular todas as cooperativas
a uma ação visando a proteção e preservação
do meio ambiente”, afirmou o dirigente.
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apresentados aos vários produtos de cooperativas expostos na loja, para terem
uma dimensão da diversidade do setor.
Ao final da programação, os alunos foram
presenteados com as cobiçadas “sacochilas”, que contêm copo personalizado do
SomosCoop, massinha de modelar, mãozinha do Dia C, boné e cartilha sobre o
meio ambiente.
Estudante do oitavo ano, André Guimarães Ribeiro (13 anos) comentou que a visita à loja SomosCoop Goiás e as atividades
das quais participou o ajudaram a entender
melhor a importância do trabalho realizado pelas cooperativas. “Percebi que a união
das pessoas ajuda para que realizem seus

trabalhos e alcancem seus objetivos. Creio
que, no futuro, empreender em uma cooperativa também pode ser uma opção para
mim”, relata.
Presidente do Sistema OCB/GO, Luís
Alberto Pereira ressalta que a loja, em funcionamento desde o mês de dezembro de
2021, é uma ação inédita no País e a única
do movimento SomosCoop em um grande centro de consumo. “Queremos que
todos conheçam a Loja SomosCoop Goiás,
inclusive crianças e adolescentes, e aprendam um pouco mais sobre este modelo de
negócios que contribui com a economia,
por meio da geração e distribuição de renda”, afirma.

OCB/GO

A

presentar às gerações mais jovens o modelo cooperativista como forma de empreender e gerar fonte de renda é uma das
metas da Loja SomosCoop Goiás, instalada
pelo Sistema OCB/GO, no Shopping Passeio
das Águas, em Goiânia (GO). O ambiente
tem recebido alunos de escolas públicas,
como o Centro de Educação em Período
Integral (CEPI) Francisco Maria Dantas, da
Região Noroeste da capital goiana. A turma
foi conduzida à loja pelo Instituto Sicoob, da
Central Sicoob Uni, que mantém projetos de
responsabilidade social com jovens.
Na visita, os estudantes participaram
de minicurso sobre cooperativismo e receberam certificado. Além disso, foram

Sistema OCB/GO iniciou, em fevereiro, duas campanhas simultâneas de premiação para as cooperativas
goianas. Uma delas é o 1º Prêmio SomosCoop Goiás. Nessa
ação, o Sistema OCB/GO vai reconhecer aquelas coops que
já estão engajadas em disseminar a marca SomosCoop
em seus canais de divulgação, materiais impressos e nos
pontos de atendimento e contato com o público. É também
uma forma de estimular as demais cooperativas a se engajarem cada vez mais no objetivo de identificar o movimento cooperativista.
Nessa iniciativa, o Sistema OCB/GO vai premiar as
melhores peças de marketing com o carimbo SomosCoop,
em duas categorias. Será analisada a divulgação da marca
em peças de marketing instaladas nos diversos pontos de
contato da cooperativa: ambientação (fachadas e painéis,
adesivações, banners); material institucional (papelaria
em geral, como envelopes, papeis timbrados e cartões de
visitas), material de comunicação (revistas, jornais, cartilhas, folders, embalagens etc) e material digital (sites,
assinaturas de e-mail, totens eletrônicos, tvs corporativas,
spots, dentre outros).
A outra categoria a ser avaliada é a publicação de peças de marketing com o carimbo SomosCoop nas redes sociais oficiais da cooperativa (Instagram, Facebook, Youtube,
Linkedin, Twitter, Whatsapp e Telegram).
As cooperativas que ficarem em primeiro lugar nas
duas categorias receberão um notebook, um celular, um
estabilizador DJI Osmo Mobile e um kit youtuber. Também
serão premiados os segundos e terceiros colocados.
Para concorrer, a cooperativa precisa se inscrever, até
o dia 6 de maio, pelo site premiosomoscoopgo.com.br. Lá
também é possível conferir o regulamento do concurso e

Opinião

OCB/GO

O

Marca SomosCoop é destaque na agência do Sicoob Unicentro Norte Goiano, em Anápolis (GO)

saber mais detalhes. A divulgação do resultado e a entrega
do 1º Prêmio SomosCoop Goiás serão realizadas durante o
8º Coomunica (Encontro de Jornalistas e Comunicadores de
Cooperativas de Goiás), previsto para o dia 31 de maio.
Dados do coop
A outra campanha que vai contemplar cooperativas
goianas é o Cadastro Premiado SouCoop. A iniciativa pretende incentivar as coops de todo o Estado a atualizarem
suas informações na plataforma SouCoop, para reforçar
ainda mais a base de dados cooperativista e fortalecer o
conhecimento sobre aspectos socioeconômicos importan-

tes para o setor.
Com essa ação, o Sistema OCB/GO quer, ainda, ajudar
na consolidação do Anuário do Cooperativismo Brasileiro
2022, organizado pela OCB nacional, e reunir informações
que ajudem a entidade goiana a traçar estratégias que intensifiquem ainda mais o modelo de negócios no Estado.
No Cadastro Premiado SouCoop, as cooperativas que
atualizarem os dados na plataforma até 27 de maio de
2022 vão participar, automaticamente, do sorteio de quatro echo dots Alexa terceira geração e um iPhone 13 mini. A
data prevista para o sorteio é 17 de junho.

OCB/GO

OCB/GO

Loja SomosCoop Goiás divulga cooperativismo a novas gerações

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO

Incentivar novas cooperativas é investir nas pessoas

O

cooperativismo é um dos melhores meios para modificar a vida das pessoas e transformar as comunidades.
Uma cooperativa também é consequência do empreendedorismo, mas diferente de outros modelos de empresa, ela
só se manifesta por meio do coletivo, nunca do individual.
Habilidades em comum unidas em um mesmo propósito
são a centelha do cooperativismo. Uma cooperativa constituída e saudável representa emprego, renda e dignidade
para as pessoas. Representa desenvolvimento socioeconômico para a localidade na qual está inserida.
Mas para cumprir este papel, a cooperativa precisa
de apoio para se desenvolver. Precisa de conhecimento e
preparação para sobreviver no mercado. Precisa de profissionalismo para não perecer.
Por isso, apoiar a criação de cooperativas nada mais é do
que acelerar o processo de retirada das pessoas da situação de

subemprego, miséria ou depressão. Quanto mais cooperativas
criarmos, estaremos agindo em consonância com nossos princípios, interesse pela comunidade e participação econômica.
O Sistema OCB/GO tem atuado em parceria com a Secretaria Estadual da Retomada, em Goiás, justamente para
incentivar a criação de cooperativas em um momento de
crise econômica, em que é preciso aquecer a economia, gerar
empregos e renda. Em parceria com o Governo de Goiás e
com o Sistema S, desenvolvemos o Programa Coopera Goiás,
que tem o Incubacoop como um de seus principais projetos.
Por meio do projeto Incubacoop, nós conseguimos monitorar potenciais cooperativas, colaborar com sua formalização e
apoiar no processo de registro. Em 2021, 30 novas cooperativas
foram registradas na OCB/GO, um aumento em relação ao ano
de 2020, quando foram registradas 19 novas cooperativas.
Hoje, o cooperativismo de Goiás já é o sexto maior do Brasil,

com 263 cooperativas e mais de 300 mil cooperados.
Nossas diretrizes, desdobradas em metas, têm produzido resultados que estão transformando a vida e realizando o sonho de diversos de nossos cooperados e suas famílias. Ter meta, no nosso caso, significa não se contentar em
fazer pouco por um mundo e pessoas melhores. Significa
potencializar a geração de felicidade e paz. Significa oportunizar mais saúde e bem estar social e mental. As nossas
metas são meio, não fim. São instrumentos a nos conduzir
por caminhos que nos levem à pureza d’alma, à mansidão
do espírito e ao sentimento do dever cumprido.
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DIVULGAÇÃO

Decreto soluciona a cobrança de ICMS dos fertilizantes em Mato Grosso

Organização das Cooperativas de Mato Grosso (OCB/MT)
e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato
Grosso (APROSOJA/MT) comemoram a publicação do Decreto
nº 1.297/2022, que vai impactar sobremaneira a vida dos produtores do estado, principalmente das culturas de soja, milho
e algodão. O tratamento previsto pelo Decreto nº 1.297/2022
garantirá que haja uma carga tributária única em toda a cadeia
produtiva, respeitando o princípio da não cumulatividade do
imposto, conforme previsto na Constituição Federal.
Alteração promovida pelo Confaz por meio do Convênio
26 de 2021, estabeleceu alíquota progressiva para as operações internas e interestaduais com fertilizantes e acabou por
gerar uma distorção quando incorporada ao nosso regulamento de ICMS. A norma publicada hoje corrige o problema
e garante a correta utilização dos créditos tributários nas operações entre as cooperativas e seus cooperados, evitando assim um desincentivo ao cooperativismo na produção agropecuária, modelo associativo fomentado pelas duas entidades.
“No primeiro momento a preocupação foi externada
pelas cooperativas do setor agropecuário e levada a conhe-

