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Mulher e negra: desafio constante na sociedade
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”

Sem igualdade de gênero, não conseguiremos superar os desafios globais que temos,
atualmente, em todo o continente americano.

Bordadeiras: superação através do cooperativismo
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istoricamente, a inclusão das mulheres nos movimentos sociais continua sendo, até hoje, um dos grandes
desafios a ser superado na sociedade moderna. São séculos de luta pelo reconhecimento da importância do papel
feminino em todas as atividades que se apresentam como
fundamentais para o crescimento das instituições.
Da mesma forma, este desafio acompanhou, ao longo
dos anos, o movimento cooperativista, surgido na longínqua Inglaterra de 1844, na cidade de Manchester, com os
pioneiros de Rochdale, onde 28 operários (27 homens e,
pasmem, apenas uma mulher), em sua maioria tecelões,
fundaram a primeira cooperativa moderna (Sociedade dos
Probos de Rochdale), que forneceu a base do cooperativismo, modelo que então adotaram.
De lá para cá, a representação feminina vem crescendo,
ainda que a passos lentos, dando voz e vez a mulheres que
se destacam por sua força, atitude e papel preponderantes
na condução de empreendimentos cooperativistas, em cargos até então reservados única e exclusivamente a dirigentes do sexo masculino.
O tão incensado empoderamento feminino, no cenário
cooperativo, vem se mostrando algo cada vez mais acertado,
não por uma mera questão de equilíbrio de gêneros, mas por
meritocracia e reconhecimento da capacidade das mulheres
desempenharem funções tão relevantes nas cooperativas assim como no ambiente corporativo mercantil -, bem como
pela excelência dos resultados por elas alcançados.
Podemos citar como exemplo digno de elogios o trabalho
desenvolvido pela ministra da Agricultura Tereza Cristina, uma
quase unanimidade entre os principais executivos que atuam no
agronegócio brasileiro, em especial no segmento cooperativo.
Da mesma forma, mulheres que estão à frente de instituições cooperativistas de crédito, num segmento até então árido e preponderantemente masculino, vêm obtendo excelentes resultados e conduzindo com maestria suas organizações.
E o mesmo resultado vem se apresentando nas cooperativas de saúde, no agronegócio cooperativo, nas cooperativas de trabalho, especialmente em cooperativas de produ-

Graciela Fernandez, presidente da Aliança Cooperativa
Internacional para as Américas (ACI-Américas)

ção, dentre diversas iniciativas do setor.
Segundo dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2021, 40% do total de cooperados brasileiros são
mulheres, bem como 39% dos colaboradores do setor. Atualmente, as mulheres representam quatro em cada 10 cooperados. E quando se fala no ramo da saúde, elas chegam a
um total de 53%!
Em 2018, em entrevista por conta do Seminário Internacional de Gênero e Cooperativismo, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e pela
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a presidente da Aliança Cooperativa Internacional para as Américas
(ACI-Américas), Graciela Fernandez, destacava o papel histórico que as mulheres vêm tendo nas cooperativas.
Disse ela na ocasião: “As mulheres trabalham com dedicação em todos os ramos do cooperativismo, contribuindo
de diversas formas, inclusive como gestores. Assim, elas têm
conseguido contribuir muito com o desenvolvimento das cooperativas das quais fazem parte.
(...)Quando definimos que o cooperativismo é uma ferramenta de promoção da igualdade de gênero, por meio
da aliança com outros setores e, também, com seus consumidores, estamos definindo que o papel da mulher é muito
importante, porque o consumo delas é bastante significativo para a economia. Aliás, esse tema não tem sido debatido como deveria. No cooperativismo devemos apostar no
consumo da mulher, nos produtos que ela consome, e como
esse consumo reflete economicamente e de forma global
em todos os ramos do nosso negócio.”
Não podemos deixar de registrar aqui a gentileza e delicadeza das bordadeiras da cooperativa Bordana, que produziram a peça reproduzida na capa desta edição temática da
revista BR Cooperativo.
Um belo exemplo de que, nos menores pontos e tramas,
os fios se encontram e se entrelaçam, formando, conjuntamente, num esforço coletivo, belas obras, dignas de aplauso
e reconhecimento.
Boa leitura e saudações cooperativistas!
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Março é o mês em que se celebra o Dia Internacional das
Mulheres. A edição especial da revista BR Cooperativo mostra
a contribuição feminina ao cooperativismo brasileiro. À medida
que o tempo passa, velhos jargões são derrubados com a ocupação feminina em postos de comando do movimento.
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Mais de cem anos depois, a participação feminina continua
em expansão, embora a passos lentos. O direito legal de votar
chegou às mulheres em 1932. Desde então, a representação feminina teve que continuar a exercer o espírito de luta da enfermeira Olmira, desta vez, sem a arma de fogo, mas com a garra
de mulheres como Nadjanécia Santos, à frente de uma cooperativa de produtores de açúcar.
E não é só isso. O cooperativismo brasileiro conta com a sensibilidade feminina em coops como a Bordana,criada a partir da
superação da tragédia pessoal de Celma Grace de Oliveira, que
reúne 25 mulheres talentosas do cerrado brasileiro. E por que
não destacar as dirigentes cooperativistas, como Maria Nascimento, presidente da OCB/AP; Tânia Zanella e Fabíola Nader
Motta, superintendente e gerente geral do Sistema OCB; Rosa
Maria dos Santos, presidente do Comitê de Gênero Dona Terezita; Guilma Viruez, diretora da DataCoop; Karla Toríbio Pimenta,
médica e diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória; Geovanna Bonetti, diretora de Operações da Sicredi Centro Sul PR/
SC/RJ, entre tantas outras.
Neste número, BR Cooperativo traz as histórias de algumas
dessas mulheres que impulsionam o cooperativismo brasileiro,
sem as quais, nada seria possível.
BR Cooperativo Cadernos Temáticos l Ano 1 l Março 2022
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bordados, outras cuidam das funções administrativas, como estoque, matéria-prima, etc.
O setor de vendas da cooperativa também é importante e recebe atenção devida na Bordana. Presente nas redes sociais,
o grupo também comercializa produtos
pelo whatsapp, na plataforma Negócioscoop e, em breve, na nova plataforma
Onde Tem Coop, além de manter uma
presença física em uma loja no Goiânia
Shopping. O espaço é dividido com outros
grupos de artesãos.
“Estamos presentes em todo o Brasil.
Basta entrar em contato pelo Instagram.
Aceitamos encomendas e temos produtos exclusivos, personalizados. É um trabalho muito especial”, disse.
Automação
A inovação tecnológica já chegou ao
universo ocupado pelos artesãos. O bordado computadorizado ganha espaço de forma agressiva. Mas, para Celma, o bordado
manual tem algo de muito especial:

“Seguimos bordando e fazendo tudo
com muito amor. Mas também acreditamos na importância da inovação. Por isso
estamos criando uma linha de bordado
computadorizado”, destacou.
Além de reunir mulheres, a Bordana
já contou com participação masculina em
seus quadros. Celma diz que não existe preconceito neste sentido.
“Tivemos homens aqui também, porém foi um projeto pontual que não teve
sequência. Mas foi uma experiência muito
bacana”, recorda.
Para Celma, a união das mulheres em
cooperativas traz vantagens que cada uma
delas não conseguiria de modo isolado.
“É um desafio enorme empreender. A
maioria das cooperadas entende que, sozinhas, seria muito mais difícil. Quando você
une forças, os resultados aparecem. E hoje
a cooperativa está promovendo renda para
25 mulheres, donas de casa, mães, que têm
na coop não só trabalho, mas um espaço de
convivência. Isso que é bom”, concluiu.

Maria Nascimento, presidente do Sistema OCB Amapá (ao centro)

D
BORDANA

ma superação pessoal é a razão da
existência da Cooperativa de Bordadeiras do Cerrado Goiano (Bordana), que
une o talento de 25 mulheres que expressam a tradição artesanal da região, hoje referência nacional na arte do bordado.
A ideia partiu de Celma Grace de Oliveira,
que viu na criação de uma cooperativa a válvula de escape para superar a morte da filha.
“O nome Bordana é a junção de bordado e Ana. Em 2007, minha filha Ana Carolina morreu de leucemia. Naquele momento,
essas mulheres da cooperativa me ajudaram
bastante e foi isso que me ajudou. Hoje somos apaixonadas pelo cooperativismo e optamos por esse modelo de negócio porque
acreditamos muito na inclusão social e econômica”, contou a presidente da cooperativa.
Filha e neta de bordadeira, Celma foi buscar força também nas inclinações da filha,
que era uma amante da arte. Ela destaca que,
na cooperativa, as mulheres têm a oportunidade de exercer aquilo que tem mais afinidade. Enquanto que umas cuidam da arte dos

Os desafios de uma mulher à frente do Sistema OCB Amapá
OCB/AP

Bordadeiras: superação através do cooperativismo

Bordadeira em plena atividade produtiva;
no detalhe, Celma Grace,
presidente da Bordana
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e estagiária do Sistema OCB/AP a presidente da organização, a trajetória de
Maria Nascimento completa dez anos e ela
se consolida como uma das lideranças femininas do cooperativismo nacional. Hoje,
a dirigente é a única mulher na cúpula das
organizações econômicas do Amapá.
“Não tem sido fácil. O desafio é grande.
Mas Deus tem colocado em nosso caminho
pessoas que têm nos ajudado a compartilhar o desafio e a dar um retorno positivo
para nossa sociedade cooperativista, aqui
no Amapá”, ressalta.
Em dezembro de 2021, o Sistema OCB/
AP realizou a primeira feira cooperativista
do Amapá. Maria Nascimento fala dos resultados obtidos:
“Foi um grande evento onde a gente
pode reunir as cooperativas dos sete segmentos que temos aqui no Amapá. O destaque foram os ramos de Crédito e Agropecuário, que conta com o nosso maior
número de cooperativas. Foi um momento
muito especial”, afirma.
Para dar mais visibilidade ao cooperativismo no Estado, a OCB do Amapá integra
a Frencoop Norte. Recentemente, a organização participou de um evento cooperativista em Belém. Na ocasião, as coops tomaram conhecimento das linhas de crédito
disponíveis para o setor.
As reuniões da OCB/AP prosseguem
nas capitais da Região Norte do Brasil. O

objetivo é fortalecer a base da representação por meio da Fecoop NE, Federação de
Cooperativas da Região Norte.
Incentivo do governo
As cooperativas do Amapá receberam
incentivo através da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, como explica
Maria Nascimento:
“A gente chegou a fazer alguns eventos
de mobilização voltados para o conhecimento dos recursos disponíveis, como fazer atualização, prestação de contas, como
fazer chegar esses recursos na ponta, que é
o cooperado”, conta.
A administração de Maria Nascimento à
frente da OCB/AP tem alcançado bons resultados. O Sistema reúne 74 cooperativas
no Amapá. Dos 16 municípios do estado, a
organização está presente em 11.
“Temos a participação de cooperativas.
Das 74 cooperativas, 25 delas são cooperativas do ramo Agro. Outras são dos mais
diversos segmentos da agricultura Familiar,
segmento voltado à agroecologia. E aí a
gente tem se mostrado para a sociedade,
investindo em mídias sociais para mostrar,
não só para nossa sociedade cooperativa,
mas também para a sociedade que não
tem contato com ou nunca ouviu falar do
sistema cooperativista. Queremos dar visibilidade ao Sistema. Buscamos ser referência no Amapá, no Brasil e em nível de

mundo. Vamos mostrar para a sociedade
amapaense a importância do Sistema”, destaca a dirigente.
O sucesso de Maria Nascimento mostra a importância do olhar feminino para o
desenvolvimento do cooperativismo. Mas o
desafio de uma mulher à frente de um cargo
de relevância ainda prossegue. E serve de
exemplo para outras unidades estaduais:
“A gente está para somar. O olhar feminino é diferente do olhar masculino. Mas se os
dois estiverem trabalhando em prol do mesmo objetivo, o resultado é fantástico. Sinto-me privilegiada de dizer que hoje represento a unidade do Amapá, represento o público
feminino do Brasil no trabalho”, reforça.
Mas o caminho da representatividade
feminina no mundo dos negócios ainda é
longo. A presidente da OCB/AP cita como
exemplo o evento de inauguração de mais
uma agência do Sicredi no estado do Amapá.
“Chamamos toda nossa cúpula dos órgãos de responsabilidade e de respeito, do
comércio e do Governo do Estado. Quando
chegou a hora de tirarmos a foto dos participantes e integrantes das instituições do
Sebrae, só tinha eu de mulher. O estado do
Amapá só tem a mim como representante
feminina entre os órgãos estaduais e comerciais. Espero ser exemplo para estimular outros órgãos para colocar em algum
momento uma mulher para assumir um
cargo de destaque”, conclui.
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Liderança feminina garante crescimento de mais de 20% ao ano na Coopcafa

Rosa Maria dos Santos, presidente do Comitê de Gênero Dona Terezita e da Coopidade - Cooperativa dos Cuidadores de Idosos (ao centro, de vestido)

E

m comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, o Programa CoopCafé entrevistou a assistente social Rosa Maria dos
Santos, que, entre tantas funções, é a presidente do Comitê de Gênero Dona Terezita ,
do Sistema OCB/RJ, e também da Cooperativa dos Cuidadores de Idosos (Coopidade).
Ela falou do desafio que a mulher negra
enfrenta no dia a dia da sociedade.
Neste ano de 2022, o voto feminino completa 90 anos no Brasil. Rosa Maria lembra as
ações das mulheres durante esses anos:
“A história da emancipação da mulher
não pode ser esquecida. Sempre foi com
muita luta. Agora já estamos aí celebrando os
90 anos do direito ao voto da mulher brasileira. Mas somente a partir de algumas ações
das mulheres foi que tomamos a iniciativa de
conhecer o nosso poder como mulher, como
pessoa, como ser humano”, aponta.
A luta pelo reconhecimento da mulher
como ser humano vem de longa data. Porém, Rosa Maria não vê sentido em uma
separação de gêneros:
“Ainda tenho dificuldade de entender essa
separação. Porque Deus não criou o homem e
a mulher. Ele criou um ser humano. Depois
houve a distinção para se distinguir claramente, na história da evolução do mundo, o sexo
feminino e o sexo masculino. Mas infelizmente

