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”“
Cooperativas constroem um mundo melhor

Nesta ediçãoNesta edição

Cláudio Montenegro, editor executivo

AAliança Cooperativa Internacional escolheu, para 
celebrar o 100º Dia Internacional do Cooperati-

vismo, o tema “Cooperativas constroem um mundo 
melhor”, em alusão ao Ano Internacional das Coopera-
tivas, que foi celebrado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 2012.

Uma escolha bem oportuna pelo momento de ex-
pansão da doutrina cooperativista em todo o plane-
ta, que ficou ainda mais evidenciada pelas iniciativas 
oriundas das dificuldades impostas pela pandemia, 
quando as cooperativas fizeram a diferença, pondo 
em prática o sétimo princípio cooperativista, como 
nunca antes ocorreu. O interesse pela comunidade, a 
empatia, a solidariedade e ajuda mútua nunca foram 
tão praticados quanto nos últimos dois anos da crise 
sanitária que afetou todos os continentes.

No Brasil, vivemos esse crescimento do cenário 
cooperativo, com cada vez mais exemplos de so-
ciedades  cooperativas que vêm se destacando em 
novos modelos de negócios até então pouco conhe-
cidos ou inimagináveis. São novas iniciativas que se 
apresentam, abrindo oportunidades para trabalha-
dores que buscam se reiventar ou aproveitar as no-
vas chances que o mercado oferece, promovendo a 
participação comunitária em projetos de alto nível e 
elevado grau de comprometimento e fortalecendo, 
assim, a economia nacional.

São dignas de registro as recentes histórias de insti-
tuições como a Coopresa, formada por profissionais da 
área aeroviária e que tem como foco a manutenção de 
aeronaves, alcançando até mesmo o mercado interna-
cional com sua excelência na execução de serviços. E 
este caso de sucesso se torna ainda mais relevante por 

As Nações Unidas deixaram bem claro que esse modelo econômico e social (o cooperativismo) ajuda 
a construir um mundo onde ninguém fica de fora e onde ninguém é deixado para trás.

(Ariel Guarco, presidente da ACI)
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mostrar a força feminina no comando da instituição, 
num ambiente predominantemente dominado por 
homens, comprovando aquela máxima de que “lugar 
de mulher é onde ela quiser”.

Da mesma forma, a Brascoota, primeira cooperati-
va de transporte rodoaéreo de cargas e passageiros, 
se prepara para, em breve, lançar suas aeronaves no 
espaço aéreo  brasileiro e alçar voos mais ousados.

Também digna de atenção é a iniciativa da Cat 
Dog Life Coop, uma cooperativa que se confunde en-
tre consumo e trabalho, oferecendo o primeiro plano 
de saúde pet cooperativo, atendendo a este setor do 
mercado que vem crescendo exponencialmente em 
todo o Brasil.

Em tempos de concorrência cada vez mais acirrada, 
as oportunidades que o cooperativismo lança devem 
ser abraçadas por todos os representantes deste mo-
vimento, em especial os parlamentares que compõem 
a Frencoop Nacional, que têm a força para represen-
tar nossas instituições cooperativistas no Congresso, 
defendendo os legítimos interesses das cooperativas 
brasileiras, que respondem por mais de 6% do PIB e 
crescem não menos que 20% a cada ano.

Oportuno ainda é a proximidade de mais um dia 
1º de maio, quando celebramos o Dia do Trabalhador. 
Mais que uma justa e perfeita homenagem a todos 
que dispendem sua força laboral, produzindo e con-
tribuindo para o fortalecimento do país, devemos 
dirigir nossos aplausos a todos os trabalhadores co-
operativistas brasileiros, que dão a perfeita demons-
tração de quanto as cooperativas vêm construindo 
um mundo melhor. 

Boa leitura e saudações cooperativistas!
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Lançada a Agenda Institucional do Cooperativismo para 2022

Sistema OCB homenageia ex-ministra Tereza Cristina

Aex-ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina 
(MS), foi homenageada durante o evento de lançamento 

da Agenda Institucional do Cooperativismo 2022, nessa quar-
ta-feira (27). “Além de criar uma área específica para o nosso 
modelo de negócios, desenvolveu política públicas voltadas 
ao setor e fortaleceu a política de crédito e seguro rural”, des-
tacou o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.  

O dirigente também ressaltou o apoio que a ex-mi-
nistra sempre demonstrou ao movimento cooperativista. 
“Este é apenas um símbolo singelo de reconhecimento e 
gratidão a uma pessoa amiga, uma pessoa do bem que não 
mediu esforços em sua atuação à frente do Ministério da 
Agricultura para cumprir seus compromissos. Uma pessoa 
que cativou e conquistou a todos com sua competência e 
seu trabalho”, destacou o dirigente.