Vem aí o 1º Prêmio de
Jornalismo Cooperativo do DF

O

Sistema OCDF-SESCOOP/DF lançará oficialmente, ainda
no primeiro semestre de 2022, o primeiro concurso jornalístico de sua história. O Prêmio de Jornalismo Cooperativista do Distrito Federal irá premiar as melhores matérias
e reportagens que abordem o tema “O papel do cooperativismo e das cooperativas do Distrito Federal na retomada
de crescimento econômico e de desenvolvimento social”.
A premiação será composta por três categorias, reconhecendo veículos de comunicação como jornais e revistas, emissoras de televisão e meios de comunicação das cooperativas do DF.
Poderão ser inscritos trabalhos que façam referência ao
Sistema OCDF e às cooperativas brasilienses registradas e ativas
em um ou mais ramos do cooperativismo. Além disso, o material jornalístico deve abordar como subtemas um ou mais aspectos, tais como: questões sociais, econômicas e/ou inovação.
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cimento pela OCB/MT à SEFAZ/MT. As cooperativas levantaram que a tributação de ICMS, da forma como constava na
lei, faria com que houvesse o pagamento de 1% de ICMS na
tributação na entrada do produto na cooperativa e de mais
1% de ICMS na operação entre cooperativa e cooperado,
podendo ocorrer, dessa maneira, carga tributária duplicada, inclusive ferindo o ato cooperativo”, explica o superintendente da OCB/MT, Frederico Azevedo.
Azevedo ressalta que“caso mantivesse esse cenário, segundo levantamento do nosso departamento técnico, estima-se que
o setor cooperativista em Mato Grosso teria um impacto negativo
de R$ 1,04 bilhão nas operações de repasse de fertilizantes para
os cooperados para as culturas da soja, milho e algodão entre
2022 e 2025, isso considerando que 48% da produção agrícola
do Estado é realizada pelas cooperativas agropecuárias”.
Com a chegada dos fertilizantes adquiridos pelas cooperativas e a impossibilidade de distribuição do produto aos
seus cooperados até a solução definitiva do impasse, fez-se
necessário que a Aprosoja/MT se envolvesse diretamente no
debate junto a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz/MT.

“O governador esteve na última assembleia de associados da Aprosoja, na ocasião ele foi interpelado sobre o
assunto e se comprometeu a investir esforços pela solução
do problema. E assim o fez, por isso reconhecemos seu
empenho e agradecemos por cumprir com sua palavra.
Mais do que a solução de um procedimento fiscal, a ação
conjunta entre Aprosoja e OCB no estado de Mato Grosso
demonstra a importância da união dos setores que representam os produtores rurais. Criando pontes, por meio do
diálogo, somos muito mais fortes.” Destaca o Presidente da
Aprosoja MT, Fernando Cadore.
A Secretaria de Fazenda disponibilizará, em conjunto
com as entidades, treinamento online para que contadores
e público em geral possam entender o funcionamento desse
fluxo tributário, que é novo e, portanto, pode suscitar dúvidas.
Decreto na íntegra
http://app1.sefaz.mt.gov.br/Sistema/Legislacao/legislacaotribut.nsf/b627c5d8a24d8a5003256730004d2e96/af
950181dee3f1b6042587f100680882?OpenDocument.

Parceria beneficia 450 famílias com carga de gás de cozinha no MS

A

prefeitura de Maracaju através da Secretaria de Assistência Social, entregou 450 cargas de gás de cozinha, adquiridas através da Cooperativa Agrícola Mista da Pecuária de
Corte, Leiteira e da Agricultura Familiar (Cooplaf), Fundação
BB do Banco do Brasil, Governo do Estado e Associação Força
do Amor, toda a ação foi intermediada com o apoio da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina.
De acordo com a secretária de Assistência Social Leiza
Karen Barbosa, são ações feitas em parceria como essa que
fazem com que bons frutos possam ser colhidos em prol as
famílias mais vulneráveis da cidade.
“Maracaju conta com uma forte rede de apoio, organizada
pela Secretaria de Assistência Social, apoiando as famílias em situação de dificuldade, sejam temporárias ou permanentes e essa
parceria do Auxílio Gás, veio em boa hora, graças ao empenho da
Ministra Tereza Cristina, Cooplaf e Fundação Banco do Brasil, parceiros esses que somos muito agradecidos, além de toda a ação

da Associação Força do Amor, unidos estamos fazendo o melhor
pela nossa população.”, explicou Leiza Karen Barbosa.
Das 450 cargas de gás, 300 foram entregues para as
famílias de Maracaju, bem como 150 serão entregues para
moradores de Vista Alegre.
COOPLAF

A
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Inauguração de subestação marca 66 anos da Certel

energia não significa apenas ter uma subestação. Temos que
ter pessoas, plantões, equipamentos e veículos que levem essa
energia de qualidade. É uma prioridade da Certel garantir condições para que suas equipes executem bem esse trabalho. E
esta é uma subestação inovadora, com tecnologia muito avançada. Só foi possível construí-la porque acreditamos na força de
trabalho dos nossos profissionais e de todos os demais agentes
que deram sua cooperação”, completa.
A presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann, presenteou a Certel
com a entrega da Licença de Operação da subestação.

SICOOB

O

tempo, sintam-se motivados e orgulhosos de pertencer a um
movimento cooperativo, que coloca a solidariedade como o seu
maior princípio, promovendo justiça financeira e prosperidade”.
Os funcionários responderam ao questionário entre 9
e 23 de dezembro de 2021. O selo GPTW tem vigência por
um ano, de dezembro de 2021 a dezembro de 2022.
A pesquisa é confidencial, realizada de forma on-line e
busca informações sobre o ambiente de trabalho, traçando
um diagnóstico do clima organizacional, levando em conta a
gestão e as práticas voltadas às pessoas e seu desenvolvimento.
Este é o primeiro ano em que o Sicoob Central SC/RS participa e
já obtém o reconhecimento, com 84 de pontuação.
O Sicoob Central SC/RS mapeou e descreveu em um caderno mais de 45 práticas/projetos que caracterizam a cultura da

cooperativa. Esse material foi entregue no dia 21 de janeiro de
2022, para competir, também, aos seguintes rankings do GPTW,
que devem ser divulgados no segundo semestre: 30 melhores
empresas de Santa Catarina; 35 melhores empresas do Brasil
(médias empresas) e quatro melhores cooperativas do Brasil.

rático, saboroso e nutritivo. Com a premissa de levar um
produto saudável de forma facilitada, a Vinícola Aurora
lança o Suco de Uva Tinto Integral Gaseificado em lata (269ml).
O preço médio para o consumidor é de R$ 5 e a novidade está
em distribuição em todo o país. Única no Brasil, a bebida foi
apresentada em 2019 e até então era comercializada apenas
em garrafa de vidro.
Ótima alternativa para as pessoas que ainda têm como
hábito o consumo de refrigerantes, o Suco de Uva Aurora
Gaseificado não tem adição de água, açúcar e corante e traz
todas as características e benefícios saudáveis do suco de uva
tradicional.
“É uma tendência de mercado. Os consumidores estão
buscando alternativas para as diversas ocasiões. As latas são leves e de descarte fácil, facilitando e ampliando o leque de locais
em que pode ser consumido”, observa o gerente de Marketing
da Vinícola Aurora, Rodrigo Valerio.
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VINÍCOLA AURORA

Suco de uva integral Aurora gaseificado ganha opção em lata

P

COPACOL

A

Sicoob Central SC/RS obtém selo Great Place To Work
Sicoob Central SC/RS conquistou o selo Great Place To
Work (Excelente Lugar para Trabalhar), um certificado
da empresa de consultoria GPTW, por meio de pesquisa
de clima com funcionários. Participaram da pesquisa 203
trabalhadores (72% do total) e os resultados demonstram
que os profissionais permanecem na cooperativa principalmente “pelas oportunidades de crescer e se desenvolver”, e
grande parte tem uma visão de longo prazo.
Para o presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider
da Silva, “a pesquisa e o selo vieram confirmar que a cooperativa tem realizado uma gestão eficiente, que garante um
ambiente saudável, com vantagens salariais e benefícios que
permitem aos funcionários uma estrutura onde possam ter
boas perspectivas de crescimento profissional e, ao mesmo

Busão da Imaginação leva
cultura a estudantes no PR

A Vinícola Aurora é a maior produtora nacional de suco de
uva integral e foi eleita a marca mais lembrada na categoria pelos varejistas brasileiros, segundo pesquisa da S/A Varejo 2021.
Os sucos de uva integral produzidos pela marca representam
cerca de 40% do faturamento da empresa.
Benefícios à saúde
Segundo estudos da professora e pesquisadora Caroline
Dani, o suco de uva integral é um importante aliado à imunidade, faz bem ao coração e diminui os riscos de aparecimento
de diversas enfermidades, como o câncer e as doenças neurodegenerativas. Elaborada com uva e nada mais, a bebida é
rica em resveratrol e polifenóis – responsáveis por ativos anti-inflamatório e antimicrobiano -, além de possuir altas concentrações de vitaminas. Não é por acaso que a uva é considerada
a “superfruta da saúde”, com seus inúmeros benefícios comprovados cientificamente em estudos pelo mundo todo.