10

a sociedade tem discriminação em relação a
mulher. Não só a etnia, como também a questão da diminuição das pessoas”, pondera.
Para Rosa, não deve haver distinções e
proibições. “Infelizmente existe. A gente vê
todos os dias uma ação, um ato que diz que
somos discriminadas. Mas o que acho importante é o que somos, é como estamos
vivendo”, reforça.
Apesar do tempo de emancipação feminina, as mulheres, principalmente as negras, ainda sofrem discriminação na sociedade. Rosa conta como lida com a questão:
“Tenho que olhar quem eu sou. O que
fazem em relação a mim, vou saber distinguir. Se a pessoa está com esse comportamento, hoje estou bem longe dela. Somos
mulheres que têm história para contar. E
ainda somos esposas”, afirma.
Ainda em relação à discriminação racial, as políticas afirmativas e de defesa
ainda são necessárias, diante das divesas
formas de dicriminação.
“É esse o caminho. A gente tem que se
afirmar como pessoas capazes. Os ataques
deletérios que nos causam são tão constantes, tão racistas, são acirrados em cima da
gente. Acho que tem que haver uma defesa.
Uma política de defesa em todos os aspectos,
em todas as profissões, na sociedade em ge-
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ral. Se a gente for atacado, vamos reagir. Mas
não posso reagir, por exemplo, em um lugar
público sem conhecimento. Tenho que saber
do que é que eu estou me defendendo, qual
órgão posso buscar. Não podemos reagir ‘no
grito’. Sempre falo para os meus alunos aqui
no curso que, quando você for reivindicar alguma coisa, vá com conhecimento”, orienta.
As dificuldades ainda são muitas. Mas,
para Rosa, o necessário é que as mulheres
se unam em torno do cooperativismo de
modo a se colocarem bem:
“Temos que ser respeitadas e mostrar
que somos capazes, doa a quem doer. Nós
mulheres, não podemos ser individualistas.
Os nossos conceitos de crescimento não
podem ser individuais”, define.
Rosa Maria também defende um relacionamento igualitário entre homens e mulheres. Ela diz que convive com representantes do sexo masculino e não se importa com
as expressões um tanto jocosas de alguns.
“Temos que tirar essa questão de o homem dizer que não vai falar determinadas
palavras porque está diante de uma mulher. Desde que a minha pessoa não esteja
sendo atingida, tudo bem. Respeito não é
deixar de falar um palavrão. O homem precisa ser emancipado para poder entender
isso com mais clareza”, conclui.

E

nquanto políticos e produtores discutem o efeito da guerra Rússia x Ucrânia
e a consequente falta de fertilizantes importados no Brasil, uma cooperativa de Pernambuco não está nem aí para o problema.
“Não precisamos de nenhum adubo
químico para manter nossa produção”, diz
a presidente da Coopcafa, Nadjanécia Santos, que tem como resultado o crescimento de 22% ao ano proibindo o uso de fertilizantes que não sejam naturais.
A Coopcafa é constituída por diferentes perfis e conta com histórias inspiradoras. Uma delas é da presidente, Nadjanécia
Santos, que ingressou na cooperativa aos
19 anos e, de imediato, foi elevada ao cargo
que ocupa até hoje. “Foi desafiador demais.
Participei de todas as capacitações e pelo
processo de definição da diretoria. Naquele
momento, a princípio, pensei em negar a minha participação, pois era algo assustador.
Mas, vendo a necessidade do grupo, resolvi
investir e todo o processo se tornou bastante gratificante. Essa experiência ampliou
meus objetivos e me motivou a correr atrás
de recursos para fazer a cooperativa crescer.
A partir daí, estudei, trabalhei e desenvolvi
meus potenciais”, frisou a presidente.
A cooperativa se destacou, em 2020, ao
ser selecionada para integrar o programa
Brasil Mais Cooperativo, que contempla um
acompanhamento e mentoria por cooperativas de referência em termos de gestão,

governança e inserção em mercados. O programa em questão acaba de concluir o seu
terceiro módulo. A Coopcafa também já participou de inúmeras feiras, como: Agrinordeste, Super Mix, REc in Play, entre outras.
Atualmente é composta por 40 cooperados.
Sem fertilizantes
Ao proibir adubos químicos por parte
dos cooperados, a presidente Nadjanécia
Santos marca a sua gestão com êxito. No
ano de 2020, início das paralisações no
Brasil por conta da Covid-19, a Coopcafa
cresceu 60% em relação ao ano anterior. De
2020 para 2021, o crescimento do faturamento foi de 22%. A boa gestão garante a
penetração dos cooperados em mercados
nunca antes conquistados.
“A gente conseguiu crescer bastante
de forma institucional. Conseguimos vender para órgãos públicos e para os mercados privados. Todos acabaram ajudando muito as cooperativas e as pessoas da
agricultura familiar. Nossa cooperativa foi
uma dessas beneficiadas. Participamos de
projetos como doação de cestas básicas
para famílias, alguns projetos para doação
de rapadura, de açúcar mascavo, da banana, de vários produtos que vieram através
da agricultura familiar. O mercado privado
acabou se comovendo e comprando muito
da agricultura familiar”, disse a presidente.
Entre os espaços comerciais abertos pela

administração de Nadjanécia está a Rede Pão
de Açúcar. Para a presidente, este fato possibilitou o reconhecimento da cooperativa em
Pernambuco, além de outros estados.
“Graças a Deus conseguimos entrar em
vários mercados e sobressair perante essa
crise que vem afetando o mundo”, afirma.
Para o consultor em cooperativismo
Paulo Campos, um faturamento de 22% é
excelente:“Está na média do setor do Crédito, do setor de Transporte. Trata-se de um
crescimento altíssimo. Dificilmente alguém
cresce 20% ao ano”, aponta o consultor.
Produção agroecológica
Os produtos da Coopcafa estão enquadrados no ramo da agricultura familiar
orgânica. Entre eles, a rapadura orgânica,
em embalagens de 500 g e 200 g, o açúcar
mascavo, em embalagens de 1 Kg e 500 g,
a rapadura orgânica de pote, com 20 unidades, além de polpas de frutas cultivadas
em regiões da Serra da Baixa Verde, em Pernambuco, todas orgânicas.
“Produzimos com qualidade. A gente
trabalha com produção agroecológica. Não
permitimos em momento algum que nossos cooperados utilizem adubação química
ou queimadas no cultivo da cana-de-açúcar. A nossa produção é ambientalmente
de base agroecológica. Todos os nossos
cooperados vêm dessa produção”, destaca
Nadjanécia.
COOPCAFA

COOPIDADE

Mulher e negra: desafio constante na sociedade

Nadjanécia Santos, presidente da Coopcafa
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Sistema OCB: reconhecimento e representatividade
elebrar o dia 8 de março é dar visibilidade e tornar cada vez mais efetiva a busca
por direitos iguais. Alcançar a equidade de
gênero e empoderar as mulheres é, inclusive, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).
No cooperativismo, impulsionar a representatividade e as oportunidades para
que as mulheres possam ocupar cada vez
mais cargos de liderança e participar mais
ativamente dos processos de tomada de
decisão são objetivos frequentes e discutidos com intensidade nas diferentes camadas do movimento.
“A presença das mulheres é fundamental para fortalecer nosso modelo de negócios. Elas oferecem um olhar diferenciado e
são fundamentais para a melhoria de processos, redução da burocracia e relações sociais das cooperativas”, afirma o presidente
do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.
Entre as iniciativas mais recentes do Sistema OCB está o Comitê Nacional de Mulheres, Elas pelo Coop, que reúne 23 mulheres de 16 diferentes estados da federação, e
conta com representantes dos ramos Agro,
Crédito, Saúde e Trabalho, e Produção de
Bens e Serviços.
A ideia do comitê surgiu em meio as

discussões do 14º Congresso Brasileiro de
Cooperativismo (CBC), realizado em 2019, e
sua criação foi consolidada em 2020. Desde
então, as integrantes participaram de capacitações, treinamentos, intercâmbios e
eventos como seminários e palestras para
poderem atuar em prol da representatividade feminina no cooperativismo.
Outra iniciativa do coop pelo empoderamento feminino é o projeto Semeando
Futuros – Gestão e Liderança para Mulheres Cooperativistas. Lançado em julho
de 2021, em parceria com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), reúne cursos on-line disponíveis
na plataforma CapacitaCoop e inclui módulos que abordam boas práticas de gestão e governança, liderança, inovação, e
educação financeira.
“Precisamos avançar e promover cada
vez mais as oportunidades para que as mulheres assumam o protagonismo que merecem, ocupando cada vez mais cargos de
liderança. Essa iniciativa do Comitê é muito
importante nesse sentido. A diversidade é
essencial em todo e qualquer modelo de
negócio e tem se provado ainda mais relevante para o sucesso das nossas cooperativas”, destaca a superintendente do Sistema
OCB, Tânia Zanella.

Identidade
Recentemente, o Elas pelo Coop ganhou identidade visual para divulgação das
ações do Comitê. Elaborada com a participação ativa das cooperadas que fazem parte do movimento, a marca traz estampada
os objetivos de inovação e reestruturação
do cooperativismo, dando voz, oportunidades e reconhecimento às mulheres.
O objetivo é justamente aumentar o número de mulheres cooperadas que ocupam
cargos de liderança. No Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2021, por exemplo, as
mulheres representavam, em 2020, 40% dos
mais de 17 milhões de cooperados, mas apenas 17% delas ocupavam cargos de liderança.
“Para além de parabenizar as mulheres
pelo seu significativo papel na sociedade,
na vida econômica e social do país, é importante chamar atenção para a questão
da igualdade de gênero e lembrar que precisamos de ações efetivas nesse sentido.
Cada cooperativa deve pensar no que está
sendo feito em sua cooperativa em termos
de gestão e governança para aumentar a
representatividade feminina nos cargos de
liderança e promover efetivamente a igualdade de gênero em toda a sua estrutura”,
ressalta a gerente geral do Sistema OCB,
Fabíola Nader Motta.

OCB

C

Madrinha do Dia C, ministra Tereza Cristina é homenageada

OCB

A ministra Tereza Cristina foi homenageada por mais de 40 entidades do setor produtivo
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A

superintendente do Sistema OCB e
vice-presidente tesoureira do Instituto
Pensar Agropecuária (IPA), Tânia Zanella,
participou do almoço em homenagem à
ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
promovido pelo fórum, que hoje reúne
mais de 40 entidades do setor produtivo,
em conjunto com a Frente Parlamentar da
Agricultura (FPA).
“Foi um momento singelo, mas muito
especial para marcar o trabalho primoroso que a ministra coordenou nos últimos
anos. A agricultura brasileira avançou muito durante esse período e o movimento
cooperativista tem muito a agradecer pela
atenção e incentivo que recebeu durante
esse período”, afirmou Tânia, que foi uma
das idealizadoras da cerimônia.
“Quero agradecer por esse carinho e
reforçar que esse foi um trabalho coletivo.
Tive a sorte de contar com uma equipe
muito boa e comprometida, além de parceiros que contribuíram diariamente para

o sucesso das nossas atividades”, afirmou a
ministra.
Para ela, foi um período de inúmeros
desafios, desde a mudança de estrutura da
pasta que passou a cuidar de todo o universo da agricultura brasileira até superar
as dificuldades da pandemia da covid-19 e
a busca mais recente por soluções que ajudem a minimizar os efeitos da guerra entre
a Ucrânia e a Rússia.
“Trabalhamos com políticas públicas
que apresentassem resultados, mantendo
todas as ações programadas em andamento e evoluindo em outras frentes. Com a
pandemia, muitos acreditaram que teríamos uma crise de abastecimento, o que
não ocorreu. O agro continua a plantar, a
colher e a entregar não apenas para os nossos consumidores internos, mas também
para os inúmeros países que atendemos.
Somos o único país preparado para continuar o abastecimento e garantir a segurança alimentar do mundo”, ressaltou.