Tereza foi ovacionada pelas autoridades e convidados 
presentes ao evento. Em sua fala, agradeceu a homenagem 
e fez questão de ressaltar que gostaria de devolvê-la tan-
to ao Sistema OCB como às cooperativas e cooperados de 
todo o Brasil. “Quero agradecer essa parceria tão frutífera 
nos mais diversos programas que desenvolvemos, inclusive 
no Agro Fraterno. Em um momento de vulnerabilidade em 

razão da Covid-19, rapidamente o movimento se mobilizou 
ainda mais e conseguimos entregar cestas em todo o país”.  

A ex-ministra destacou também os programas desen-
volvidos para fortalecer o Nordeste e lembrou que a integra-
ção em andamento, entre as cooperativas do Sul, Sudeste e 
Nordeste contribuirá ainda mais nesse sentido. “Tenho certe-
za de que há espaço para que o movimento continue crescen-
do e caminhando mais e mais em fazer do Brasil”.  

Tereza lançou ainda um desafio: “Gostaria de ver mais 
ousadia por parte do movimento cooperativo, principalmente 
com relação aos fertilizantes. O Canadá, por exemplo, nos pro-
curou para questionar sobre possíveis parcerias para a produ-
ção do potássio. Minha resposta foi que só um setor está pronto 
para isso no momento, que é justamente o das cooperativas”.  

Tereza Cristina esteve à frente do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) entre janeiro de 
2019 e março de 2022. Em seu mandato, priorizou o acesso 
a políticas públicas voltadas aos setores mais frágeis como os 
agricultores familiares, por exemplo, e conduziu a abertura 
de mais de 100 mercados externos, inclusive para produtos 
que não eram exportados tradicionalmente, mantendo o 
Brasil como garantidor da segurança alimentar global.

OC
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A s  pautas prioritárias do movimento co-
operativista para 2022 foram apresen-

tadas no evento de lançamento da Agenda 
Institucional, em Brasília, nesta quarta-feira 
(27). Estiveram presentes autoridades como 
o ministro da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, general Luiz Eduardo Ramos; 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Marcos Montes; o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite; o Ministro da In-
fraestrutura, Marcelo Sampaio; o presiden-
te da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; 
o vice-presidente do Congresso Nacional, 
Marcelo Ramos; o diretor do Banco Central, 
Otávio Damaso; a ex-ministra e deputada 
Tereza Cristina; o presidente da Frencoop, 
Evair de Melo; além de outros parlamentares 
e parceiros institucionais do Sistema OCB.

“Reconhecemos os avanços conquista-
dos no ano passado e reforçamos que coo-
perativismo é movimento, então, há muito 
o que ser feito para trazer ainda mais bene-
fícios à sociedade. Somos um instrumento 
para que novas oportunidades sejam esta-
belecidas e pretendemos contribuir, cada 
vez mais, com a agenda estratégica do país. 
Pretendemos continuar a construir, junto 
com os Três Poderes da República, as políti-
cas públicas que fortalecem o cooperativis-
mo e seus princípios o que, por consequên-
cia, gera mais oportunidades e prosperidade 

para o Brasil”, destacou o presidente do Sis-
tema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

O site oficial da Agenda Institucional do 
Cooperativismo 2022 reúne as demandas 
das mais de 4,8 mil cooperativas brasileiras e 
detalha os principais temas acompanhados 
pelo Sistema no Legislativo, Executivo e Judi-
ciário. São 44 temas de impacto do setor, sen-
do sete destaques prioritários que irão guiar a 
atuação do Sistema OCB.

Ato Cooperativo
O adequado tratamento tributário ao 

ato cooperativo que está previsto na Cons-
tituição de 1988, ainda aguarda regulamen-
tação. O dispositivo que pode impedir a du-
plicidade de tributação, tanto na cooperativa 
como dos cooperados, pode ser incluído no 
texto da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 110/19, que trata da Reforma Tributária 
e aguarda análise da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), do Senado. 
“Conseguimos um avanço importante junto 
ao relator da matéria, senador Roberto Rocha 
(MA), que, com certeza, será ratificado na Co-
missão de Justiça e no Plenário, avalia Freitas. 

Telecomunicações
A prestação de serviços de telecomu-

nicações por cooperativas (Projeto de Lei 
8.824/17) é outra demanda prioritária do 

setor que aguarda o aval do Senado, após 
sua aprovação na Câmara dos Deputados. 
O autor da medida é o presidente da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), 
deputado Evair de Melo (ES). Segundo ele, 
estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), de 2017, aponta que mais 
de 11 milhões de domicílios em todo o país 
não têm os serviços de telecomunicações 
disponíveis em suas localidades, mesmo 
que as pessoas possam pagar pelo acesso à 
banda larga fixa ou móvel (3G ou 4G). O mo-
delo cooperativista está pronto para levar 
Internet à estas áreas e aguarda apenas a se-
gurança jurídica para prestar esses serviços. 