A

invasão da Ucrânia pela Rússia deve trazer consequências para o mundo todo, inclusive para o Brasil, em
diferentes setores, o que tem gerado certa apreensão.
“O conflito entre a Rússia e a Ucrânia preocupa muito o Brasil, principalmente o agronegócio, em relação ao suprimento de
fertilizantes. Dos US$ 6,5 bilhões que o Brasil importou da Rússia
no ano passado, 62% são relacionados a fertilizantes, especialmente cloreto de potássio. O país também é um importante
fornecedor de gás natural, além de ser um grande produtor de
cereais de inverno, como trigo, cevada e girassol, entre outros. Então, realmente é uma situação que preocupa. Também deve haver grande impacto na questão de logística internacional, pois a
Rússia é uma rota de vários mercados”, afirma o superintendente
da Ocepar, Robson Mafioletti, em depoimento gravado para diferentes veículos de comunicação, e reproduzido pela Rede Massa,
Band, CBN Rural e Portal Sou Agro.
Mafioletti também falou sobre o assunto ao programa
RIC Rural, exibido pelas emissoras da Rede Independência
de Comunicação (RIC) no Paraná, afiliada da Rede Record.
Análise
A Gerência de Desenvolvimento Técnico da Ocepar (Getec)
publicou uma análise que aponta os impactos da guerra para os
brasileiros. Em relação às commodities, o documento destaca que
Rússia e Ucrânia são responsáveis por 28% do comércio global de
trigo, sendo que o cereal já apresentou a maior alta dos últimos
nove anos. “O risco é de diminuição global da oferta desse grão.
Por mais que o Brasil importe cerca de 50% da sua demanda de
trigo e que o maior parceiro comercial seja a Argentina, poderá
haver uma corrida para aumentar os estoques”, aponta a análise.

Outra consequência é que os contratos de milho e soja na bolsa
de Chicago já registram aumentos que ultrapassam os 5%.
Ainda de acordo com o levantamento da Getec, o barril de petróleo atinge o maior preço desde 2014, chegando
a valores acima dos US$ 100, com aumento médio de 8%.
Assim, a alta do preço das commodities pode resultar no
aumento da inflação global. Como exemplo, no Brasil, poderá resultar no reajuste dos preços pela Petrobrás, com
reflexos na inflação interna.
Dependência de fertilizantes
Segundo a Embrapa, atualmente o Brasil importa mais de 85% dos fertilizantes agrícolas, com grande
dependência de remessas de fósforo e potássio. A Getec
lembra que as agendas internacionais recentes do Governo
tiveram como tema principal a manutenção do fornecimento de fertilizantes para o país. Desta forma, quaisquer
tensões envolvendo a região e a Rússia podem afetar o
fornecimento e o preço, o que poderá representar um aumento no custo de produção. Apenas em 2021, o Brasil importou cerca de US$ 3,5 bilhões de fertilizantes da Rússia.
Além de destacar que o conflito na Europa pode gerar
interrupção na cadeia logística, afetando o mercado global,
a Getec ressalta que, por outro lado, a situação pode trazer
oportunidades, pois o aumento da incerteza na região da
guerra, somado ao alto valor das commodities e à possível
migração dos investidores globais para novos mercados
emergentes , poderão atrair capital estrangeiro ao Brasil.
A alta do dólar e das commodities pode resultar em uma
maior exportação de produtos brasileiros.

ação de incentivo à cultura desenvolvida pela Copacol chegou pela primeira vez ao sudoeste do Paraná, em parceria
com as secretarias Municipais de Educação. Com centenas de
obras da literatura infantil, o Busão da Imaginação, totalmente
caracterizado com ilustrações, foi transformado em uma biblioteca itinerante, passando por escolas públicas de Capanema, Pérola do Oeste, Pranchita, Planalto e Santo Antônio do Sudoeste.
A primeira parada na Escola Municipal Concórdia, em
Capanema, proporcionou muito aprendizado, despertando
nas crianças o interesse pela leitura. “Ficamos entusiasmados com o trabalho. As crianças têm a oportunidade de dar
asas à imaginação. O Busão da Imaginação proporciona
esse contato com obras em uma fase importante da criança”, afirma a professora Elizandra Albano dos Santos.
A interação com os artistas durante as apresentações e a
leitura no ônibus deixam à comunidade escolar um dia diferente,
que fica marcado na vida das crianças, que estão conhecendo o
que há pelo mundo. “É um momento mágico, que desperta nas
crianças o amor pela leitura e aguça a criatividade”, ressalta a assessora de Cooperativismo, Elizete Lunelli Dal Molin.
O Busão da Imaginação é uma das ações de desenvolvimento da comunidade, com mais de 16,3 mil visitas de estudantes da rede municipal do oeste paranaense, que agora se
expande à região sudoeste. “Estamos compartilhando nossos
benefícios com os moradores e esperamos contribuir ainda
mais com o progresso da região”, afirma o gerente das unidades no sudoeste paranaense, Luciano Zaninello.
Apoio cultural
A parceria do Projeto Apoio Cultural também foi firmada
com prefeituras visando implantar projetos de esporte, arte, música, dança, entre outras atividades. “Exercemos uma responsabilidade de gerar oportunidades de renda no campo e na cidade.
No entanto, para construirmos um mundo melhor é fundamental investirmos no futuro das nossas crianças e adolescentes. Nossos projetos buscam esse desenvolvimento social, compartilhando com todos os benefícios da nossa Cooperativa. Os cooperados
ganham com a segurança e bons negócios, os colaboradores com
fonte de renda e a comunidade com os projetos”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

BRDE e Ocepar analisam captação de recursos com fundo do Japão

O

presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski, foi acionado pelo
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
(Ocepar), a fim de discutir a possibilidade de o banco contribuir
com a estruturação de novos financiamentos internacionais
para o fomento das cooperativas no Paraná. A origem desses
recursos pode vir de fundo japonês, com a intermediação da
Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), e serão
voltados para investimentos de médio e longo prazos.
Com o objetivo de prosseguir com as tratativas, o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, visitou a agên-

BRDE

Compromisso
O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, afirma

que a subestação tem importância significativa para o desenvolvimento do Vale do Taquari. Logo, a Cooperativa tem se
antecipado às demandas de seus associados para estar cada
vez mais adequada ao crescimento do consumo de energia
elétrica. “Numa região desenvolvida como a nossa, a demanda por energia será cada vez maior, e o nosso compromisso
com a sociedade é muito grande. Temos que dar a garantia
ao associado que, ao ligar uma chave, tenha a certeza de
que a Certel está lhe atendendo de acordo com as normas
de qualidade, e ainda com uma tarifa 30% menor que a das
concessionárias. A subestação simboliza a inovação tecnológica cada vez mais praticada pela Certel, estando interligada
em tempo real com o Centro de Operação do Sistema Elétrico,
em Teutônia, sendo monitorada e controlada 24 horas pelos
nossos colegas altamente capacitados. Esta comemoração
aos 66 anos da Cooperativa traz melhores condições para que
nossa região possa crescer e se desenvolver”, menciona.
Hennemann também ressaltou a visão de futuro da Cooperativa. “Precisamos ser proativos, ainda mais quando se fala
em energia elétrica, algo que toda sociedade necessita. Devemos tê-la sempre à disposição e com confiança. Mas, fornecer

OCEPAR

ara comemorar seus 66 anos de fundação, a Certel inaugurou, em fevereiro, sua quinta subestação rebaixadora,
localizada no município de Forquetinha (RS). A cooperativa
recebeu lideranças locais, regionais e estaduais, além de
delegados cooperativos e conselheiros administrativos, conselheiros fiscais, associados e imprensa. O evento também foi
transmitido ao vivo e continua disponível para visualização
pelos canais da Certel no Facebook e no Youtube.
Entre as autoridades presentes, estiveram a presidente da
Câmara de Vereadores de Forquetinha, Clarice Groders; o secretário de Educação de Santa Clara do Sul, Edson José Mallmann;
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura de Lajeado, André Bücker; o presidente da Associação dos
Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e prefeito de Colinas,
Sandro Ranieri Herrmann; o presidente da Sicredi Integração
RS/MG, Adilson Carlos Metz; a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann; e o
chefe de gabinete da Casa Civil, Jonatan Brönstrup.