Durante o evento, a ministra apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pela pasta nos últimos três anos.
Segundo ela, foi uma prestação de contas
sobre projetos feitos, o que está sendo gestado e o que ainda precisa ser feito para
que a agricultura brasileira continue avançando.
Entre as ações citadas pela ministra, a
garantia do Seguro Rural e da oferta de fertilizantes foram destaque. Ela lembrou que
ainda falta equalizar parte dos recursos
prometidos para este ano no Plano Safra e
que esta atuação continuará mesmo quando ela deixar a pasta no final de março para
concorrer a uma cadeira no Senado.
Tereza Cristina ressaltou também que
o Brasil tem discutido internacionalmente
a possibilidade de incluir os fertilizantes no
rol de produtos que devem ficar fora dos
embargos comerciais. “Precisamos lembrar
que para termos o alimento, precisamos ter
também esses insumos”.
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Venha para a COOPERFORTE,

Capa

ACI

ACI destaca o papel do cooperativismo para alcançar a equidade de gênero

uma das maiores cooperativas de crédito do país
(Rating A+.br pela Moody’s e A+ pela AUSTIN), e
traga seus amigos e familiares.
Aqui você tem:

CRÉDITO
com taxas pré-fixadas e prazo de até 96x
INVESTIMENTOS
com segurança e rentabilidade de até CDI + 0,70%
SOBRAS
distribuídas anualmente, na proporção dos negócios
realizados ou mantidos no exercício

N

o Dia Internacional da Mulher, a Aliança Cooperativa Internacional destaca
o papel das mulheres, especialmente das
cooperativistas, para a construção de um
mundo cada vez mais sustentável. E o caminho é a cooperação. Confira abaixo:
“No Dia Internacional da Mulher de
2022, o Comitê de Igualdade de Gênero da
Aliança Cooperativa Internacional celebra
o importante papel que as mulheres desempenham nas ações climáticas.
Prezadas e prezados cooperativistas e
amigas, o tema do Dia Internacional da Mulher deste ano é “Igualdade de Gênero Hoje
para um Amanhã Sustentável”, que reflete a
interconexão entre os direitos das mulheres,
a igualdade de gênero e a justiça climática.
Inúmeros dados científicos têm mostrado que a mudança climática tem um impacto desproporcionalmente maior sobre
as pessoas mais vulneráveis, especialmente
mulheres e meninas pobres, que dependem principalmente dos recursos naturais
para sua subsistência (…).
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Chegou a hora de construir um futuro
sustentável além da igualdade de gênero,
centrado na equidade de gênero!
Um amanhã sustentável é muito mais
amplo do que as mudanças climáticas e
requer uma compreensão de complexos
fatores ambientais, sociais e econômicos.
As cooperativas, como modelo econômico
centrado nas pessoas, por meio de seus valores de ajuda mútua, igualdade e justiça,
e princípios de adesão aberta e voluntária
e controle democrático, estão bem posicionadas para abordar muitas das questões
que afetam negativamente as mulheres,
especialmente para abordar o problema
multifacetado da pobreza e moldar o bem-estar das mulheres.
As cooperativas são uma ferramenta
para alcançar a equidade de gênero!
Para concluir, queremos reiterar o compromisso do movimento cooperativo com
a paz positiva, como um fim e um meio para
construir uma sociedade fundada sobre os
valores da democracia, igualdade, solida-
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riedade, participação e preocupação com
a comunidade. O Comitê de Gênero da ACI
se une às vozes daqueles que pedem paz e
soluções diplomáticas para evitar mais sofrimento de milhões de pessoas inocentes,
especialmente das mulheres e meninas do
Leste Europeu afetadas pelo conflito em
andamento na Ucrânia. (…)
Convidamos você a ler a Declaração
completa do Comitê de Igualdade de Gênero (CEG) assinada pela presidente María
Eugenia Pérez Zea!
8 de março é o Dia Internacional da
Mulher. Não podemos construir um futuro
equitativo e sustentável sem alcançarmos a
igualdade de gênero. No #DiadasMulheres,
vamos amplificar as vozes das mulheres e
meninas envolvidas na #AçãoClimática.”
Para ler a Declaração, acesse o link: https://admin.cloudapps.sescoop.coop.br//assets/
scripts/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Dia%20
Internacional%20da%20Mulher%202022%20-%20CEG%20declara%C3%A7%C3%A3o%20
port%20(002).pdf.

Benefícios adicionais:
CLUBE DE
COMPRAS
preços e condições
especiais em
empresas parceiras

CONVÊNIOS
EDUCACIONAIS
desconto em mais
de 140 instituições
pelo Brasil todo

PONTOS LIVELO
Você ganha 1.500 pontos
a cada associação
efetivada. Indique seus
amigos e familiares
para se associarem.

Faça a sua Associação 100% digital
pelo APP COOPERFORTE!
(disponível na APP Store ou Google Play)
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Fonte: Sistema OCB/RJ

Cooabriel no Comitê Nacional de Mulheres da OCB

P

OCB/RJ

ara celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sistema OCBRJ promoveu a live
“De volta ao presencial. E agora?”.
A proposta da atividade foi apresentar esse novo momento profissional que
as mulheres enfrentam após cerca de dois
anos atuando em home office. Serão abordados os desafios e as expectativas para
esse cenário.
Mulheres que ocupam cargos de liderança em suas cooperativas debateram o
retorno ao trabalho presencial, que teve
como principais questões: O que mudou?
Quais as perspectivas? E o que encontrar
nesse novo cenário?
A atividade foi uma realização do Comitê Gestor de Gênero Dona Terezita – órgão
do Sistema OCB/RJ.
As convidadas da live foram: Rosa Maria dos Santos, presidente da Coopidade
- Cooperativa dos Cuidadores de Idosos e
Doentes Dependentes; Jociane Coutinho Presidente da Unifop - Cooperativa de Saúde Mental e Reabilitação; e Kênia Acciarito
- Presidente da Uniodonto Sul Fluminense.
Para conferir o conteúdo desta live,
basta acessar o link: https://youtu.be/
vY9FVdw9300.

diretora da Datacoop - Cooperativa de Bibliotecários,
Documentalistas e Analistas da Informação, Guilma
Viruez, analisou o papel da mulher no movimento cooperativo, em entrevista ao Programa CoopCafé.
“Quero trazer o nosso abraço coletivo de cooperação
a todas as trabalhadoras brasileiras que formam 40% do
mercado de trabalho.
Nossa cooperativa congrega profissionais da documentação que são normalmente incluídas nas chamadas
profissões femininas, dada a proporção de mulheres que
existem em nossos quadros.
Falando somente de bibliotecários, 80% são mulheres na graduação e 83,4% estão entre os mestres da
ciência da informação.
Essa predominância se deveu à necessidade, a partir
de 1932, da inserção feminina no mercado de trabalho.
Nossas habilidades eram muito necessárias na saúde, na
educação no magistério, na alimentação que era nutrição
e na organização do conhecimento, que forma a base dos
profissionais no caso específico da biblioteconomia.
No caso específico da biblioteconomia Havia exigência de conhecimentos amplos nos campos da filosofia, li-
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teratura, arte, ciência e teologia, além da exigência de uma
imagem polida e terna.
As profissões ligadas a Data Coop tem forte cunho
humanista e grande vocação para atuação no Social. Elas
estão evidenciadas no lema Juramento e princípios da
profissão.
Já o cooperativismo, tem a igualdade em seu DNA.
Vale lembrar que o movimento foi iniciado em Rochdale
e deflagrado por 28 tecelões, dentre esses, uma mulher,
que participava em igualdade de condições. Graças a ela,
os princípios cooperativistas foram orientados no sentido
da igualdade de gênero.
O cooperativismo antecipou a democracia moderna,
transformando o termo “cooperativismo’’ semelhante ao
termo ‘’democracia”. A importância desse movimento se dá
por intermédio de suas influências. Eu poderia citar a organização do partido trabalhista inglês, o funcionamento do
atual Estado de Israel, o comportamento da sociedadedinamarquesa, a existência da Corporação dos Países Bascos,
Mondragon, a Terceira Itália, a Economia Solidária da França e até mesmo a sociedade americana, que tem 25% Por
cento de sua população organizada em cooperativas
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ARQUIVO PESSOAL

A importância da mulher no cooperativismo

A

Fonte: Sistema OCB/ES

Guilma Viruez

Como podem ver, tudo combina para as profissões
femininas da economia e do cooperativismo estarem
juntas. E a nossa luta é constante e árdua. As mulheres
sempre tem que estar comprovando sua competência
para inserir-se no mercado desigual.
Que possamos sempre, atuando com intercooperação
e com solidariedade, continuar a combater o bom combate.
Feliz Dia Internacional da Mulher, companheiras!”

A

coordenadora do Núcleo Feminino da Cooabriel, Nadya
Bronelle, foi indicada como representante estadual do
Comitê Nacional de Mulheres da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.
O anúncio foi feito na ocasião do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, “Elas pelo Coop”,
promovido pelo Sistema OCB/ES de forma online, que
reuniu cerca de 120 pessoas de diversas cooperativas do
Espírito Santo.
Para Nadya, a indicação foi motivo de muita alegria
e satisfação. “Sei que teremos muitos desafios pela frente,
mas a minha expectativa é desenvolver com outras representantes estratégias que possibilitem o crescimento e fortalecimento das mulheres no ambiente cooperativista. Sei
que a responsabilidade é grande, pois o Núcleo Feminino
da Cooabriel foi o primeiro do Estado. Agradeço imensamente à Cooabriel pela confiança depositada em mim. Temos muito a aprender, mas tenho certeza que cooperando
iremos fazer história e juntas somos mais fortes”, afirmou.
O presidente da Cooabriel Luiz Carlos Bastianello
ressaltou a importância da participação feminina no cooperativismo. “Muito importante ações que possam motivar
a participação das mulheres. A nossa cooperativa sempre

Opinião

COOABRIEL

Live celebra Dia Internacional da Mulher no RJ

ESPÍRITO COOPERATIVO

valorizou o papel feminino e sua atuação em todas as áreas. Queremos ampliar ainda mais a atuação feminina no
ambiente do cooperativismo, incentivando cada vez mais
a participação no processo produtivo. Fomos a primeira cooperativa a criar um núcleo de mulheres no estado e estamos contentes por termos nossa representante no Comitê
Nacional. Tenho certeza de que o Estado estará muito bem
representado pela Nadya, que sempre atuou com muito
profissionalismo na Cooabriel. Essa é mais uma vitória para
o cooperativismo, para as mulheres e para a nossa cooperativa”, reforçou.
O “Elas pelo Coop” apresenta dentre seus propósitos, o
fortalecimento da participação democrática das mulheres no
cooperativismo. Suas atividades são regulamentadas pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) tendo dentre os
direcionamentos a promoção social e educação cooperativista.
“O Sistema OCB/ES muito se orgulha da entrada da coordenadora do Núcleo Feminino da Cooabriel para o Comitê
Nacional de Mulheres do Sistema OCB. O Espírito Santo e
as cooperativistas do estado estão sendo muito bem representadas por ela. A Cooabriel é pioneira na criação de
um núcleo feminino no cooperativismo capixaba e, temos,
certeza, honrará todas as demais cooperativas que pos-

Nadya Bronelle

suem núcleos femininos e promovem a participação das
mulheres em suas organizações”, disse o superintendente
do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.
A coordenadora do Comitê Nacional de Mulheres do
Sistema OCB, Jamile Guimarães, também ressaltou a importância de mais uma representante feminina para o comitê. “Somos 23 mulheres de 16 estados brasileiros. Nosso
objetivo é realizar ações para fomentar a visão feminina
nas cooperativas. Queremos realizar um alinhamento e
pensar em novas estratégias. As mulheres podem deixar
um legado porque em alguns lugares já representam metade da mão de obra no mercado”, finalizou.

UNIMED VITÓRIA

RIO COOPERATIVO

Karla Toríbio Pimenta é é médica e diretora de Recursos Próprios da Unimed Vitória.

Dia da mulher é lembrete de que a luta ainda não acabou

O

Dia Internacional da Mulher, data que
comemoramos neste 8 de março, é resultado da luta das mulheres ao longo da
história. Uma trajetória pavimentada por
manifestações, mobilizações e protestos
por direitos, os quais não podemos esquecer. Esta data simbólica é um momento de
reflexão para mulheres em todo o mundo.
Muitas conquistas podem ser comemoradas, mas sabemos que ainda há um caminho cheio de obstáculos a ser atravessado. Se
hoje mulheres ocupam cargos de chefia, lideram grandes companhias e brilham nas mais
diversas profissões, só elas têm a verdadeira
dimensão dos esforços que tiveram – e têm
– que fazer seguir no páreo contra concorrentes que ainda levam vantagem na sociedade.
Para se ter uma ideia, uma projeção feita pelo Fórum Econômico Mundial em 2018
mostrou que serão necessários mais de dois
séculos para a igualdade de gênero no mercado de trabalho acontecer. Na educação,
na política e na saúde, as desigualdades
entre homens e mulheres precisarão de 108
anos para desaparecer, afirma o estudo.
A doutora em história política, ativista
acadêmica, feminista negra e professora
Angélica Ferrarez declarou em uma entre-

vista: “o processo de empoderamento feminino passa pela educação e pela comunicação”. E esse é um processo lento que vem
acontecendo diante dos olhos da humanidade. Foi só no ano de 1827, a partir da Lei
Geral, que as mulheres foram autorizadas
a entrar nos colégios e a estudar além da
escola primária.
No Brasil, conquistamos o direito de
votar em 1932. Em 2022 comemoramos
90 anos dessa vitória, que só foi possível
graças à organização de movimentos feministas no início do século XX. As mulheres
representam 52% do eleitorado brasileiro,
conforme estatísticas do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Ainda assim, elas são minoria na política, com somente 12% das prefeituras brasileiras.
Outros direitos, que atualmente consideramos óbvios e naturais, também demoraram para acontecer: a Lei do Divórcio,
por exemplo, é de 1977. Apenas depois de
sua promulgação, em 26 de dezembro daquele ano, é que o divórcio se tornou uma
opção legal no Brasil. Dois anos depois, em
1979, as mulheres passaram a ter o direito
de praticar futebol. Antes disso, o esporte
era considerado inadequado para pessoas

do sexo feminino.
Grande conquista para as mulheres no
combate à violência, a “Lei Maria da Penha”
começou a vigorar em 2006. Até então os
casos de violência doméstica eram enquadrados como pequenas causas. Só após
muita pressão popular a violência doméstica passou ser considerada potencial para
levar ao feminicídio.
E assim seguem as mulheres, passo a
passo, direito a direito. O dia a dia dessas
guerreiras não deve ser romantizado. A luta
é grande e ainda está longe de terminar.
Que elas sejam reconhecidas por seu valor,
com igualdade e respeito. O Dia da Mulher
deve ser muito celebrado. Sempre!
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Fonte: Sistema Ocemg

Fonte: Ascom Sistema Ocesp

Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP oficializa Comitê Mulher
COOXUPÉ

Projeto “Donas do Café” celebra Dia Internacional das Mulheres

SP COOPERATIVO

SICREDI

MG COOPERATIVO

#Elas pelo Coop SP

Integrantes do Comitê Mulher com colaboradores do Sicredi

U

o Dia Internacional da Mulher, a cafeicultura é um se-

Dia Internacional das Mulheres

tor que também demonstra o potencial, bem como a

representatividade do papel feminino.