“A distribuição geográfica desta de-
manda se assemelha com o contexto do 
acesso à energia elétrica na década de 
1970, onde grandes áreas do interior do 
país não tinham acesso ao serviço, limitan-
do e comprometendo o desenvolvimento 
econômico e social destas regiões. Essa re-
alidade foi alterada graças à união de pes-
soas que encontraram no cooperativismo 
uma maneira eficiente de ter acesso à ener-
gia elétrica. Com as telecomunicações não 
será diferente”, afirma o parlamentar. 

Também em tramitação no Senado, o 
Projeto de Lei Complementar 27/20, que 
atualiza o Sistema Nacional de Crédito Coo-
perativo (Lei Complementar 130/09) é consi-

derado essencial para garantir um ambiente 
de negócios mais seguro e permitir que as 
cooperativas de crédito possam disponibi-
lizar novos produtos e serviços com mais 
agilidade e modernidade, bem como aten-
der cada vez mais a demanda por crédito de 
micro, pequenas e grandes empresas.

“É fundamental buscar a modernização 
da Lei para que o cooperativismo de crédito 
continue sendo um importante vetor de de-
senvolvimento do país. A alteração vai poten-
cializar o crescimento e gerar a formação do 
desenvolvimento nos mais diversos ambien-
tes e particularidades”, explica o deputado 
Arnaldo Jardim (SP), autor da proposta e co-
ordenador do ramo crédito da Frencoop.

Recuperação judicial
O projeto de Lei 815/22, apresentado re-

centemente pelo deputado Hugo Leal (RJ), 
também integrante da Frente, é mais uma 
demanda do cooperativismo. A proposta 
prevê a reorganização das sociedades co-
operativas para permitir o uso de procedi-
mentos de recuperação judicial e extrajudi-
cial como ocorre com as empresas em geral, 
mas respeitando o modelo societário coo-
perativista. “As cooperativas já contam com 
desvantagens competitivas e estão despro-
tegidas em razão da impossibilidade de utili-
zar esses procedimentos”, explica Leal.  

Ainda segundo o parlamentar, o trata-
mento precisa ser diferenciado. “A sociedade 
cooperativa apresenta características específi-
cas. Então, nada mais justo que criarmos pro-
cedimentos respeitando suas peculiaridades, 
com estímulo econômico e sem trazer insegu-
rança aos credores e aos próprios cooperados”. 

Crédito rural e seguros
As cooperativas têm consolidado, ano 

após ano, sua relevância na produção agro-
pecuária brasileira. Para que o setor possa 
continuar se desenvolvendo, é fundamen-
tal a manutenção do Sistema Nacional de 
Crédito Rural e do funcionamento da atual 
arquitetura da política agrícola, voltada ao 
financiamento das atividades do produtor 
rural. Para o Plano Safra de 2022/2023, o 
foco está na garantia de funding para as 
operações de custeio e investimento e na 
garantia de recursos suficientes para a ade-
quada operacionalização do seguro rural. 

O Sistema OCB defende também a am-
pliação das possibilidades, legais e regulató-
rias, da participação do cooperativismo no se-
tor de seguros. Além de ser um novo modelo 
de negócios, o cooperativismo poderá ser pro-
tagonista em políticas de acesso a produtos e 
serviços locais a preços mais competitivos.  

O Sistema OCB mantém diálogo cons-

tante com o Ministério da Economia e a 
Superintendência de Seguros Privados 
(Susep), principais atores do setor, a fim de 
comprovar a importância da proposta. “No 
mercado de seguros mundial existem 5,1 
mil cooperativas, distribuídas em 77 países 
e com mais de 900 milhões de segurados. 
Em ativos os números alcançam quase USD 
9 trilhões e representam 27% do mercado, 
gerando mais de 1 milhão de empregos, se-
gundo dados da ICMIF (Federação Interna-
cional de Cooperativas e Seguros Mútuos)”, 
explica Márcio Lopes de Freitas. 

A participação das cooperativas de traba-
lho em processos de licitação completa as sete 
principais demandas da agenda institucional 
2022. Há um plano elaborado pelo Sistema 

OCB com frentes de atuação institucional nos 
Três Poderes como, por exemplo, o Grupo de 
Trabalho que trata do tema; a elaboração de 
materiais informativos; e pareceres e defesas 
com jurisprudência favoráveis às cooperativas.  

“Nosso objetivo é continuar buscando 
o reconhecimento das cooperativas como 
modelo de negócio sustentável e capaz de 
contribuir para a elevação do status socioe-
conômico dos seus cooperados e impactar 
a vida de milhares de pessoas através dos 
valores e princípios do cooperativismo nas 
contratações públicas”, afirma o presidente. 