CERTEL

P

Superintendente da Ocepar destaca impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia

cia do BRDE em Curitiba (PR) para participar de uma reunião
por videoconferência com representantes da agência japonesa.
Participaram da reunião, pelo BRDE, o diretor administrativo,
Luiz Carlos Borges da Silveira, o superintendente da agência no
Paraná, Paulo Cesar Starke Junior, o gerente operacional, Sergio
Toshimi Sato, e o gerente operacional adjunto, Tiago Marquardt
Pesch, que conversaram sobre o assunto e alternativas para suprir as
cooperativas em suas necessidades de recursos para investimentos
que o sistema financeiro nacional e o BRDE ainda não conseguem
atender de forma adequada e no volume necessário.
Fonte: Assessoria BRDE.
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No Dia do Repórter, ACI e Ocesc premiam jornalistas de SC

Opinião

dado muito grande em escolher profissionais renomados e
respeitados em suas áreas de atuação, porque sabíamos que
a longevidade do Prêmio dependeria de sua credibilidade. O
resultado é uma fotografia da avaliação técnica do júri e isso
faz toda a diferença numa premiação deste porte”.
Confira todos os ganhadores pelo link http://www.
ocesc.org.br/noticia/15056.

Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc

T12.com.br

cidência da data de entrega do prêmio no Dia do Repórter,
e reforçou a importância do profissional. “Jornalismo só é
possível com o trabalho de reportagem. Este prêmio foi
uma homenagem a uma atividade tão fundamental que
muitas vezes é incompreendida e pouco valorizada”. A jornalista também destacou o alto nível dos profissionais que
integraram o júri. “Desde o início do projeto tivemos um cui-

OCESC

Associação Catarinense de Imprensa promoveu a entrega do 1° Prêmio ACI OCESC de Jornalismo aos vencedores
das sete categorias em disputa – áudio, cooperativismo,
fotojornalismo, jornalismo universitário, jornalismo visual,
texto e vídeo. O professor Nilson Lage, falecido em 2021,
recebeu uma homenagem póstuma. A viúva Nildes Lage
representou a família na cerimônia.
Os primeiros colocados em cada categoria receberam
um troféu criado pela equipe da pré-incubadora Cocreation
by TXM e produzido em 3D pela SATC. Os segundo e terceiros
colocados receberam certificados. Todos receberão a partir de
hoje uma premiação em dinheiro, num total de R$ 73,2 mil.
O presidente do Conselho Superior da ACI, Ademir
Arnon, lembrou que o prêmio era um projeto antigo da
entidade e que só agora foi concretizado graças ao apoio da
OCESC. “São grandes parceiros da imprensa em Santa Catarina”, disse. O ex-presidente Moacir Pereira destacou a relação
histórica da entidade com a Academia Catarinense de Letras
e anunciou projetos em comum.
O presidente da OCESC, Luiz Vicente Suzin, disse que a entidade ficou surpresa com a repercussão do prêmio e que a parceria, firmada em 2021 por ocasião dos 50 anos da OCESC, terá vida
longa. “Estamos muito felizes porque acreditamos no jornalismo
catarinense que faz muito pelo cooperativismo”, afirmou.
A presidente da ACI, Déborah Almada, lembrou a coin-

OCESC

A

As cooperativas e as eleições

A

s cooperativas são organizações humanas com finalidades econômicas e inspiradas por princípios universais
– um deles é a gestão democrática. O Brasil é uma democracia e as democracias se revigoram a cada eleição livre.
Logo, as cooperativas encontram na sociedade brasileira
o ambiente ideal para se desenvolverem. Essa assertiva
ganha especial relevo em um ano eleitoral, tendo em vista
que da gestão de governantes democraticamente eleitos
dependem as políticas públicas essenciais para setores
sensíveis da economia.
É verdade que as cooperativas alcançaram notáveis
níveis de eficiência gerencial a sucesso empresarial em todos os ramos onde atuam, não necessitando de privilégios
para seu desenvolvimento. Mas, também é verdade que as
definições de prioridades de cada governo em termos de
política fiscal, gestão tributária, regulação de atividades e
definição de programas de investimentos – teoricamente
de acordo com as prioridades declaradas e proclamadas
em cada campanha eleitoral – influenciarão direta ou
indiretamente amplos setores da economia. Dessa forma
impactarão também as cooperativas.
Esse intróito realça a importância das eleições para o
fortalecimento da democracia. A contundente polarização
entre candidaturas à Presidência da República marca, nesse momento, o cenário nacional e atrai a atenção – e as
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paixões – do eleitorado. Como todo o sistema presidencialista, a escolha do mandatário maior atrai todas as atenções. Fenômeno semelhante, mas em menor grau, ocorre
com as eleições para governadores, nos Estados.
É preciso, porém, lembrar a importância crescente do
Poder Legislativo na condução do País. A aprovação das
(urgentes) reformas estruturantes – como a política, a administrativa e a tributária – passam pela discussão e pela
aprovação dos deputados federais e senadores. As definições orçamentárias, a formulação das políticas públicas e
os programas de investimentos também precisam ser referendadas pelos parlamentares.
Por outro lado, em cada unidade da Federação, as Assembleias Legislativas estão atuando cada vez com maior
protagonismo, interagindo de forma permanente com segmentos organizados da sociedade estadual e com um eleitorado cada vez mais consciente, informado e participativo.
Nesse contexto, as cooperativas se movem com desenvoltura
em éticas e legítimas relações institucionais e governamentais na defesa de interesse de seus cooperados. Em muitos
parlamentos estaduais, como em Santa Catarina, foram
constituídas as operosas Frentes Parlamentares do Cooperativismo, reunindo parlamentares que conhecem a importância social e econômica das cooperativas, entendem suas dores e compreendem a complexidade das áreas onde atuam.

Entre as conquistas dessas Frentes Parlamentares estão a aprovação de programas permanentes de apoio, a
priorização em certames licitatórios, a simplificação de
normas e procedimentos e o incentivo à expansão e ao fortalecimento. Não se trata da criação de privilégios, mas de
fomentar mecanismos para estimular o desenvolvimento
da atividade e incentivar parcerias e convênios entre órgãos
públicos e privados, consolidando segmento que é fundamental para manter o modelo catarinense.
Uma política estadual de apoio ao cooperativismo consiste no conjunto de diretrizes e regras voltadas para o incentivo
a todos os ramos cooperativistas e ao seu desenvolvimento.
Dessa forma, estimulam-se parcerias, acordos e celebração de
convênios ou de outros instrumentos congêneres para a operacionalização e o desenvolvimento do sistema cooperativo,
visando estimular o contínuo crescimento do setor.
Adeptas das eleições, as cooperativas não são de direita nem de esquerda, mas professam a liberdade, a justiça, a
igualdade de oportunidades e a partilha dos resultados na
proporção direta do esforço de cada um.
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“Precisamos agregar valor aos nossos produtos. Eu
sou médico, mas tenho acompanhado o setor agropecuário, que talvez seja o mais importante da economia brasileira. Mas nós não precisamos ficar apenas nas produções.
Temos que agregar valor à soja bruta, ao milho criando
agroindústria. E no Nordeste não é diferente. Nossos produtores sabem muito bem como produzir a cabra, o bode,
o ovino. Sabe muito bem produzir o próprio leite de cabra.
Mas agora tem que criar uma industrialização. Do jeito que
está, o produtor acaba ficando nas mãos dos atravessadores que compram esses produtos a preços módicos.”
Para André Pacelli, a tarefa não será fácil, principalmente porque em 2022 o ano será político e de Copa do
Mundo. Mas é importante dar os primeiros passos para a
criação de indústrias que beneficiem o leite de cabra e o
transforme em leite em pó e que haja beneficiamento das

frutas para exportação de sucos industrializados.
“Uma cooperativa chamada Ovinocoop tem muita
produção de ovino e caprinos. E conseguimos fazer alguns
sapatos no abatedouro Municipal. O prefeito fez todo um
projeto de adequação. Inclusive com o selo do serviço de
inspeção Municipal. Mas do modo como está, o produto só
pode ser consumido na região do município. A cooperativa
busca obter o selo de inspeção Estadual. Desse modo, a comercialização será mais ampla”, concluiu.
A Sudene, sediada em Recife. foi fundada pelo economista paraibano Celso Furtado em 1959, a pedido do
presidente Juscelino Kubitscheck. O órgão atua nos nove
estados do Nordeste e parte do norte do Espírito Santo e de
Minas Gerais. Fechada em 2001 no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi reativada em 2007 no
governo Lula.