Adriana Stivanin, cooperada que integra o Projeto,
acompanha a gestão da propriedade de maneira geral. Mas,

processo com o café a partir do momento em que sai da
lavoura. “Para mim é uma grande alegria. Café é carinho,
é cuidado”, atribui.

A Cooxupé e a SMC Specialty Coffees deram vida ao

trabalha mais ativamente no planejamento da colheita e

A cooperada Andrea Rangel também lembra que é no

projeto “Donas do Café”. Isto porque para fazer a diferença na

pós-colheita. “Não há jeito de mexer com o café sem o envol-

terreiro onde acontece o processo mais minucioso, cuida-

vida das mulheres cafeicultoras, além de enaltecer e valorizar

vimento emocional. Além de fornecer energia, o café alimen-

doso, detalhista. “O projeto reconhece todo nosso trabalho,

o trabalho de cada uma delas, no universo dos cafés especiais.

ta muitos lares de várias maneiras. Com o projeto, a mulher

agregando valor à nossa atividade. Para todas as mulheres,

se torna protagonista da sua própria história”, destaca.

especialmente as cafeicultoras, um Feliz Dia Internacional

A produtora Ciomara Carvalho toma conta de todo o

O projeto

das Mulheres”, conclui.

ção para as cooperadas e parceiras de ambas as empresas.
Agregando, pois, no crescimento profissional delas. Além
disso, leva cada vez mais conhecimento sobre o mercado

Coopa homenageia
mulheres da cooperativa

de cafés especiais.
O trabalho produzido nas lavouras tem a exportação
como destino. Assim como o varejo brasileiro. Em princípio, em
2021, o “Donas do Café” lançou o café Prima Qualità, cultivado
só por mulheres. As versões foram Moído e Drip Coffee.
Ainda em março de 2022, celebrando o papel da mulher na
cafeicultura, o projeto lançará mais uma edição do Prima Qualità.
Trata-se de uma seleção dos melhores lotes originados do Programa Donas da Café. Assim, homenageia as produtoras e a força da
mulher no campo. Além disso, evidencia o melhor desses cafés
produzidos por mãos femininas.
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A

Cooperativa Agropecuária de Patrocínio (Coopa) homenageou as mulheres que fazem
parte do dia-a-dia da cooperativa com uma campanha em suas redes sociais.
“Hoje é comemorado o Dia Internacional da
Mulher. Uma data muito especial para homenagear todas as mulheres, em especial as que estão
junto com a Coopa, transformando desafios em
oportunidades na cidade e no campo!
Parabéns, mulheres guerreiras, trabalhadoras e dedicadas! Somos parceiros, somos Coopa!”
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O “Donas do Café” leva, assim, informação e capacita-

do o presidente, Jaime Basso, pois alavanca a formação de
novos grupos e fortalece a participação ainda mais efetiva
das mulheres. “Essa iniciativa vem amadurecendo ao longo
do tempo, se constituindo com ações de desenvolvimento,
e hoje nós chegamos ao momento de consolidação. Agradeço e parabenizo a todas as mulheres, pois, com certeza,
esse é um passo importante para o cooperativismo”.
Para a gerente de desenvolvimento do cooperativismo, Cláudia Bonatti, o movimento que começou em 2016
só pode resultar em uma jornada de muito aprendizado. “O
envolvimento e a participação efetiva vão aproximar ainda
mais essas mulheres da gestão da cooperativa”.
Atualmente, a cooperativa conta com dez comitês locais
oficializados, com mais 15 em processo de organização.
(Fonte: Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP)

Sicredi celebra Dia da Mulher com educação financeira

E

m celebração ao Dia da Mulher, a Sicredi Centro Oeste
Paulista realizou o evento on-line “Mulheres que investem ganham mais”. A iniciativa, que já está na segunda
edição, visou a melhorar a forma como as mulheres se relacionam com o dinheiro. Serão dicas práticas sobre planejamento financeiro, abordando também as oficinas de educação financeira promovidas pela cooperativa, e as vantagens
do cooperativismo de crédito.
Durante o evento, a especialista em comportamento
financeiro, criadora do perfil @dinheiro_com_atitude e
colunista do Valor Investe, Ana Leoni, dividiu com as participantes sua experiência em mais de 25 anos no mercado
financeiro, com dicas para mulheres que buscam investir,
empreender ou organizar as finanças pessoais. A convidada
abordará também questões emocionais e comportamentais nos projetos financeiros.
“Ao longo dos anos, o Sicredi tem fortalecido o seu
propósito com iniciativas de educação financeira e fomento
ao desenvolvimento regional com ações de fortalecimento
do empreendedorismo. E no Dia da Mulher nada melhor do

que promover um evento voltado às mulheres que ajudam
a construir uma sociedade mais próspera”, comenta o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, João Alberto Salvi.
O evento on-line “Mulheres que investem ganham mais”
teve transmissão pelo canal da Sicredi Centro Oeste Paulista no YouTube e pela página da cooperativa no Facebook.
SICREDI

N

m comitê com bases sólidas e objetivos nobres de
proporcionar mais espaço e visibilidade para as mulheres. Esse é o Comitê Mulher, que desenvolve e conecta
as associadas em busca do crescimento igualitário de
todas. A partir de agora, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd
PR/SP passa a contar com um comitê formado por duas
líderes para representar a cooperativa em âmbito estadual e nacional.
Na reunião de oficialização, foram eleitas as líderes
Geni Benetti Delai, de Palotina (PR), e Luciene José Bernardo, de Maripá (PR). Para ambas, essa será uma excelente
oportunidade de aprendizagem para levar ainda mais conhecimento às mulheres da comunidade. Aprender para
ensinar faz parte da cooperação.
O momento é significativo para a cooperativa, segun-
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GOIÁS COOPERATIVO

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

OCB/GO

Mulheres comandam 25 cooperativas em Goiás

V

inte e cinco cooperativas em Goiás são presididas por
mulheres, o que mostra o empoderamento feminino
num ambiente em que, há pouco tempo, praticamente
só havia homens no comando. Conquistar maior equidade
de gênero no mercado de trabalho é um desafio constante
para as sociedades que buscam reparar a grande discrepância que se observa na participação de homens e mulheres, sobretudo nos cargos de gestão. O setor cooperativista
goiano está atento a essa causa e tem conseguido importantes avanços nesse sentido, o que pode ser observado no
número de mulheres presentes nos Conselhos Fiscal e de
Administração, em diretorias e, inclusive, nas presidências.
Conforme levantamento do Sistema OCB/GO, 244 mulheres participam de Conselhos Fiscais de cooperativas em
Goiás, representando 20,5% do total dos conselheiros; 217
atuam em Conselhos de Administração e diretorias (15,7%
do total); 12 em diretorias contratadas (15,8%) e 25 (9,7%)
no cargo de maior nível gerencial, a presidência. Considerando todos esses postos, a participação das mulheres em
cargos de gestão em cooperativas goianas é de 16,2%.
É o caso da professora Ana Cristina Alves dos Santos,
que há 11 anos é presidente da Cooperativa de Ensino de
Quirinópolis (CEQ). Quando assumiu a gestão, a escola se
encontrava em sérias dificuldades e prestes a fechar as portas em definitivo. “Chegamos com nossa experiência em
educação, formamos uma boa equipe, toda formada por
mulheres, e reerguemos a cooperativa”, comemora.
Ana Cristina afirma que valeu a pena o esforço e acredita que a sua história ajuda a inspirar outras mulheres,
mesmo quando se sentem inseguras. “Hoje, a nossa esco-
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la tem 480 alunos. Tinha apenas 70 quando começamos.
Agora, somos referência em Quirinópolis, exemplo para
que outras mulheres apostem no seu potencial e tornem-se empreendedoras de fato, a partir dos princípios que
acreditam”, enfatiza.
Modelo de negócio
Para Ana Cristina, o modelo de negócio cooperativo
dá maior impulso às mulheres em busca de protagonismo.
“O Sistema OCB/GO é parceiro, nos mostra possibilidades
de crescimento, como o Programa Aprimora, que foi de
grande valia para o nosso conhecimento, pois nós, que somos pedagogas, não tínhamos a visão tão amadurecida da
administração e da contabilidade, como os homens têm.
Presidente da Bordana, Cooperativa de Bordadeiras,
Celma Grace de Oliveira já tinha engajamento como ativista
no movimento comunitário e feminista, no Conjunto Caiçara, bairro de Goiânia, antes de constituir a cooperativa. “O
cooperativismo me atraiu por ser um modelo democrático
e inclusivo. Enfrentei dificuldades, porque não fomos preparadas para sermos dirigentes, gestoras, donas do nosso
próprio negócio. Somos desbravadoras nesse mundo dos
negócios”, afirma.
As dificuldades, no entanto, não foram limitantes, garante a presidente que hoje é inspiração. “Tenho recebido
vários contatos de outras mulheres buscando essa experiência na Bordana, querendo entender o que somos e também criar cooperativas, principalmente nesse segmento do
artesanato”, diz.
Para incentivar outras mulheres a empreender e rea-
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lizar seus sonhos, Celma as aconselha a não desanimarem
diante da falta de recursos, de conhecimento técnico e
outras dificuldades. “Mesmo dentro de um negócio cooperativo, que em seu DNA já é mais inclusivo e democrático,
as mulheres precisam buscar seus espaços em posições de
poder e de decisões. A desigualdade de gênero é uma realidade na sociedade e no cooperativismo as mulheres também precisam lutar para ocupar seus espaços”, incentiva.
Desafio ainda é grande
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira,
diz que a participação das mulheres em cargos de gestão e de
liderança de cooperativas de Goiás tem avançado, mas ainda
é grande o desafio para que o espaço delas seja ainda mais
ampliado. “Estamos desenvolvendo ações importantes para
aumentar a participação das mulheres, não só como cooperadas e colaboradoras, mas também nos cargos de gestão.
Estamos com o nosso Comitê de Mulheres trabalhando nesse
sentido e oferecemos uma série de cursos no SESCOOP/GO
com o objetivo de prepará-las para que assumam também
esse protagonismo no Sistema OCB/GO”, informa.
O dirigente destaca que, recentemente, o SESCOOP/
GO, braço educacional do Sistema OCB/GO, recebeu o selo
Women on Board, iniciativa apoiada pela ONU Mulheres
e que reconhece empresas e instituições com pelo menos
duas mulheres em seus conselhos administrativos ou consultivos. “Queremos que isso sirva de exemplo e motivação
para as mulheres e que as cooperativas continuem investindo na qualificação feminina, para que elas possam assumir postos de governança”, destaca Luís Alberto.
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CENTRO-OESTE COOPERATIVO
OCB/GO e OCDF juntas pelas cooperativas da agricultura familiar

Dia da Mulher e a resiliência do dia-a-dia

O

N

Luís Alberto Pereira e Remy Gorga Neto: parceria entre os Sistemas OCB/GO e OCDF

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO

Opinião

Superação na adversidade

O

s desafios impostos nos últimos dois anos pela pandemia de Covid-19 criaram um cenário adverso para a
maioria das pessoas, empresas e a para a economia como
um todo. Mas nesse contexto, em que parecia não haver
uma luz no fim do túnel, pelo menos a curto prazo, as
cooperativas goianas conseguiram sobreviver e crescer de
modo significativo, sobretudo em 2021, o que nos dá muita
esperança e motivação em relação ao ano que se inicia.
As cooperativas de crédito, por exemplo, alcançaram
em Goiás, em 2021, um incremento de cerca de 50% em
suas movimentações financeiras, disponibilizando crédito
em condições mais favoráveis que as grandes instituições
financeiras, beneficiando diretamente quem mais precisa.
As cooperativas do agronegócio goiano também tiveram
desempenho surpreendente. A Comigo, por exemplo, faturou cerca de R$ 10 bilhões em 2021, um recorde histórico.
A realização dos nossos projetos continua fiel às diretrizes do cooperativismo brasileiro: inovação, gestão e
governança, representação, mercado, intercooperação e
comunicação. E nesse sentido aproximamos mais o Sistema
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OCB/GO das cooperativas em Goiás, para oferecer serviços
de qualidade, que agreguem valor aos seus negócios. Ao
mesmo tempo, trabalhamos em parceria com outras entidades do Sistema S e do setor público, ajudando no processo de retomada da economia no Estado.
A área educacional é sempre uma prioridade nossa,
pois representa a base para o crescimento sustentável. Por
isso, os investimentos na capacitação dos recursos humanos das cooperativas são planejados para que sejam cada
vez mais assertivos. Temos como novidade para 2022 o
nosso primeiro vestibular para o curso de graduação em
cooperativismo. Em dois anos teremos cerca de 200 novos
formandos em Goiás.
Além disso, estamos concretizando a implantação dos
núcleos regionais do Sistema OCB/GO, visando à descentralização das nossas atividades, chegando cada mais perto das
cooperativas que estão no interior. Na parte institucional temos obtidos várias conquistas, como a redução de taxas para
abertura de novas cooperativas na Juceg e ampliação dos
limites de crédito do FCO para as cooperativas agropecuárias.
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Na diretriz da intercooperação, em que cooperativas
se unem para crescerem juntas, já temos vários casos de
sucesso. Vamos persistir nesse propósito, fazendo seminários, participando de feiras e missões internacionais com o
objetivo de abrir o mercado para o nosso setor. Continuaremos o nosso processo de estimular e motivar a inovação
no cooperativismos goiano e em setembro vamos levar o
grupo de premiados no GO!COOP 1 para o Vale do Silício.
O cooperativismo é um modo de empreender que
soma os esforços das pessoas e isso funciona muito bem no
cenário atual, em que há necessidade de geração de grande quantidade de empregos e de renda. Com planejamento
e foco em resultados seguiremos atuando fortemente em
todas as áreas para que o crescimento do cooperativismo
em Goiás seja sempre amplo e sustentável.