P

ara o presidente do Sistema OCB de Pernambuco, Malaquias Ancelmo, o sétimo princípio do cooperativismo - o interesse pela comunidade, é bem diferente do assistencialismo.
Para o dirigente pernambucano, a ajuda à comunidade é o compromisso social que faz parte de todo o sistema
cooperativista. Com larga experiência no cooperativismo, o
dirigente explica o que este princípio significa:
“O sétimo princípio cooperativista é uma iniciativa
nova, implantada ainda sob o comando do então presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Roberto
Rodrigues, que entendeu que o cooperativismo precisava
estar inserido na comunidade onde ele atua. Entendendo
que o sétimo princípio é um compromisso com o desenvolvimento local, não é para fazer caridade. Não é para fazer
assistencialismo. É sobretudo para descobrir as potencialidades e as demandas. E com isso, fazer uma integração
entre familiares entre os cooperados e a comunidade do
entorno da cooperativa.
Malaquias faz questão de frisar e deixar claro de que
não se trata de caridade. O sistema cooperativista é uma
iniciativa empresarial que não pode ser confundida com
outro tipo de organização.
“É bom que isso fique muito claro para que não se
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OCB/PE

O que é o interesse pela comunidade no cooperativismo?

confunda cooperativismo com assistencialismo, com religião ou outras formas de participação, que são válidas, mas
não são cooperativistas.
“O sétimo princípio veio exatamente para compor
o corolário de princípios doutrinários que compõem
o cooperativismo mundial, do Brasil e daqui de Pernambuco, entendendo que é uma espécie de trilha de

pontos e valores e todos nós precisamos observar na
construção do cooperativismo.
Cooperativismo de verdade
O sistema cooperativista está consolidado em todo
o Brasil. Atende a profissionais de todas as categorias e
condições sociais. Porém, é necessário identificar bem a
verdadeira da falsa cooperativa.
“Precisamos observar duas grandes questões: a primeira é a questão da legalidade da cooperativa e a segunda a
questão doutrinária, levando sempre em consideração que
cooperativa é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de capital”. Para ser considerada uma cooperativa, a
organização tem que ter um certificado de regularidade e
seguir as recomendações da Lei do Cooperativismo. Qualquer
negócio com o título de cooperativa, sem registro e sem estar
na lei, não pode ser considerado como tal”, destaca.
“Portanto, valorizar a comunidade do entorno da cooperativa como parte das suas ações é sempre desejável, necessário e oportuno e que todas as cooperativas consigam ser
o sal da terra e luz do mundo na comunidade onde atua no
entorno das suas atuações ambiente de negócios para promover os produtos e serviços”, afirma Malaquias.

s cooperativas ligadas à pecuária no Rio Grande do
Norte enfrentam um sério problema em sua cadeia
produtiva. Com 15 abatedouros instalados pelo governo, nenhum deles funciona. O resultado é aumento do
custo de produtores que precisam procurar alternativas
em outras regiões para abater o gado e colocar o produto no mercado.
A dificuldade provocada pelo fechamento dos abatedouros e outros problemas de infraestrutura foram levados à
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste no início
de fevereiro, em uma reunião que contou com a participação
de 34 cooperativas do Estado, em um evento organizado pela
Sudene e pela Ocern com o objetivo de divulgar a capacidade
da Superintendência em financiar projetos das coops.
Em entrevista ao Programa CoopCafé, o superintendente da Sistema Ocern, Eduardo Gatto, disse que a entidade apresentou à Sudene projeto de reestruturação de
toda a cadeia produtiva do ramo Agro. O projeto inclui a
racionalização do número de abatedouros no estado.
O encontro entre Sudene e cooperativas do Rio Grande
do Norte teve por objetivo dar conhecimento das possibilidades de crédito e financiamento da entidade para as cooperativas. As cooperativas também apresentaram uma demanda
reprimida de ideias e iniciativas de desenvolvimento.
Os dirigentes cooperativistas defendem que o Rio Grande do Norte precisa apenas de cinco abatedouros dos 15 criados pelo governo federal e atualmente mantidos fechados.
“Os abatedouros fechados criam dificuldades imensas para as cooperativas e para todo mundo que trabalha
na cadeia produtiva geral. Estamos com um projeto audacioso, em parceria com a Sudene, para um aporte de
recursos para que tenhamos aporte de recursos para a
criação de abatedouros e para que não precisemos mais
trabalhar na informalidade.”
Atualmente, os produtores que trabalham de modo

legal perdem competitividade no mercado potiguar de
carnes. Segundo Eduardo Gatto., a solução contra informalidade e a clandestinidade no setor pecuário é a instalação
de cinco abatedouros. Este é projeto da Ocern.
“Com os abatedouros, o produtor não terá motivo
para levar animais para abate a outros estados e depois
trazer de volta para competir aqui no mercado.”
O projeto dos abatedouros foi elaborado pelo governo
federal. Segundo Gatto, a construção das unidades foi o
resultado de um convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário sob a gestão do Ministério da Agricultura e
entregue ao Estado sob administração da Emater.
“Por falta de apoio operacional eles não conseguiram

funcionar e foram fechando aos poucos. Isso porque foram
pensados de forma errada. Nós não temos aqui no Norte
capacidade para abater uma quantidade de animais que
comporte 15 abatedouros. Não existe demanda para isso.
Por isso, estamos apresentando projetos para dois, três ou
quatro abatedouros divididos em macrorregiões de modo
que atenda a toda produção do Estado.”
Segundo Eduardo Gatto, o projeto apresentado toma
por base estudos técnicos que mostram a real capacidade
do setor. Além de iniciativas para a pecuária, a Ocern apresentou à Sudene projetos para o aproveitamento da energia solar, criação das clínicas e hospitais, uma oficina para
cooperativa de transportes, entre outros.

Cooperativismo baiano: solidariedade na veia

T

ambém na Bahia, o cooperativismo baiano se torna
importante em momentos de calamidade. Para o presidente do Sistema Oceb, Cergio Tecchio, as ações das cooperativas foram fundamentais para a sobrevivência de muitas
comunidades baianas:
“Nós, aqui da Bahia, neste final de ano de 2021 e
no início de 2022, tivemos muitos problemas de calamidades. Na minha cooperativa e em quatro municípios
tivemos problemas, mas todas as cooperativas baianas
prontamente passaram a trabalhar no sentido de minimizar os efeitos da calamidade em todas as regiões”,
comenta Tecchio.
Como em Petrópolis, no Rio de Janeiro, os baianos
sofreram com fortes chuvas entre dezembro de 21 e janeiro
de 2022. Naquela ocasião, cooperativas se organizaram e
ajudaram inclusive populações distantes.
“Na minha cooperativa não foi diferente. Todas as
nossas agências imediatamente passaram a receber doa-
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presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli, participou da
reunião promovida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) no Recife e que contou com a
participação do presidente da Ocern, Roberto Coelho, de forma
presencial, e de outras cooperativas de modo virtual.
Ele destaca a importância do evento: “O projeto de
interlocução teve o objetivo de favorecer as cooperativas,
sobretudo as agropecuárias. A Sudene tem condições para
promover o desenvolvimento do setor”, disse Pacelli.
E a iniciativa está caminhando. O superintendente da
Sudene, general Araújo Lima, criou um comitê de cooperativismo. Esse comitê solicitou informações sobre os projetos
que as cooperativas já desenvolvem nos Estados.
A ideia é promover encontros estaduais. Para André
Pacelli, o encontro de Recife foi muito importante.
“As cooperativas tiveram oportunidade de dialogar
com a própria diretoria da Sudene e mostrar suas dificuldades. Acredito que algumas cooperativas poderão ser contempladas. A maior parte dos recursos virão do Banco do
Nordeste. E estamos mostrando para os superintendentes
estaduais que o cooperativismo de hoje está pautado na
prática republicana”.
Pacelli revela que o setor agro cooperativista e o Banco do Nordeste tiveram problemas no passado. O momento
é de superar barreiras. Principalmente este ano: “Acreditamos que este será o ano da retomada. Quem sabe aí
nos próximos meses teremos a diminuição dos casos mais
graves da covid. E aí, certamente, a gente vai precisar dos
nossos investimentos para fazer a nossa economia.”
Para André Pacelli, o encontro entre Sudene e cooperativistas foi um sucesso em estabelecer um diálogo com a instituição:

DIVULGAÇÃO

Abatedouros fechados dão prejuízo às coops do Rio Grande do Norte
OCB/PB

Sudene e cooperativas nordestinas iniciam diálogo

ções e apoio. Creio que o cooperativismo baiano deu uma
demonstração muito grande de solidariedade e compaixão
ao próximo. Principalmente ao ajudar as pessoas naquele
momento triste causados pelas chuvas aqui na Bahia”.,
Na região de Itabuna, as cooperativas se uniram para
minimizar os problemas. Em Vitória da Conquista todas as
cooperativas da região prontamente se uniram para fazer o
mesmo trabalho.
Os cooperados do oeste da Bahia, como no município
de Luís Eduardo Magalhães, se organizaram para fazer doações aos municípios da região que foram atingidos. Mesmo
que lá naqueles municípios não tenha cooperativa:
“Somos uma sociedade de pessoas. O que importa
para gente nesses momentos é a solidariedade. Ela vem à
tona e mostra que nós, no cooperativismo, temos a solidariedade na nossa veia e o ser humano como principal ação.
E cuidar do ser humano é o que nós precisamos”, conta
Cergio Tecchio.
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encontros com a equipe do BNDES para apresentação e
instrução do passo a passo para a contração de linhas de
financiamento a 102 cooperativas.
Posteriormente, serão desenvolvidos cursos EaD para
o primeiro contato com as cooperativas interessadas e nivelamento dos conhecimentos dos dirigentes participantes.
Também serão realização 2 encontros entre cada cooperativa e os consultores, com o objetivo de melhor capacitar os
dirigentes sobre a gestão financeira do negócio.
“O projeto visa fortalecer o cooperativismo da Região Norte, atuando em duas frentes: o cooperativismo
de crédito e o cooperativismo de produção. Iremos aprimorar a gestão financeira e capacitar os dirigentes de
cooperativas, buscando também identificar as linhas de
financiamento adequadas ao fortalecimento da região”,
reiterou Thiago Peroba.
As cooperativas de crédito possuem um papel fundamental na realização do projeto. Para Emerson Viana, Assessor de Negócios Agro da Sicredi Sudoeste MT/PA, a ação
da OCB em conjunto com o BNDES é algo inovador que irá
ajudar a alavancar a produção das cooperativas paraenses.
Márcia Coutinho, presidente da SICOOB Cooesa, destaca
ainda a relevância do projeto: “Com o trabalho do BNDES e
da OCB, podemos trabalhar a base da concessão de crédito
e conseguiremos potencializar ainda mais o trabalho desenvolvido pelas cooperativas do nosso estado.”

Projeto Despertar inclui
cooperativismo em Macapá

OCB/AM divulga agenda anual
de eventos

O

Sistema OCB/AM divulgou a agenda de janeiro a dezembro de 2022 dos eventos do cooperativismo amazonense, que está repleta de oportunidades de crescimento e aperfeiçoamento das cooperativas do estado. Confira a seguir o
calendário até setembro.
OCB/AM

crédito para financiar as atividades das nossas cooperativas. Então, esse é o nosso objetivo com a reunião, desenvolver cada vez mais o cooperativismo paraense e consequentemente a região norte”, afirma Ernandes Raiol, presidente
do Sistema OCB/PA.
As agendas do BNDES a Belém contaram com visita
à Coopertrans, na ilha do Combu, onde foi apresentado o
case da cooperativa, suas potencialidades e necessidades
de crédito. Após esse momento, ocorreu a reunião na casa
do cooperativismo, sede da OCB/PA, onde o banco apresentou de forma mais detalhada a proposta para o projeto que
está sendo desenvolvido em conjunto com a OCB.
“O BNDES tem como missão transformar a vida dos
brasileiros e no momento vimos a necessidade de ter um
olhar mais específico para a região norte. Dessa forma,
pretendemos atuar de forma transversal na região, focando em aspectos como: agricultura sustentável, pecuária
sustentável, bioeconomia, infraestrutura e o ordenamento
territorial. Sendo assim, identificamos que o cooperativismo é um modelo de negócios em ascensão e muito propício para fundamentar o desenvolvimento que objetivamos
para a região”, expõe Bruno Aranha.
O primeiro passo será a capacitação dos técnicos das
unidades estaduais sobre como operacionalizar as linhas
de financiamento, tornando-os agentes facilitadores das
cooperativas. Em um segundo momento, serão feitos

A

OCB/PA

iniciativa pioneira no Brasil busca preparar e qualificar a demanda de acesso a crédito das cooperativas,
ampliando as possibilidades de aprovação das propostas
de financiamento. Será feita a capacitação dos técnicos
das unidades da OCB, pré-seleção de cooperativas financeiras aptas a operar os recursos e capacitação de
cooperativas que irão pleitear o crédito. Os estados do
Tocantins, Rondônia e Pará serão os primeiros a receber
o projeto piloto.
Representantes do BNDES estiveram em Belém para
conhecer o cooperativismo do estado e apresentar a proposta que objetiva desenvolver a economia da região. Participaram do encontro a diretoria da OCB/PA, o presidente
da OCB/AM, José Merched, a presidente da OCB/AP, Maria
Nascimento, representantes de cooperativas de crédito e
representantes do BNDES, entre eles o diretor de Crédito
Produtivo e Socioambiental, Bruno Aranha e o Chefe do
Departamento de Clientes e RI, Tiago Peroba.
O encontro é resultado de articulações que vêm sendo
realizadas pela OCB nacional desde o ano de 2018, período
em que foi oficializado o Termo de Cooperação Técnica entre OCB e BNDES. Já em 2020, a OCB/PA realizou reuniões
estratégicas com a instituição, culminando no importante
encontro de fevereiro.
“A OCB/PA vem realizando o alinhamento com o BNDES. O principal resultado que esperamos é obter linhas de

COOPERAÇAÍ

A

Cooperaçaí conclui ampliação
da agroindústria no Acre

OCB/AP

Projeto irá ampliar oportunidades de crédito via BNDES para cooperativas

s obras de ampliação da agroindústria da Cooperativa
de Trabalho de Produção e Comercialização de Produtos Agroextrativista da Vila Campinas do Município de
Plácido De Castro (Cooperaçaí) se encontram em fase de
acabamento. A Fundação Banco do Brasil investiu cerca de
R$ 390 mil em recurso não reembolsável na estruturação
da agroindústria.
O recurso é parte das ações do projeto Safra Segura, patrocinado pela Fundação Banco do Brasil, e está sendo utilizado
para beneficiamento dos produtos comercializados, gestão do
projeto e melhoramento na estrutura física do prédio.
A Cooperaçaí foi criada em 2013, por familiares de
produtores rurais que viam no cooperativismo uma oportunidade de valorizar a produção e garantir o sustento,
apostando na organização coletiva.
Atualmente a Cooperativa trabalha com a produção e
beneficiamento de polpas de frutas regionais e açaí, realizando a comercialização para servidores de instituições públicas
e privadas nas cidades de Rio Branco e Acrelândia e revendedores que comercializam os produtos na comunidade local.

O

Sistema OCB Amapá participou de evento de estímulo
ao empreendedorismo em Macapá (AP), que leva conhecimento e capacitação a jovens e adultos.
O evento foi organizado pela Prefeitura Municipal de
Macapá através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi). A programação faz parte do Projeto Despertar e ocorreu no auditório
do Centro Profissionalizante Comunitário do Bairro Congos.
A OCB/AP participou com a palestra “Cooperativismo como modelo de Negócio”, ministrada pelo gerente
de Desenvolvimento de Cooperativas, Marcelo Sarmento.
Ele explanou sobre a importância do cooperativismo na
educação de jovens, de forma a despertar o interesse pela
doutrina e modelo de negócio sócio econômico.
O evento também contou com palestras sobre técnicas de vendas e Educação Financeira, última ministrada por
profissionais da cooperativa de crédito Sicredi Integração.
“Uma das formas de empreender, de fazer negócios, é através do cooperativismo. Eventos como este são muito importantes
e a OCB/AP estará sempre apoiando”, avaliou Sarmento.

OCB/RR

Sistema OCB/RR parabeniza cooperativas aniversariantes de Roraima

Participantes da reunião entre a OCB/PA e BNDES
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Cooperando com as finanças

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

Cuidado com a sedução do pessimismo!