Exceção
Aifa Naomi sabe o que é ser exceção. Ela é a única mulher a ocupar a presidência de uma central das cooperativas
de crédito, a Central Sicoob Rondon – e também a única a
integrar o conselho de administração do Sicoob Brasil. Um
espaço, que na opinião dela, foi galgado com estudo, sabedoria, humildade e resiliência.
Ela disse que começou sua carreira profissional aos 19
anos na área pública e já em um cargo de liderança. Naquela ocasião, investiu em cursos e capacitações para que os
seus liderados tivessem segurança e se sentisse motivados
com a atuação dela, mesmo diante da sua inexperiência.
Depois, passou a integrar o sistema cooperativo em
um cargo de diretoria, em 1999, e, desde então, avalia que
teve um tráfego tranquilo até a diretoria. “Eu sempre segui
com muita humildade. Por várias vezes voltei atrás e reiniciei o processo. Avaliar, reavaliar e mudar de ideia faz parte
do processo de construção de qualquer líder”, aconselha.
Aifa Naomi defende que as competência e habilidades

Uma liderança de ouro
Solange Luizão Barbuio Barbosa é a presidente da Cooperativa dos garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (Coogavepe),
que tem mais de 5 mil cooperados, majoritariamente homens.
Ela explica que sempre houve a participação das mulheres no
garimpo, mas elas ficavam mais restritas a atividades administrativas – geralmente apoiando os companheiros - e nas atividades de escritório e suporte, como cozinha e limpeza.
Contudo, a profissionalização da atividade tem transformado a realidade. Elas ainda são poucas na extração, mas cada
vez mais estão presentes na comercialização, áreas financeiras
e de organização das empresas. “A legalização trouxe uma nova
ótica para a gestão, trazendo a necessidade de um olhar mais
amplo e não focado apenas na produção”, argumenta.
Ela é uma das pessoas que começaram a trabalhar com
garimpo por conta das exigências de profissionalização da atividade. Já tinha experiência com administração de empresas, mas

SICOOB RONDON

devem ser o cerne de qualquer seleção para cargo de liderança, porém devido a fatores socioculturais, admite que
nem sempre acontece assim.
Ela acredita que as cooperativas precisam trabalhar
programas mais específico para equidade de gênero no
acesso a alguns cargos. Ela lembra que as mulheres têm
grande representatividade nas gerências, mas quando se
chegam em cargos de diretoria ou no conselho de administração, a presença fica mais rarefeita.
“Temos programas específicos quando falamos das mulheres cooperadas. Em alguns estados, temos agências específicas para elas, sem contar nos programas, como os destinados
a mulheres empreendedoras. Contudo, ainda precisamos de
programas que influenciem a mulher a formar carreira dentro
do cooperativismo. Trazendo cases de sucesso de fora e que sejam aplicados no dia-a-dia das cooperativas”, argumenta.
Com relação à discriminação, a presidente disse que
nunca se sentiu vítima. Alega que já ouviu piada infelizes,
mas sempre reverteu a situação apoiando-se no conhecimento e entendendo que o respeito no espaço de trabalho
não está necessariamente ligado à amizade pessoal.
“Nunca senti desvantagem por conta do gênero. Acho
que tem a ver comigo. Muitas vezes estamos em ambientes
em que existe uma certa cumplicidade entre os homens.
Mas, eu decidi que nunca vou admitir preconceito. Vou
me colocar na hora certa, de forma técnica e estratégica e
pronto. Procuro mentalizar que estou para trabalhar e contribuir. Não entro em outros aspectos”.

OCB/MT

as cooperativas de Mato Grosso, as mulheres são 28%
dos cooperados, 15% dos presidentes de cooperativas
e estão cada vez mais presentes nos cargos de liderança de
alto poder estratégico. Atualmente, já alcançaram a supremacia em relação aos postos de trabalho e corresponde a
52% dos funcionários contratados.
Segundo a superintendente nacional da organização
das Cooperativas Brasileira (OCB), Tânia Zanella, elas apresentam uma ampliação gradual e consistente da participação no
decorrer dos anos. Ela, que no ano passado esteve na lista das
“100 Mulheres Poderosas do Agro” pela revista Forbes Brasil,
acredita que o protagonismo feminino é fruto de uma batalha
longa e marcada pela ousadia, empenho e determinação.
“Todos os dias nós, mulheres, reivindicamos nossos
direitos, conquistamos espaços e batalhamos para garantir
a igualdade de gênero e o reconhecimento de nossas capacidades profissionais e pessoais”, avalia.
No dia da Mulher, comemorado em 8 de março, Zanella
faz o convite a luta e resiliência. Ela defende que é preciso ser
persistentes e continuar a jornada com empenho e determinação para que sejam conquistados cada vez mais espaços e
haja a ascensão profissional de mais mulheres.
“Sei que nossa presença em cargos de liderança ainda
é tímida, mas posso afirmar, sem medo de errar, que fazemos toda a diferença ao promover equilíbrio, sensibilidade
e maturidade nas tomadas de decisão”, assegura.

De cima para baixo: Tânia Zanella, Aifa , Naomi e Solange
Luizão Barbuio, mulheres do cooperativismo

precisou estudar as especificidades da extração mineral para entender e conquistar autoridade na execução do trabalho.
Os resultados obtidos por Solange entusiasmaram os
cooperados, que viram nela a melhor opção para presidência, que foi chancelada após a votação. “Houve debates e,
às vezes, eu ouvia comentários. Não vai ter força, não vai
saber lidar. Mas, a adversidade me trouxe confiança e fez
meu trabalho ganhar visibilidade”, argumenta.
Na opinião de Solange, a liderança chegou graças ao esforço e as oportunidades de estudo. “Eu sempre acreditei na frase:
Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos”.
Agora, o novo desafio de Solange é trazer mais mulheres para cargos de liderança e também para compor o conselho de administração da cooperativa.

Liderança que transforma foi tema de palestra em comemoração ao Dia da Mulher no MS

E

m comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sistema OCB/MS promoveu a palestra
“Elas São Coop: Liderança que transforma”, com Juliana Brunêtto (foto ao lado), especialista em Gente & Gestão. O evento foi presencial, com um número limitado de vagas, e
também on-line com transmissão ao vivo pelo Youtube.
Ela apresentou a presença feminina no cooperativismo, tanto como cooperada, como
em cargos de liderança. “Hoje vivemos em mundo mergulhado no contexto “FANI” – Frágil,
Ansioso, Não-Linear e Incompreensível. A pandemia nos mostrou tudo isso, mas temos antídotos que nos auxiliam a superar essas barreiras”, destacou.
Juliana ainda reforçou que podemos expor nossas vulnerabilidades, só assim é possível vencer e se tornar mais forte. Confira a palestra completa em: https://youtu.be/FJKIiRAKTpg.

OCB/MS

Além dos presidentes, a reunião para o acerto da parceria entre as unidades estaduais também teve a presença
dos superintendentes do Sescoop/DF, Carla Madeira, e do
Sescoop/GO, Jubrair Gomes.
A RIDE é composta pelo Distrito Federal, 29 municípios
de Goiás e 4 de Minas Gerais.
OCB/GO

de recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional, implementando nas cooperativas um projeto de
acompanhamento de gestão e profissionalização, para que
elas possam andar depois com as próprias pernas”, explica.
O programa deverá ser realizado até janeiro de 2023,
com a entrega de um relatório final.

OCB/GO

s Sistemas OCB de Goiás e do Distrito Federal vão desenvolver intercooperação em benefício de cooperativas da agricultura familiar. Os presidentes da OCB/GO, Luís
Alberto Pereira, e da OCDF, Remy Gorga Neto, assinaram,
nesta semana, um termo de cooperação para atuarem juntos com cooperativas que fazem parte da Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).
O programa visa acompanhar a gestão de cooperativas de agricultura familiar que vão participar da Rota da
Fruticultura, do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Inicialmente, oito cooperativas vão participar do projeto cinco do DF e três de Goiás -, todas registradas nas unidades estaduais do cooperativismo.
Elas passarão por várias etapas, dentre elas diagnóstico, planejamento estratégico, profissionalização de gestores e colaboradores, com consultoria, participação em
workshops e ainda uma visita técnica no Rio Grande do Sul.
O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, enalteceu o projeto e acredita que o modelo possa ser
aplicado em outros setores do cooperativismo. “O desenho
do programa é muito interessante e pode ser aplicado em
outros polos”, diz.
Para Remy Gorga, essa é uma parceria muito importante, porque simboliza a intercooperação das duas unidades,
para atuarem no fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar. “Nós vamos atuar em conjunto, por meio

OCB

Fontes: Sistemas OCB/GO, OCB/MT, OCB/MS e OCDF
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sUL COOPERATIVO

Fontes: Sistemas Ocepar, Ocergs e Ocesc

CRESOL

Cresol: a força feminina no cooperativismo

E

m sua definição simples e literal, cooperativismo é a colaboração entre pessoas
com o mesmo interesse em comum. E não
é à toa que a presença feminina neste tipo
de sistema é cada vez mais comum, já que a
mulher na sua essência é colaborativa e tem
uma grande capacidade de enxergar o todo.
Sendo uma das principais cooperativas
de crédito do país, a Cresol não só acompanha de perto a participação das mulheres
nos negócios dos mais variados segmentos,
como se orgulha de contribuir de forma significativa com a gestão neste cenário. No
sistema elas já são maioria entres os funcionários, 3506 são mulheres do total de 5699,
o que representa 61,51%. Já no quadro social também representam mais de 40%. Elas
também marcam presença na gestão, como
é o exemplo da Cresol União, cuja diretoria
executiva é formada 100% por mulheres.
Mulheres na liderança
No que se refere a representatividade feminina, a Cresol União é um dos exemplos.
Com centro administrativo em Coronel Vivida (PR) a unidade tem à frente da Diretoria
Executiva a superintendente, Iomara Gaeski
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Ziger, a diretora administrativa, Silvania Pizzato Schiavini e a diretoria de negócios,
Silvania Faccin. No Conselho de Administração, por sua vez, 22% são do gênero feminino, enquanto no Conselho Fiscal são 33%.
Diretora superintendente, Iomara Gaeski
Ziger precisou interromper os estudos durante
o ensino fundamental, conseguindo concluí-lo só mais tarde e hoje se orgulha de ser um
exemplo de que os estudos podem expandir
os horizontes. Com incentivo de familiares,
ingressou no Centro Estadual de Educação
Profissional do Sudoeste (Colégio Agrícola de
Francisco Beltrão), onde se formou no Ensino
Médio no curso Técnico em Agropecuária, o
que lhe abriu as portas para trabalhar na Cresol em Coronel Vivida, em 1998.
“Para crescer cada vez mais profissionalmente, acredito que a busca por capacitação é fundamental. Hoje sou graduada
em Administração, com MBA em Gestão
Empresarial de Cooperativas de Crédito
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em
2017 participei de uma missão de estudos
com o tema “Cooperativismo de Crédito na
Alemanha - Sistema e estratégia”, na ADG
(Akademie Deutscher Genossenschaften)
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em Montabaur, Alemanha e em 2019, também fui a Dallas, no Texas, para participar do
curso “Construindo uma comunidade global”. Assim como eu, as demais diretoras e o
presidente da instituição, buscando sempre
incentivar os jovens a manterem-se sempre
atualizados, para que tenham oportunidade
de crescimento”, afirma Iomara.
Desafios
Margareth de Fatima Gaertner Bastos é
presidente da Cresol Curitibanos, que conta
atualmente com a sede em Curitibanos (SC)
e também já atua no cooperativismo há 26
anos. Iniciou como sócia-fundadora, e vendo
a necessidade de uma liderança mais estruturada começou a se envolver cada vez mais,
passando por diversas posições na cooperativa, até chegar na sua função atual como
presidente. Ela conta que um dos principais
desafios que enfrentou há 26 anos atrás,
quando a resistência pela presença feminina
em grandes cargos era um tabu ainda maior,
foi justamente o fato de ser uma mulher assumindo um papel de liderança.
“É essencial inserirmos o lado feminino
nas organizações que é voltado para o cui-

dado com as pessoas, a dedicação com os
detalhes, fazendo o equilíbrio entre razão
e emoção e mostrando que as mulheres
possuem capacidades e competência para
ocupar espaços antes majoritariamente
masculinos. Espero que cada vez mais mulheres se envolvam no sistema financeiro, e
da nossa parte aqui na Cresol Curitibanos
sempre damos oportunidades para as mulheres que estão presentes em diversos cargos como conselho fiscal, administrativo
e executivo. Meu maior desejo é que mais
mulheres arrisquem-se e desbravem espaços que antes eram ocupados unicamente
por homens”, destaca Margareth.
História
Rosane Pansera Dalsoglio é diretora-presidente da Cresol Planalto Serra, com
sede em Sandanduva (RS). Ela fez parte da
história da cooperativa desde o processo de
criação, mas foi a partir de 2010 que passou
a ocupar a função de presidente da unidade.
“Eu não sabia muita coisa, mas fui me envolvendo, querendo aprender, pedindo para
funcionários da época para me ajudarem,
queria fazer o trabalho bem feito. Fui até para
o atendimento, visitas, fui me referendando.
Contava com um grupo de umas 70 lideranças em Sananduva, tínhamos cinco unidades
de atendimento... fomos crescendo, trabalhando muito Gestão de Pessoas, valorizando
funcionários, a formação, e consegui mostrar
para as pessoas que eu tinha capacidade. Fiz
uma boa gestão já no primeiro mandato. Fui
para o segundo mandato com apoio de que

deveria continuar, as lideranças defenderam
muito que eu continuasse. Fui para mais um
mandato e continuo até hoje”.
Elas empreendem
Além das gestoras e funcionárias que
contribuem cada vez mais com o crescimento da Cresol com a sua força de trabalho, a cooperativa também traz ao longo de
sua história vários cases de sucesso entre
mulheres que se associaram e fizeram de
oportunidades grandes negócios.
Elenir Bones Corrêa é manicure e pedicure há 16 anos e, desde 2010, é cooperada
da Cresol. Na época, antes de se associar,
atendia as clientes na garagem, mas vendo
a demanda crescer, sentiu a necessidade
de investir um pouco mais no seu negócio.
E foi através do microcrédito gaúcho, que
consegui se estruturar melhor investindo
em uma sala comercial.
“Sabia por meio de outras pessoas que
era uma cooperativa muito boa de se trabalhar. Minha família já era cooperada há
alguns anos, segue sendo até hoje, e já
comentavam sobre o bom relacionamento e as vantagens de ser associado Cresol.
Conhecendo alguns colaboradores que
trabalhavam na agência de Humaitá, fizemos o primeiro contato e desde lá, nosso
relacionamento com a cooperativa sempre
foi positivo e enriquecedor. Sempre quis
ser dona do meu próprio negócio, buscar
minha independência financeira e ser empreendedora. Acho isso extremamente importante para nós, mulheres”, afirma Elenir.