O

teção da poupança), tem uma rentabilidade pactuada (em geral entre 95 e 100%
do CDI), oferece liquidez diária, e acompanha os aumentos da taxa Selic Meta, hoje
em 10,75% a.a., mas que pode chegar a
12,25%a.a.
4) TAXA DI ou CDI - A taxa DI, conhecida
como CDI, é a taxa praticada no mercado
financeiro e está sempre acompanhando a
Selic Meta 0,10% abaixo. Exemplo: se a Selic
meta está em 10,75%aa, a taxa DI (CDI) em
vigor é de 10,65%aa. Por essa característica
flutuante é considerada a taxa mais conservadora do mercado financeiro brasileiro.
5) TAXA DE JURO REAL - No Brasil, por
estarmos entre os emergentes, o Banco
Central, para manter a taxa atrativa para
investidores estrangeiros, evitar saída de
recursos do Brasil e garantir a inflação próximo ao centro da meta, declarou que a
taxa neutra está em torno de 4% a.a. Isso
significa que a taxa básica brasileira deve
apresentar um juro real, juro acima da inflação, da ordem de 4%a.a. ou mais.
6) RENDA FIXA PÓS-FIXADA - O anúncio
do Bacen não é bom para o crescimento e
desenvolvimento do Brasil, mas para quem
tem dinheiro para aplicar é excelente, pois
garante um ganho excelente, num produto
altamente conservador, RDC, sem precisar
diversificar em renda variável e outros. O
RDC-DI é uma renda fixa pós-fixada, você só

10a12.AGO.2022
vai saber o valor a receber no momento do
resgate ou do vencimento, pois acompanha
a taxa Selic Meta em vigor a cada dia.
7) EMPRÉSTIMO - Se precisar de empréstimo, por incrível que pareça as taxas não subiram tanto. Se você solicitar uma proposta
na sua cooperativa e apresentar o motivo,
as condições de pagamento e operação por
curto prazo, irá se surpreender com a taxa.
Na verdade, quando a Selic Meta veio para
2%aa, não houve queda das taxas de empréstimo/financiamento na mesma proporção, pois o mercado sabia que era uma taxa
temporária, já esperava o retorno. Da mesma forma o mercado também acredita que
a taxa elevada não veio para ficar e que deve
se reduzir em 2023 e 2024.
Não seja pessimista. Não se ancore em
situações do passado (viés da ancoragem).
Cuidado com o excesso de informações
(viés da disponibilidade). Aproveite as
oportunidades que o mercado financeiro
nos dá a cada instante. No Brasil, diferente
dos países desenvolvidos, a renda fixa, neste momento, é uma opção bastante atraente. Vamos focar!
DIVULGAÇÃO

otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para
a maioria das pessoas na maior parte do
tempo. Mas, o pessimismo ocupa um lugar
especial em nossos corações. O pessimismo
não é apenas mais comum que o otimismo.
Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção que
o otimismo, que mutas vezes é visto como
uma aversão ao risco. O pensamento é de
Morgan Housel, em A Psicologia Financeira.
Estamos vivendo momentos difíceis, diferentes, e que, de um modo geral, assustam a todos: pandemia, ano de eleições
no Brasil, guerra Rússia x Ucrânia. Como as
economias são globalizadas, o dinheiro circula livremente no mundo. Com essa entrada e saída de recursos nos países o impacto
e a volatilidade dos investimentos nos diferentes países são inevitáveis.
O que podemos e devemos fazer nesses momentos de tanta instabilidade?
1) APLICAÇÃO - Manter o dinheiro aplicado em ativos de renda fixa, preferencialmente garantidos pelo FGC ou FGCoop, e com
liquidez diária, para usar quando precisar.
2) PRODUTO - Atualmente, no Brasil,
um dos melhores produtos para investir,
senão o melhor, é o RDC nas cooperativas
de crédito, equivalente ao CDB nos bancos.
3) GARANTIA - RDC é garantido pelo
FGCoop até R$ 250.000,00 (a mesma pro-

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!

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
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ocorrida na Bahia, também por conta de fenômenos decorrentes das inconsequentes
intervenções do homem na natureza.
Diante desse cenário de incertezas,
como buscar uma saída? É possível diante da falta de perspectiva de melhora na
condução da política social, econômica e,
sobretudo, ética brasileira, encontrar um
caminho que nos tire disso tudo?
Talvez lançar mão da historicidade para
voltar os olhos para o passado possa nos
dar uma luz para o futuro. Não se trata de
um saudosismo e a necessidade de acreditarmos que éramos felizes e não sabíamos,
como nos sinalizou Zygmunt Bauman, em
seu último livro “Retrotopia”. Na verdade, se
trata de perceber que o cenário dos séculos
XVII e XVIII na Europa da Revolução Industrial deixou uma sociedade devastada e
sem perspectivas. Assistir o filme “Os Miseráveis”, da obra de Victor Hugo, ou ler “Germinal” de Émile Zola pode nos dar uma leve
noção do que viveu a sociedade de então.
Vários pensadores, em uma crítica a
essa situação, buscaram alternativas idealizando um mundo diferente, considerado
utópico. Mas o que causou a verdadeira
mudança a ponto de servir de referência
para todo o mundo foi a união. A união
de grupos com o objetivo de empreender,
de sobreviver, permitindo que pessoas

N

desempregadas ou subempregadas envidassem esforços com o pouco que tinham
e galgassem o sucesso da simples, porém
necessária, dignidade.
Diversos autores contemporâneos continuam tratando as cooperativas como uma
alternativa e suas teses podem ser aplicadas
principalmente no Pós-Pandemia. Entre eles
vale citar Amartya Sen, Boaventura de Souza Santos, David Harvey, Richard Sennet e,
aqui no Brasil, vale citar o livro “Caminhos da
Esquerda: elementos para uma reconstrução”, publicado pela Companhia das Letras,
do filósofo Ruy Fausto, falecido em maio de
2020. Nesse livro, ele defende o cooperativismo como alternativa.
Desta forma, que tal pensarmos na possibilidade de união de pessoas que estão na
mesma situação, organizando uma cooperativa, ou até mesmo um simples coletivo
pra começar. Se o salão de beleza fechou,
porque não unir os demitidos que estão na
mesma situação e montar um novo salão
como cooperativa? Já pensou que o dono
do salão pagava as despesas com a mão-de-obra dos empregados? Isso vale para
arquitetos, engenheiros, pedreiros e demais profissões.
É preciso levantar, sacudir a poeira e dar
a volta por cima. E para isso, que tal contar
com a união em cooperativa?

as cooperativas a questão da democracia,
da solidariedade e da igualdade assume
uma posição de destaque na doutrina cooperativa desde as primeiras experiências, sendo
objeto de reflexão e análise dos pensadores
clássicos do cooperativismo. Na contemporaneidade, percebe-se a vanguarda e a atualidade
desta temática fortemente presente no ideário
cooperativo.
As formas de sociabilidade, de solidariedade
e dos vínculos estabelecidos entre os indivíduos
certamente representam uma forma de entendimento de como se comportam e agem os grupos
cooperativos. Nesta direção, nas cooperativas, há
uma maior propensão a solidariedade, uma vez
que o conjunto de indivíduos associados apresentam características comuns e comungam de
interesses similares com um intuito de alcançar
um propósito econômico e social.
No tocante à solidariedade cooperativa,
esta representa a inter-relação ou interdependência tanto entre as pessoas integrantes destas organizações como destas para com os seus
pares em todas as dimensões da vida comunitária. Esta solidariedade cooperativa consiste na
assistência recíproca tanto entre os membros
do mesmo grupo, bem como destes para com
o seu entorno, ocorrendo através de círculos

circuncêntricos, através do qual se propagam as
ações de solidariedade da cooperativa em direção a diversas instancias e esferas do território
de abrangência. Ao mesmo tempo, as cooperativas, por estarem unidas através de compartilhamento de mesmos princípios e doutrinas,
tendem a transpor o seu espaço próximo, alcançando outras dimensões através da outras
cooperativas.
A solidariedade nas cooperativas também
pode ser compreendida através do processo
de coesão, no qual os indivíduos participam
de um sistema social específico através de uma
dupla perspectiva: a primeira é o indivíduo se
identificar com este sistema, no caso o cooperativo; a segunda é que este mesmo indivíduo
se sinta obrigado a apoiar tal sistema em decorrência das normas, valores, crenças e estrutura
do cooperativismo. Logo, a solidariedade nas
cooperativas pode ser analisada sob o prisma
de uma integração, de uma coesão social a qual
transcende o viés utilitarista, ou seja, da visão na
qual o ser humano age apenas sob a perspectiva racional.
Por fim, as fontes básicas de coesão presentes nas cooperativas podem ser visualizadas sob
o prima de Émile Durkheim, a partir dos conceitos de solidariedade mecânica e solidariedade

orgânica. A primeira é definida como uma coesão decorrente das questões culturais e da vida
comum, envolvendo o consenso sobre valores,
normas e crenças decorrentes de experiências
comuns e processos de socialização. A segunda
é a coesão decorrente da divisão do trabalho, o
qual é mais que um fenômeno econômico, sendo um fenômeno social, onde os indivíduos ao
mesmo tempo em que possuem maior autonomia, apresentam também maior dependência
dos grupos.
O vínculo entre pessoas pode estabelecer
formas diferenciadas de relações, moldando
a coesão social e, por consequência, a solidariedade cooperativa. Importante frisar que as
ações levadas adiante pelas cooperativas se
estruturam não apenas sob o prisma do vínculo
econômico. A dimensão social das cooperativas,
construída historicamente entre os associados,
traz consigo elementos de coesão do ambiente
familiar e comunitário, sendo este um ponto relevante nas formas de integração e de solidariedade presentes nas cooperativas.