Biscoito artesanal
Irys Lairelt Schlickmann e a mãe Rosimeri dedicam-se a produção de biscoito
artesanal há 10 anos. Há 5 anos no entanto,
também resolveram expandir os negócios
abrindo uma biscoiteria. Associadas da Cresol de Grão –Pará (SC) elas comentam como
a Biscoiteria Doces Meri se tornou realidade.
“Fomos evoluindo, recebendo pedido de
prefeitura, aceitando pedidos maiores e tivemos a necessidade de fazer um espaço maior
para a produção. Como antes a minha família
trabalhava com fumo, adaptamos uma estufa
e transformamos esse espaço em uma cozinha
para atender as demandas. Faz mais ou menos
uns cinco anos que viemos para esse lugar que
estamos agora, construímos um espaço maior
para poder atender os clientes e atender os turistas. Aqui estamos em uma rodovia que liga a
serra ao litoral, então tem uma demanda grande de turistas aqui na nossa região. O nosso
trabalho é todo manual, todo artesanal, tudo o
que é feito aqui passa tudo pelas nossas mãos,
com muito carinho”, afirma a filha.
Com mais de 26 anos de história, 680
mil cooperados e 682 agências de relacionamento em 17 estados, a Cresol é uma
instituição que está se consolidando entre
as principais cooperativas financeiras do
País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras
para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais. Em 2021, a cooperativa encerrou o ano com R$ 16,8 bilhões em ativos
e destacou sua solidez entre as instituições
financeiras cooperativas do país.

Sebrae: mulheres lideram 10,1 milhões de empreendimentos no Brasil

U

m estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aponta que o empreendedorismo feminino no Brasil apresentou sinais de recuperação no
último trimestre do ano passado, depois de sofrer retração a
partir dos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Recuperação - O estudo, realizado com base nos dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnadc), mostrou que após recuar para um total de 8,6 milhões, no segundo trimestre de 2020, o número de mulheres
à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de
2021 em 10,1 milhões, mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, antes da pandemia.
Participação - Apesar dessa evolução, a participação das
mulheres empreendedoras no universo de donos de negócio
no Brasil (34%) ainda está abaixo da melhor marca histórica,
registrada no 4º trimestre de 2019, quando elas representavam 34,8% do total.
Donos de negócios - O estudo do Sebrae indica ainda

que a participação feminina entre os donos de negócios empregadores também continua abaixo do período pré-crise.
No final de 2019, havia 1,3 milhão de donas de empresas
que contratavam empregados, o que representava 13,6% do
total das donas de negócio. Já no final do ano passado, esse
número havia recuado para 1,1 milhão (11,4% do universo).
Serviços - Os dados mostram que 50% das proprietárias
de negócios de estão no setor de serviços, enquanto 21%
estão no setor de construção. Em relação aos homens, 35%
dos donos de negócios se concentram no setor de serviços,
enquanto 21% estão no setor de construção.
Chefes de domicílios - Ainda segundo a pesquisa, aumentou a proporção de mulheres que são chefes de domicílio. Em 2019, elas eram 47% e no último trimestre de 2021
as empreendedoras chefes de domicílio representaram 49%
do total.
Redução - Por outro lado, diminuiu a participação das
mulheres negras à frente dos negócios. Enquanto no último
trimestre de 2019, antes da pandemia, elas eram 50,3% das

donas de negócio, no último trimestre do ano passado, elas
passaram a responder por 48,5%. Já as mulheres brancas
passaram de 48,4% das donas de negócio para 49,9%.
Escolaridade - O Sebrae mostra que a escolaridade das
mulheres que estão empreendendo aumentou e que a diferença do número de mulheres com pelo menos o nível médio
aumentou em relação aos homens entre o último trimestre
de 2019 e o mesmo período de 2021.
Ensino médio - No quarto trimestre do ano passado,
68% das empreendedoras tinham pelo menos o ensino médio. Entre os homens, essa proporção era de 54%. A variação
no período foi de 11 pontos percentuais entre as mulheres e
4 pontos entre os homens.
Crescimento - A pesquisa mostrou crescimento da participação feminina nos setores de informação/comunicação
e educação/saúde. Entre o quarto trimestre de 2019 e o mesmo período do ano passado, a presença das empreendedoras
cresceu 3 pontos percentuais e 4 pontos, respectivamente.
(Agência Brasil)
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Sescoop/SC homenageia mulheres com palestra especial

A

O conteúdo abordou a expectativa de padronização, a cultura da comparação e a autoestima
como fatores que interferem, diretamente, na saúde de muitas mulheres.

Luiz Vicente Suzin é presidente do Sistema Ocesc

Opinião

Mulher e cooperação

P

ode parecer piegas ou anacrônico um homem escrever sobre a importância e o papel da mulher na sociedade por
ocasião do Dia Internacional da Mulher, que transcorre em 8
de março. Faço isso, porém, com o sentimento de gratidão na
condição de dirigente de um sistema cooperativista do qual
participam cerca de 3,5 milhões de catarinenses, sendo mais
de 40% formados por mulheres.
Acompanhando o desenvolvimento dos costumes no
ocidente, a sociedade brasileira foi, lentamente, ampliando as
oportunidades econômicas e profissionais para as mulheres.
Em Santa Catarina as cooperativas se tornaram áreas essenciais
que atraíram o interesse das mulheres e onde elas, em face
da persistência e eficiência, conquistaram valiosos espaços.
As mulheres estão presentes nos sete diferentes ramos (segmentos onde o cooperativismo está organizado), sendo que
o de consumo concentra a maior parcela de participação, com
51,11% do quadro social. Os ramos saúde (45,05%) e crédito
(42,41%) ocupam a segunda e terceira colocação em número
de mulheres cooperadas.
As mudanças e transformações não vêm prontas, resultam
de esforço pessoal, processos sociais, ciclos econômicos, crises,
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s funcionárias, cooperadas, esposas e
filhas de cooperados da Coamo e Credicoamo foram homenageadas Semana da
Mulher 2022, com o tema “É preciso ter força... é preciso ter sonho sempre”.
“Preparamos uma programação especial
paras as mulheres do nosso cooperativismo,
com ações que reúnem depoimentos de relatos e histórias com publicações nas redes
sociais e na intranet, que mostram o valor e
a força das mulheres, além de felicitações na
manhã deste dia tão importante”, explica a
chefe do departamento de Desenvolvimento de Gestores, da gerência de Gestão de
Pessoas da Coamo, Ana Claudia Periçaro.
As funcionárias acompanharam várias
palestras de interesse do público feminino.
Também às cooperadas, esposas e filhas de
cooperadas foi desenvolvido um ciclo de palestras, pelo canal da Coamo no YouTube, a
palestra especial sobre os “Desafios da Sucessão Familiar”, com a palestrante Mariely Biff.
Força
“É preciso ter força, é preciso ter sonho
sempre é um tema inspirado na música
‘Maria Maria’, de Milton Nascimento, e reflete bem o papel e a importância da mulher
em todos os ambientes em que elas estejam. As mulheres, tanto funcionárias como
cooperadas, esposas e filhas cooperadas

COAMO

motivações” ressaltou. Luise concluiu ao afirmar que não há resposta pronta para o questionamento proposto pela palestra. Segundo
ela, é preciso construir a cada dia. “Temos
que olhar para a gente, para o nosso valor, se
elogiar, se cuidar, ter carinho. Receber o valor
dos outros é importante, mas também precisamos aprender a valorizar o que a gente é e
dar sentindo a vida”, concluiu.
OCESC

influência de uma construção social onde a
sociedade espera que se encaixem em padrões sociais e culturais”, disse. A partir disso, ressaltou que as mulheres tendem a se
cobrar, se autocriticar e incorporar conceitos
delas mesmas durante a vida.
“Não estamos acostumadas a pensar em
nós de forma positiva. Devemos ter cuidado
com a busca de padrões e pensar nas nossas

OCESC

“M

ulher, quem é você?”. Essa foi a reflexão proposta pela palestra on-line
promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de
Santa Catarina (Sescoop/SC), nesta semana,
em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. A iniciativa foi uma realização em
parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O conteúdo apresentado abordou a
expectativa de padronização, a cultura da
comparação e a autoestima como fatores
que interferem, diretamente, na saúde de
muitas mulheres.
A psicóloga e doutora em Saúde Coletiva, Luise Lüdke Dolny, conduziu a palestra e
alertou sobre a importância de as mulheres
refletirem sobre si mesmas. “As mulheres entram em um ciclo de piloto automático devido a rotina e se descrevem pelas funções
que desempenham, pela profissão, carreira
e pelas características que julgam de si mesmo, qualidades e defeitos”, afirmou.
Segundo a profissional, as mulheres
sofrem a pressão da necessidade de se conectarem, ou seja, de fazer parte de um grupo, serem aceitas e bem quistas. “Elas têm a

Coamo/Credicoamo: homenagens às mulheres cooperativistas

têm valor e força, e contribuem muito para
o desenvolvimento e fortalecimento do
cooperativismo e do agronegócio, por isso
recebem os nossos parabéns”, afirma Airton

Galinari, presidente Executivo da Coamo.
Confira a homenagem produzida pela cooperativa pelo link: https://youtu.be/Wl_A23a0jOw.
(Fonte: Imprensa Coamo)

Coops podem participar do Programa Mulher Empreendedora ASG
avanços graduais e alguns recuos. Desde a conquista do voto, a
mudança de status no casamento civil, acesso às universidades,
a formação e qualificação profissional, o comando de empresas
familiares ou de grandes corporações e o ingresso em áreas antes
tipicamente masculinas (como Polícias e Formas Armadas) – a
mulher vive uma escalada de crescente protagonismo. Quem
colhe os frutos desse fenômeno é a sociedades e, em seu seio, os
próprios homens que dividem com as mulheres compromissos e
responsabilidades em todos os ambientes da atuação profissional e empresarial.
Obviamente que ainda é preciso evoluir. Muitos setores
da vida associativa e empresarial são infensos aos avanços da
mulher, resistem, segregam, procrastinam concessões e demonstram preconceito em políticas salariais ou de promoção,
na abertura de empreendimentos ou na garantia de igualdade
de oportunidades. De outra parte, os crimes de feminicídio ainda chocam seja pela brutalidade ou pela inaceitável redução da
mulher a objeto do domínio masculino, merecendo condenação da Justiça e repressão policial.
Na contramão dessas distorções que ainda persistem na
atualidade, as cooperativas se tornaram oásis onde a capacida-
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de de trabalho, o talento, a iniciativa e a criatividade da mulher
podem se manifestar, prestando inestimável contribuição ao
crescimento dessas sociedades humanas. Trata-se de uma
contribuição efetiva, avaliada e mensurada em resultados possíveis de verificação na qualidade dos serviços prestados e produtos oferecidos pelas cooperativas aos seus associados e pelos
saldos econômicos contabilizados em balancetes e balanços.
As mulheres dão provas de competência – e não raras
vezes de superioridade – atuando em tarefas operacionais,
administrativas, de relacionamento com o público, de gerencia, assessoramento superior e mesmo na presidência. Enfim,
também esbanjam eficiência em etapas complexas de planejamento, organização, coordenação, controle e comando.
Cooperativismo é terreno fértil para as mulheres. Não é
sem motivo que cooperativa é um termo feminino.