DIVULGAÇÃO

crise política e econômica pela qual o
Brasil já vinha passando se agravou com
a situação da Pandemia que gerou aumento no índice de pessoas desempregadas ou
com renda reduzida, ocasionando uma forte
sensação de fracasso individual. No entanto,
é preciso ter a consciência de que na verdade, essa crise é de natureza social.
O fracasso não é individual, mas da falta
de políticas públicas que amparem todos
os que estão em condições de vulnerabilidade, porque hoje não importa se o indivíduo não tem curso superior ou se tem
formação acadêmica de mestrado ou doutorado, pois a quantidade de profissionais
de longa estrada e competência que ficou
em condições de quase miserabilidade
nessa pandemia é enorme.
Estudos demonstram que o resultado
disso é um alto índice de suicídio, depressão, medo, alcoolismo, agressividade que
se exterioriza principalmente na violência
doméstica, além da falta de perspectivas.
O isolamento social a que todos precisaram
ser submetidos também é apontado como
um dos fatores de aumento desses transtornos mentais.
Não bastasse isso tudo, ainda nos deparamos com a tragédia decorrente das fortes
chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio
de Janeiro, em seguida a outra desgraça

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

Solidariedade: a essência das cooperativas

A historicidade e o cooperativismo pós-pandemia no
combate ao fracasso social
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Pensamentos Cooperativos
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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
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A importância da educação
continuada no aperfeiçoamento
dos líderes cooperativistas

N

tema Ocemg de Minas Gerais, presidido pelo líder
cooperativista visionário, Ronaldo Scucato.
Conforme descreve o Sistema Ocemg, o Lidercoop fomenta o desenvolvimento das competências essenciais de gestão e governança aplicadas às diversas funções gerenciais e estratégias
empresariais e de negócios das cooperativas.
O Lidercoop tem como público alvo conselheiros do Sistema Ocemg, presidentes, conselheiros
diretores e gestores das cooperativas participantes do PDGC, reconhecidas no Prêmio Nacional
de Excelência em Gestão de Cooperativas.
O Sistema Ocemg realiza esse importante
programa em parceria com a renomada Fundação Dom Cabral – FDC, uma das melhores
escolas de negócio em escala global. Após a
etapa inicial, o programa avança possibilitando
a continuidade através da realização de módulos internacionais em renomadas instituições
de ensino na Europa, como é caso do Coop

Management Program, realizado em parceria
com a Universidade Católica de Lisboa, o qual
visa ao aprofundamento de conhecimentos relacionados à governança e gestão estratégica
com base nas melhores práticas de empresas de
classe mundial.
É importante ressaltar que a referida instituição de ensino portuguesa é reconhecida
como uma das melhores escolas de negócio do
continente europeu.
Tive a oportunidade de participar da 7ª turma deste riquíssimo programa, neste mês de
fevereiro de 20222 (foto abaixo). Confesso que
foi uma experiência ímpar compartilhada com
outros 22 líderes cooperativistas mineiros, comprometidos com o desenvolvimento sustentável de suas cooperativas e das comunidades nas
quais as mesmas estão inseridas.
Tenho convicção de que esse é o caminho a ser
trilhado, essa é a missão dos líderes cooperativistas.

It's All Right!

ARQUIVO PESSOAL

as organizações cooperativas é fundamental
que seja fomenta a ideia de líderes missionários, ou seja, líderes que procuram deixar um legado e sejam servidores. Para tanto, faz-se necessário
promover um ambiente favorável e que possibilite
a construção e evolução das lideranças, tanto no
aspecto pessoal quanto profissional.
As cooperativas de todos os ramos possuem
uma forma de gestão diferenciada, uma vez
que tem foco no desenvolvimento sustentável
local, de modo a implementar estratégias para
atender seus diversos públicos (cooperados, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes e
sociedade em geral).
Assim, o desenvolvimento de programas de
formação de lideranças deve ser compreendido
como uma das mais importantes ações de desenvolvimento de uma sociedade cooperativa.
Neste sentido é importante destacar o importante programa “Lidercoop” desenvolvido pelo Sis-

Geraldo Magela é administrador, mestre em Estratégia e
Competitividade, professor nos MBAs de Gestão de Cooperativas de Crédito,
Gestão Estratégica de Cooperativas e Direito do Agronegócio, coordenador
acadêmico do Curso de Gestão Tecnológica de Cooperativas; 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.

ARQUIVO PESSOAL

Visão Cooperativa
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ARQUIVO PESSOAL

Paulo Campos é contador, educador, psicanalista.
Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.
paulo.campos@vdplanoseprojetos.com

E agora, dirigente?

Fundo cooperativo solidário: afinal, somos coop!

A

constituição de um Fundo Cooperativo
Solidário é necessária e urgente para
que os cooperativistas sejam assistidos de
forma integrada e programada, e o cooperativismo se fortaleça pelo atendimento
amplo dos princípios e valores que sustentam a todos.
Não se tem um Fundo Cooperativo Solidário que contemple o socorro aos cooperativistas em casos de calamidade pública
ou catástrofes climáticas, por exemplo. Essa
falta precisa ser sanada. O cooperativismo
deve projetar a constituição de um Fundo
dessa natureza.
Inicia-se, suponho, pelo projeto, que fica
por conta de especialistas, com análise e
definições de viabilidade jurídica e técnica.
Convoque-se imediatamente o Ramo Crédito para gerir o Fundo e incrementá-lo com
recursos financeiros internacionais disponíveis para garantir a permanência e a sustentabilidade do projeto, quando instalado.
A preparação, organização e planejamento para constituição, instalação do Fundo e
coordenação das operações de atendimentos emergenciais às comunidades fica por
conta da Academia Cooperativista que integraria um Comitê Gestor ou o que o valha,
composto, em tese, por analistas e técnicos
dos diversos ramos, a fim de que os planos e
as operações ocorram coordenadamente.
As cooperativas atingidas por calamidades teriam acesso aos recursos desse Fun-

do em dois tempos: primeiro para que as
pessoas tenham amparo pessoal imediato
e, segundo, para que a própria cooperativa
retome suas operações, se interrompidas
ou precarizadas por conta da sinistralidade.
Em catástrofes naturais, como a que
ocorreu neste mês em Petrópolis, surge a
necessidade de fornecimento de bens e
serviços básicos, como água potável, medicamentos, limpeza ambiental, reestabelecimento de energia e outros bens e serviços
necessários à comunidade atingida. As cooperativas ativas são fornecedoras diretas
desses bens e serviços àquelas atingidas.
A produção no ramo agro é a mais sensível a eventos climáticos, suponho. Os cooperados produtores já agradecem só por
saber que se cogita a constituição de um
Fundo Cooperativo Solidário.
O controle geral amplo do Fundo, a instituição de convênios com o Poder Público
para concatenação de ações projetadas e a
invocação e o comando para instalação e
funcionamento de um Comitê Multidisciplinar Gestor de Crises frente a demandas
críticas organiza a atuação setorial, acelera
resultados, renova esperanças e, especialmente, calibra a produção, mantendo-a
com aceleração produtiva elevada, que é
exatamente o que se visa manter. E esse
papel estratégico-diretivo geral isso fica a
cargo do sistema OCB/Sescoop, creio, em
favor de todos.

A ideia carece de polimento, claro, mas
como toda molécula original, em condições adequadas de gestação, permitirá ela,
por subdivisões organicamente exponenciais e ilimitadas, o nascimento de um ente
vivo que, no caso, como me refiro, será o
Fundo Cooperativo Solidário.
O sistema cooperativista fluminense
pode apresentar para o mundo este novo
conceito assistencial que materializa os
princípios e valores cooperativistas e o fará,
com certeza, quando deflagrar o processo
integrado de planejamento e projeção para
a constituição e consolidação desse Fundo
que estou apontando.
Com o funcionamento do Fundo Cooperativo Solidário, o cooperativismo
promoveria a retroalimentação produtiva, daria mostra da força de organização
social que possui e alimentaria mais ainda
os estoques de energia necessária para a
produção cooperativista como um todo. A
injeção de intercooperação e preocupação
com a comunidade seria aplicada na veia.
Afinal, Somos Coop. Ninguém melhor
do que nós mesmos para construir o mundo em que vivemos à luz dos princípios e
valores que norteiam nossa existência.

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 onde os cooperados, suas famílias e a
sociedade possam ter tranquilidade financeira e
qualidade de vida.

TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL

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.

icatuseguros.com.br/vida-pra-toda-vida

Seguros de Vida | Previdência | Capitalização | Investimentos
SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110.
SAC Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047,
50

BR Cooperativo l Ano III l Nº 13 l Fevereiro 2022

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

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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