iversidade, equidade de oportunidades e sustentabilidade ganham cada vez mais relevância nas discussões
sobre o mundo coorporativo. Diante desse cenário, a Agência
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançou, no
dia 8 de março, o Programa Mulher Empreendedora ASG.
O edital vai selecionar 10 propostas que irão apoiar
soluções inovadoras com foco no meio ambiente, questões
sociais ou em melhorias na governança de empresas, dedicadas ao avanço da agenda ASG (Ambiental, Social, Governança), estimulando a adoção de tecnologias, à difusão tecnológica e à adoção de modelos de negócios mais competitivos.
“A iniciativa se enquadra na missão da ABDI que procura
estimular o empreendedorismo tecnológico digital mas traz o
diferencial que é promover a inclusão e igualdade de gênero”,
explica o analista de Produtividade e Inovação da Agência, Jackson De Toni. “No Brasil, das 400 empresas em operação na
Bolsa de Valores, 61% não tem uma única mulher entre seus
diretores estatutários e 45% não tem participação feminina no
Conselho de Administração”, destaca o especialista.
Representatividade
As mulheres representam mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE, mas, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) apontou em

vas e associações (com ou sem fins lucrativos) que tenham ao
menos uma mulher em cargo de gestão. Além disso, no caso
das empresas, o capital social precisa ter no mínimo 30% de
participação de mulheres; no caso das cooperativas a proposta precisa ser executada com autonomia pelos cooperados,
de modo a não demandar relação de subordinação entre a
cooperativa e os cooperados e ter no mínimo 30% de associadas mulheres assim como as associações.
2018 somente 9,3 milhões de mulheres a frente de negócios. Apesar dos níveis maiores de escolaridade, elas têm
menos representação geral em cargos gerenciais (37,4%) e
recebem cerca de 77% do salário médio dos homens.
Segundo a gerente de projetos especiais, Cynthia Mattos, a
pauta ASG já faz parte do portfólio da Agência não apenas para
os projetos, mas, também, em suas ações e iniciativas internas.
“Características femininas como a versatilidade, a
resiliência, a sensibilidade e o poder de conciliação, compõem um conjunto de soft skills cada vez mais valorizados
pelo mercado”, afirma a gestora.
Sobre o programa
Poderão participar deste Concurso empresas, cooperati-

Premiação
A premiação total chegará a R$ 1,5 milhão, distribuídos
da seguinte forma: Categoria I: Responsabilidade Social (até
4 projetos) – R$ 150.000,00; Categoria II: Responsabilidade
Ambiental (até 4 projetos) – R$ 150.000,00; Categoria III: Boas
Práticas de Governança (até 2 projetos) – R$ 150.000,00.
Critérios de elegibilidade
Adequação ao Modelo de Projeto do Edital; enquadramento nos objetivos, prazos e requisitos; enquadramento
nas temáticas (Responsabilidade Social, Ambiental e Boas
Práticas de Governança) e adoção de soluções tecnológicas,
metodologias ou processos digitais em ações com foco ASG
estão entre os critérios de elegibilidade.
(Fonte: ABDI)
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OCB/PB homenageia
mulheres cooperativistas

OCB/PB

OCERN

Natal recebe Caminhada
pelo Direito das Mulheres

Fontes: Sistemas OCB/AL, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Oceb, Ocern e Ocese

O

D

Sistema Ocern promoveu, em Natal (RN), a 1ª Caminhada
Pelo Direito das Mulheres. A ação foi organizada pelo núcleo
natalense do Grupo Mulheres do Brasil. A concentração começou em frente à agência do Sicoob Potiguar, na avenida Roberto
Freire. O percurso foi até a avenida Praia de Ponta Negra (pólo
gastronômico do bairro).
De acordo com os organizadores, o objetivo da caminhada foi divulgar tanto a existência do núcleo local do Grupo Mulheres do Brasil, como as ações que desenvolvem, além
de mostrar para a sociedade potiguar a importância cada vez
maior de se compreender os direitos das mulheres.
Segundo a advogada Ana Beatriz Presgrave, líder do
Núcleo Natal, a caminhada também visou a chamar a atenção
para o combate à violência contra as mulheres – que aumentou profundamente durante a pandemia -, e atrair voluntários
para ajudar na realização dos projetos previstos para este ano.
“Temos várias ações para implementar no Rio Grande
do Norte. Observamos, por exemplo, que as adolescentes
do interior do estado têm mais dificuldade de concretizar
os estudos e por isso abandonam a escola. E o motivo está
na cultura de que as mulheres precisam cuidar da casa,
principalmente aquelas que já são mães”, comenta a advogada. “Estamos fazendo parcerias para tentar mudar essa
realidade, montando uma rede de apoio para essas adolescentes, com reforço escolar, creches para elas terem onde
deixar os filhos. A ideia é tentar oferecer para essas garotas
uma perspectiva de futuro”, apontou.
Uma das parcerias firmadas é com o projeto Aldo Parisot, da Escola de Música da UFRN, que promove a educação
musical de jovens no interior com a perspectiva de cidadania, igualdade de gênero e de inserção da juventude no
ambiente cultural.

irigentes de cooperativas da região
metropolitana de João Pessoa, conselheiras e colaboradoras do Sistema OCB/PB
participaramde um almoço em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
As participantes foram recebidas
pela gerente de Desenvolvimento de
Cooperativas, Ana Margarida Formiga, e
pelo superintendente do Sistema, Pedro
D’Albuquerque. A ação proporcionou a integração entre as lideranças femininas de
cooperativas dos ramos de saúde, crédito,
transporte, agropecuário, infraestrutura e
trabalho, produção de bens e serviços.

Palestra Descubra o Seu Poder reúne público feminino em Pernambuco

O
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s mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço, e
no cooperativismo não é diferente! Para ampliar essa
conquista crescente, o cooperativismo baiano, seguindo
a tendência do cooperativismo nacional, criou o Comitê
Estadual de Mulheres Cooperativistas, um ambiente de
discussão e prospecção de novas lideranças femininas.
Na Bahia, #ElasPeloCoop reúne representantes
cooperativistas que, juntas, seguem na missão de
construir um cooperativismo mais inclusivo, igualitário
e próspero.Fique ligado no Elas pelo coop: você vai ouvir muito sobre esse assunto!
OCB/MA

OCESE

OCB/AL

umentar a participação feminina na promoção da cultura
da cooperação de forma democrática. Este é o objetivo do
Núcleo de Mulheres Cooperativistas, formado por colaboradoras do Sistema OCERN e mulheres de cooperativas potiguares.
Segundo as idealizadoras, a formação do Núcleo atende ao 7º princípio cooperativista, podendo ser mais uma
ferramenta de promoção de transformação e prosperidade
social por meio do cooperativismo, com a realização de
atitudes e projetos sustentáveis que despertem o empreendedorismo feminino.
“O engajamento feminino ocupou espaços importantes
no novo panorama da sociedade, onde a mulher se destaca nas
suas novas conquistas, promovendo mudanças e construindo
políticas que venham beneficiar e trazer melhorias na qualidade de vida das mulheres, seus familiares e comunidade”, explica
Maria José de Brito, consultora do Sistema OCERN.
O grupo já deu início a reuniões com o objetivo de
construir uma agenda positiva de ações a serem desenvolvidas ao longo do ano. O Núcleo é aberto à participação de
mulheres de cooperativas do estado de todos os Ramos.

OCERN

A

A

OCB/CE

#Elas pelo Coop Nordeste

Ocern cria Núcleo de Mulheres Cooperativistas

OCB/PE

Sistema OCB/PE realizou a palestra Descubra o seu Poder,
com a coach e consultora Carla Oliveira. O evento foi realizado de forma virtual e contou com a participação de mulheres de
cooperativas e de outros segmentos. O conteúdo contemplou as
oportunidades de trabalho para o público feminino, a violência
doméstica e os relacionamentos abusivos, o empoderamento e o
protagonismo feminino.
Um dos destaques da palestra foi a questão da tripla jornada,
que, na sociedade de hoje, contempla não apenas a atuação na
carreira e no ambiente doméstico, mas também a atenção e os
cuidados com os idosos. A palestra focou, ainda, a busca da mulher pelo seu lugar no mundo sem abrir mão da identidade feminina e de suas escolhas quanto à família e à maternidade.

Visita do Sistema OCB/AL à comunidade Chã da Pia durante missão técnica à cidade de Areia-Paraíba. No detalhe, a arte feminina em seu esplendor.

Encontro de Mulheres Cooperativistas no Maranhão
celebrou o Dia Internacional da Mulheres.
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AMAZÔNIA COOPERATIVA

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

Encontro de Mulheres Cooperativistas reúne lideranças no Amazonas

N

OCB/AP

os dias 18 e 19 de março,
o Sistema OCB/AM realizou o VII Encontro de Mulheres
Cooperativistas do Estado do
Amazonas, no Hotel Da Vinci &
Conventions.
O Encontro contou com
a participação de lideranças
femininas cooperativistas da
capital e do interior do Estado,
que foram recepcionadas com
uma programação recheada de
surpresas, e um talk show emocionante com a superintendente do Sescoop/AM, Cláudia
Sampaio, com o tema “O poder
de acreditar em si mesma”, conduzido pela Jornalista Daniela
Branches.
As mulheres já representam
40% dos 17 milhões de cooperados no Brasil.

presidente do Sistema OCB/AP, Maria
Nascimento, homenageou líderes cooperadas durante um café da manhã especial
em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. O evento comemorativo ocorreu na
sede da OCB-AP, no centro de Macapá.
Maria falou sobre a importância feminina nas cooperativas. Na ocasião, ela contou
um pouco da sua história no cooperativismo
amapaense para as mulheres dirigentes, conselheiras, cooperadas e as mulheres do quadro do Sistema OCB/AP.
Aos 30 anos, e com mais de uma década
de casa, ela iniciou na OCB como estagiária.
E daí não parou mais de respirar o cooperativismo, como gosta de afirmar. Passou por

diversos setores da instituição, até chegar à
presidência executiva do Sistema.
O conhecimento acumulado sobre o setor em todos esses anos foi o fator primordial
para a escolha dela pelo segmento cooperativista amapaense. Ela Nascimento conhece o
funcionamento das 74 cooperativas do Amapá porque ajudou na elaboração de estatutos
e modelo de gestão de muitas delas.
Para simbolizar o protagonismo delas
dentro das entidades, a presidente lembrou
que três cooperativas são compostas 100%
por mulheres no Amapá: a Cooperativa Mãos
que Criam, de Macapá, Cooperativa Mista de
Mulheres Extrativistas do Alto Cajari (Coopemac), de Laranjal do Jari, e a Cooperativa de

Homenagens em Rondônia

S

eguindo a programação de ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Sistema OCB/RO promoveu a palestra
“Felicidade autêntica: O poder das mulheres na gestão dos
negócios”, ministrada pelo palestrante Benedito Nunes Rosa.
O evento ocorreu de maneira virtual e destacou a
evolução do protagonismo feminino ao longo da história,
dados estatísticos da atuação das mulheres nos negócios
e os resultados alcançados, cases de sucesso, dentre outros
pontos relevantes para o debate. A ação teve o objetivo de
promover o apoio a cultura e homenagear as mulheres, em
alusão ao seu dia comemorativo.
Na noite anterior, o Sistema OCB/RO promoveu a

Mulheres Agroextrativista do Amapa (Coopmap), de Porto Grande.
“A mulher hoje tem uma força muito
grande dentro do Cooperativismo do Amapá. Elas estão sempre presente nas capacitações e debates sobre temas relevantes,
tomadas de decisões e ocupando funções
de gestão e administração das cooperativas.
Esse empoderamento delas, a garra e a motivação dessas mulheres dentro do segmento
cooperativista, são contagiantes. Obrigada a
vocês, mulheres, pelo que fazem pelo cooperativismo do Amapá”, ressaltou a dirigente.
A presidente foi a primeira mulher jovem do Brasil a presidir uma unidade estadual do Sistema Cooperativista.

FIQUE LIGADO EM NOSSOS CANAIS DE DIVULGAÇÃO DO COOPERATIVISMO.
WEBRÁDIO, PODCAST E LIVE

apresentação da Orquestra Sinfônica Quarteto OSV de Vilhena, no Porto Velho Shopping, em homenagem a todas
as mulheres cooperativistas.
Com estas ações, o Sistema OCB/RO busca estimular o
protagonismo feminino da gestão dos negócios, resgatando os valores e competências das mulheres quando à frente
de grandes projetos, organizações ou desafios.
“Estamos orgulhosos em destacar a participação das
mulheres no cooperativismo de Rondônia e do Brasil. Queremos engajar cada vez mais as rondonienses a fazerem
parte desse movimento que só cresce”, afirmou o presidente do Sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues.

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

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS

16h às 18h

EM SINTONIA COM O COOPERATIVISMO

OCB/RO

A

OCB/AM

OCB-AP oferece café da manhã pelo Dia Internacional da Mulher

ACOMPANHE-NOS NAS PLATAFORMAS!
l WWW.RADIOPOPRIO.COM l
l FACEBOOK.COM/RADIOPOPRIO l
l FACEBOOK.COM/BRCOOPERATIVO l
l YOUTUBE.COM/PORTALBRCOOPERATIVO l

APRESENTAÇÃO
CLÁUDIO MONTENEGRO
E CLAUDIO RANGEL

PORTAL E REVISTA

O COOPERATIVISMO BRASILEIRO SE ENCONTRA AQUI.
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Uma parceria
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Opinião
SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ

Mulheres no cooperativismo

T

er mulheres como protagonistas na sociedade é a busca que marcou e vem
sendo celebrado em todo 8 de março. Os
avanços já conquistados com a ampliação
de direitos, participação na economia, nos
negócios, na política, nas empresas e a independência financeira, marcam momentos históricos importantes na ainda longa
trajetória da linha do tempo para o caminho da igualdade.
Os cenários e possibilidades para as
mulheres em busca de seu espaço se expandiram, mas ainda existem barreiras,
nem sempre o discurso condiz com a realidade. Ainda há muito a ser feito e o despertar desse princípio, a chama acesa, está
dentro de cada mulher, acreditando no seu
valor, no seu potencial, na sua força, na sua
integridade, na sua perseverança, na sua
inteligência, na sua sensibilidade e na força
do amor a tudo que lhe é dedicado.
Sou filha de agricultores, cooperativistas e desde criança vi o diferencial do cooperativismo na sociedade. Minha formação pessoal e profissional, foi pautada em
seus princípios e valores. Sou associada
e colaboradora desde os meus 18 anos, o
que se sustentou muito por acreditar que
seja a melhor escolha, devido à confiança
e credibilidade que a entidade agrega. Vivi
em meu meio a alegria de me inspirar em
muitas mulheres fortes e dedicadas. Minha
primeira e inesquecível professora, minha
mãe que deu uma pausa eterna na carreira
como professora para cuidar da família, a
primeira mulher gerente da cooperativa Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ, mulheres ficando um pouco mais longe de suas famílias
e voando alto em outros estados, levando
o cooperativismo adiante, mulheres conciliando a vida familiar e profissional em
meio às universidades, mestrados e doutorados, mulheres seguindo junto com
seus maridos nos novos desafios de suas
carreiras, mulheres empreendedoras, mulheres guerreiras das causas sociais, mulheres mães e pais de família, mulheres fortes
de fé inabalável. Vi muitas mulheres, mas
vi também muitos homens acreditarem e
darem força a todas essas mulheres. É disso
que o mundo precisa, é dessa sinergia que
o futuro depende para que cada vez mais,
em todas as instituições, os tratamentos se-
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Geovanna Bonetti Scheidt é Diretora de Operações da Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ

jam igualitários.
Toda essa inspiração também pode impactar você.
Dentro de um dos sete princípios cooperativistas está a educação, formação e
informação dos seus associados e comunidade, nesse sentido e vindo também em
encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas em 2015,
que a cooperativa vem buscado aumentar
a participação das mulheres, em todos os
âmbitos. Para isso, foi criado um evento
especial no Outubro Rosa, estimulando a
participação das mulheres no Programa
Crescer e fundando o comitê Mulheres de
Flor e Aço. Já no quadro social nos últimos
3 anos o crescimento foi de 37%, chegando
a 14.052 mulheres, representando cerca de
35% das pessoas físicas, além disso já são
30% das participantes nas assembleias,
24% das lideranças de núcleos e já conquistamos 3 postos no Conselho de Administração e Fiscal. Esses números estão longe
dos 52% das mulheres que atuam no nosso
quadro de colaboradores, mas indicam que
a cooperativa está de portas abertas para
todas.
Olhando para o mundo digital, hoje as
mulheres representam a maioria dos nossos seguidores nas redes sociais, sendo
61,1% no Instagram e 63% no Facebook, o
que nos mostra o quanto as mulheres estão
engajadas com a cooperativa e as nossas
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causas. Para homenageá-las em 2021, a cooperativa lançou no mês de março o Podcast “Elas podem!”, contando histórias reais
de mulheres da nossa sociedade e abordando também temas importantes como
a violência contra a mulher e formas de se
proteger. E neste ano, convidamos 4 associadas para contar suas histórias de vida em
nossas redes e nos inspirar ainda mais, com
toda a sua determinação, força e coragem.
Valorizamos os avanços já conquistados quanto à representatividade feminina
dentro das cooperativas, cientes de que
ainda temos potencial para ampliar e muito a presença das mulheres para tornar as
organizações ainda mais eficientes e igualitárias. Daí a importância da cooperação,
da união e o convite todo especial para
termos cada vez mais a presença de mais
e mais mulheres engajadas, conscientes de
sua importância e relevância no desenvolvimento social, de onde estiverem, lado a
lado com os homens.
Confiamos nas mulheres para tornar a
atuação cooperativista ainda mais forte e
exemplar. Seja como dirigentes, colaboradoras ou associadas, as mulheres têm sido
cada vez mais protagonistas no universo
cooperativo. E desejamos que isso se reflita
em toda a sociedade.
Oito de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Se a força dessa data ainda
não te sensibilizou, que essa seja a primeira
de muitas reflexões e ações.
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Passado e futuro sobre o apoio estatal na constituição de
cooperativas populares

administração dos Restaurantes Populares da Prefeitura,
pelos próximos dois anos.
Silvani Silva, coordenadora de Segurança Alimentar,
disse que as cooperadas estão aplicando todo o conhecimento que foi adquirido nos cursos de boas práticas de
manipulação de alimentos que foi oferecido pelo Núcleo
de Educação Alimentar e Nutricional (NEAN) da prefeitura.
Camila Capacle, coordenadora executiva de Trabalho e
de Economia Criativa e Solidária, destaca que a Cooperativa
Panelas Unidas faz parte do programa Coopera Araraquara
e é incubada pela Incubadora Pública de Economia Criativa
e Solidária (IPECS) por meio da Coordenadoria de Trabalho
e de Economia Criativa e Solidária, que faz o acompanhamento da parte da gestão administrativa”, salientou.
E aqui eu preciso chamar a atenção para os diversos
modelos de cooperativismo que nós temos em potencial e
de forma real. É necessário estabelecer um diferencial para
as cooperativas reconhecendo aquelas que têm potencial
para o desenvolvimento e melhoria de condições socioeconômicas das pessoas em condições de vulnerabilidade, que
só é viável com o apoio de políticas públicas.

O papel das mulheres no cooperativismo de crédito

De volta ao passado, preciso dizer que Louis Blanc, foragido por ter sido quase morto pelos conservadores que tomaram
de volta o poder na França, foi desacreditado sob o argumento
de que seu projeto de cooperativas era um fracasso.
Exilado, Louis Blanc escreveu “História da Revolução
de 1848”, um importante relato sobre a deturpação de seu
projeto e a narrativa da existência de diversas cooperativas
francesas, de muito sucesso, que demonstram que a França
não esteve tão atrás da Inglaterra no pioneirismo da constituição de cooperativas de sucesso.
É preciso tomar cuidado com a identificação do cooperativismo com o liberalismo ou com a meritocracia, acreditando que basta a união de pessoas que a mágica se instala.
Nem sempre é essa a realidade. O cooperativismo ainda é
regulado de modo hegemônico, desprezando a máxima de
Rui Barbosa: “tratar de maneira desigual, na medida em que
desigualam entre si”. Está mais do que na hora de acordarmos para o fato de que, para alguns, organizar uma cooperativa é caro. E o econômico pode ser uma ferramenta para
inviabilizar o fortalecimento dos mais fracos.
Saudações cooperativistas e até a próxima!

N

ão é mais novidade a importância da
presença feminina em cargos de liderança e a busca, pelas empresas, por mulheres para ocupar posições nos seus Conselhos de Administração.
O que faz a presença da mulher ganhar
tanta notoriedade? As pesquisas evidenciam que os resultados financeiros de mulheres em gestão de patrimônio e carteiras
pessoais são maiores que dos homens no
médio e longo prazo.
Uma das explicações para as diferenças
em padrões comportamentais para ação e
risco, segundo a economista Irene van Staveren (2014), estaria relacionado à presença
de hormônios, como a testosterona, mais
presente em homens, enquanto comportamentos mais voltados à comunidade e ao
próximo estariam relacionados a estrogênio
e ocitocina, mais presentes em mulheres.

Hormônios afetam o comportamento.
Hormônios afetam o comportamento.
A economista explica que a testosterona aumenta o comportamento de risco e
por causa dela, o cortisol tende a ser mais
elevado nos homens, o que pode explicar
a maior volatilidade do mercado onde homens estão. Já a resposta da ocitocina ao
cortisol pode explicar os maiores retornos
das mulheres quando comparadas aos homens em gestão de patrimônio.
A literatura já realizada sobre o assunto
serve de apoio para colocar mais mulheres
em cargos de importância no setor financeiro, como gerência de risco, uma vez que
mulheres levam mais tempo para tomar
uma decisão importante, avaliando melhor
as incertezas.
Beckmann e Menkhoff (2008) afirmam
que a relação com o risco está também as-

sociada ao nível de experiência e de educação financeira. Lusardi e Mitchell (2008)
complementam, considerando que mulheres que possuem mais letramento financeiro planejam melhor.
Podemos deduzir que nas cooperativas
de crédito, sociedades sem fins lucrativos,
a presença feminina pode ter um papel
primordial para garantir a sustentabilidade
econômica e social da cooperativa no médio e longo prazo. As cooperativas podem
e devem estimular a educação financeira e
planejamento financeiro entre as mulheres
no seu quadro social. Parabéns às cooperativas que já desenvolvem esse trabalho
junto às suas cooperadas.
Fonte: https://pensologoinvisto.cvm.gov.br/o-que-determina-a-diferenca-de-comportamento-financeiro-entre-homens-e-mulheres/#more-2705

PANELAS UNIDAS

epois de deflagrada a Revolução, de 1848, ocorrida na
França, o governo provisório criou as chamadas Oficinas
Nacionais, sob o comando e organização de Louis Blanc,
um socialista que acreditava que o capitalismo competitivo
que então se desenvolvia na França tendia a prejudicar a
personalidade humana, colocando um homem contra o
outro e empurrando os mais fracos contra a parede. O primeiro passo para uma sociedade melhor, segundo Blanc,
seria garantir trabalho para todos, estabelecendo “oficinas
sociais” financiadas pelo Estado. Essas oficinas, controladas
pelos próprios trabalhadores, gradualmente assumiriam a
maior parte da produção até que surgisse uma sociedade
cuja coletividade a tornasse menos desigual.
Voltando para 2022, a notícia que trago hoje é da Cooperativa Panelas Unidas, criada com apoio da Prefeitura
de Araraquara (SP), por meio do projeto “Cooperativismo
como Porta para o Futuro”, que reúne 15 mulheres cozinheiras beneficiárias de programas sociais do município
que vieram de situação de vulnerabilidade social.
A cooperativa venceu o processo de chamamento público e se tornou responsável pela operacionalização e

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

CRESOL CENTRAL

D

Cooperando com as finanças

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Adriana Amaral é advogada, mestranda em Ciências Jurídicas e
Sociais pela UFF e membro da Comissão Permanente de Direito
Cooperativo do IAB. contato@questaocooperativa.com.br

Questão Cooperativa

Integrantes da cooperativa Panelas Unidas em ação
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Seminário da Cresol Central, realizado em 2018, deu a exata dimensão do papel da mulher no cooperativismo de crédito
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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?

A história de Cabo Toco e a representação da mulher

O

Sou Valente,
Do primeiro Regimento,
Enfermeira e combatente”
Com a repercussão da música, a Brigada Militar a procurou e a reincorporou.
Também lhe deu uma aposentadoria
como segundo sargento, além de um fim
de vida digno. Já estava com 80 anos.
Há muitas teses sobre a vida dela. Uma
delas na Universidade Federal de Santa
Maria, escrita por Renata Silva, que fez uma
pesquisa profunda na vida da Cabo Toco.
Trago essa história lá de 1920, de uma
mulher que salvou um Regimento inteiro
numa batalha e conseguiu levantar o moral
da tropa, mesmo combalida. Ela conseguiu
manter e venceu aquela batalha.
O professor Tomaz Tadeu da Silva, da

DIVULGAÇÃO

lmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco, nasceu
em 1902, em Caçapava do Sul, no interior
do Rio Grande do Sul. Aos 21 anos foi recrutada para a Brigada Militar e participou dos
movimentos revolucionários de 1923, 1924 e
1926, porque, além de ser uma excelente enfermeira, ela era uma exímia atiradora.
Em 1924, ela se juntou às tropas no Passo da das Pitangueiras. Foi um massacre.
Ela conseguiu salvar o comandante João
Vargas de Souza e abateu muitos soldados.
Foi considerada o melhor atirador do grupo.
Saiu da tropa em 1932 e ficou esquecida.
Em 1987, foi feita uma música que ganhou a 5ª Vigília do Canto Gaúcho de Cachoeira do Sul, na voz de Fátima Gimenez. E
a música tem um refrão que diz assim:
“Sou guerreira,

Olmira Leal Oliveira, Cabo Toco, recebendo homenagem da turma de PMs femininas
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
é autor de uma obra muito rica para os estudos culturais, chamada “A Produção Social
daIdentidade e da Diferença”, onde ele trabalha a figura da representação. Como alguém
representa o outro. Então, digo como o outro
é. Digo como o povo negro deve ser, quando
deve se comportar, digo como o gordo deve
ser, eu digo como o pobre deve ser, eu digo
como uma mulher deve ser na sociedade, no
mundo, eu construo uma identidade para
ela porque posso, porque estou no topo da
cadeia alimentar.
E este comportamento sócio-cultural
se institui pela figura da representação. O
representado se encaixa. Quando alguém
diz que as mulheres estão praticamente integradas na sociedade, está usando a figura
da representação de forma muito grosseira.
Não sabe bem do que está falando.
E aí que entro com a história da Cabo
Toco. As mulheres estão praticamente integradas na sociedade. Nesse Dia Internacional
da Mulher, digo que já passou o tempo de
pensarmos em representar alguém. Não há
mais como essa figura de linguagem existir
na prática. As mulheres já se apoderaram.
Quando falo em mulher, estamos falando aí
de múltiplas possibilidades. Daquela que se
sente mulher, que se sinta atendida pelo meu
discurso. E espero que sejam muitas, para o
bem da humanidade.
Hoje, você imaginar que as mulheres
necessitam ser representadas por alguém,
pelo homem, é uma retórica que precisa
ser destruída. As mulheres não precisam
de nenhum homem para representá-las e
nem para criar uma identidade para elas.
Elas precisam do protagonismo próprio e
construir sua própria identidade.
O cooperativismo hoje está aberto a isso.
É um dos campos sociais mais porosos e mais
receptivos para que as mulheres desenvolvam
suas atividades e desenvolvam suas vidas, sem
qualquer tipo de preconceito ou sem qualquer
tipo de nota de rodapé de algum homem. Se
você tem uma mulher pequena de 1,50m, que
lutou nas revoluções dos anos 1920, todo esse
discurso de que não pode isso, não pode aquilo, não tem mais sentido.
Estamos no mundo das igualdades no
campo das potencialidades.

It's All Right!
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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.
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O meio mais cooperativo de fazer negócios.
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