Confira a cobertura completa do even-
to de lançamento da Agenda Institucional 
do Cooperativismo no canal do Sistema 
OCB, no Youtube. 

OC
B
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“Cooperativas constroem um mundo melhor” é tema da ACI para 100º DICC

No dia 2 de julho, cooperativas de todo o mundo ce-
lebrarão o 100º Dia Internacional das Cooperativas 

(#CoopsDay). Uma década depois do Ano Internacional 
das Cooperativas da ONU, que mostrou a contribuição 
única das cooperativas para tornar o mundo um lugar 
melhor, o slogan deste ano #CoopsDay - ”Cooperativas 
constroem um mundo melhor”- ecoa o tema daquele ano 
Ano Internacional.

“As cooperativas estão respondendo ao chamado do 
secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que alertou que 
o mundo está ‘à beira de um abismo – e se movendo na di-
reção errada’, e exclamou que ‘para restaurar a confiança e 
inspirar esperança, precisamos de cooperação, precisamos 
de diálogo, precisamos de compreensão’. Por quase dois 
séculos, as cooperativas vêm puxando nessa direção. Isso 
foi amplamente destacado no 33º Congresso Mundial co-
operativo, realizado pela Aliança Cooperativa Internacional  
(ACI) em dezembro de 2021, que focou um holofote sobre 
como sua identidade compartilhada está movendo as co-
operativas para agir em frente aos problemas do mundo”, 
declarou Bruno Roelants, diretor-geral da ACI.

A ACI convida os colaboradores de todos os lugares a 

espalhar a palavra sobre como nosso modelo de negócios 
centrado no ser humano, inspirado nos valores coopera-
tivos de autoajuda, autoresponsabilidade, democracia, 
igualdade, equidade e solidariedade e os valores éticos de 
honestidade, abertura, responsabilidade social e cuidado 
com os outros, está construindo um mundo melhor.

Operando em todo o mundo, em muitos setores di-
ferentes da economia, as cooperativas têm se mostrado 
mais resilientes a crises do que a média. Eles promovem a 
participação econômica, lutam contra a degradação am-
biental e as mudanças climáticas, geram bons empregos, 
contribuem para a segurança alimentar, mantêm capital 
financeiro dentro das comunidades locais, constroem ca-
deias éticas de valor e, ao melhorar as condições materiais 
e a segurança das pessoas, contribuem para a paz positiva.

“As cooperativas são o único modelo empresarial com 
princípios acordados globalmente que repousam sobre 
uma base de valores éticos compartilhados”, acrescentou 
Bruno Roelants.

A ACI reforça o convite a todos os colaboradores e 
parceiros em todo o mundo a se prepararem para celebrar 
#CoopsDay em 2 de julho e mostrar ao mundo como as co-

operativas constroem um mundo melhor.
O pacote de ações da Coopsday 2022, incluindo o lo-

gotipo, mensagens-chave e outros recursos digitais, estará 
disponível em breve.

Sobre o Dia Internacional das Cooperativas
Marcado por cooperativas em todo o mundo desde 

1923 e oficialmente proclamado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas sobre o centenário da ACI em 1995, o Dia 
Internacional das Cooperativas é comemorado anualmente 
no primeiro sábado de julho.

O objetivo da #CoopsDay é aumentar a conscientiza-
ção das cooperativas e promover as ideias do movimento 
de solidariedade internacional, eficiência econômica, 
igualdade e paz mundial. Desde 1995, a ACI e as Nações 
Unidas, por meio do Comitê de Promoção e Avanço das Co-
operativas (COPAC), definiram conjuntamente o tema para 
a celebração da #CoopsDay.

Por meio de #CoopsDay, políticos locais, nacionais e 
globais, organizações da sociedade civil e o público em ge-
ral podem aprender sobre a contribuição das cooperativas 
para um futuro seguro para todos.

AC
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Ceco tem novo coordenador
O Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito (CECO), 

do Sistema OCB, tem novo coordenador. O cargo foi 
transferido por Marco Aurélio Almada, presidente executivo 
do banco Sicoob, para Moacir Krambeck, atual presidente 
da Confebras. Moacir ficará à frente do colegiado no biênio 
2022-2024, juntamente com o novo coordenador do Grupo 
Técnico do Ceco, Ivo Bracht, da Ailos. 

Durante reunião plenária do colegiado, o presidente do 
Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, reforçou a aliança com 
o Banco Central na busca por soluções concretas para o coo-
perativismo de crédito. Ele avaliou, ainda, que o cooperativis-
mo é o modelo ideal de negócios para as próximas gerações.  

“Estamos vivendo momentos de transformações profun-
das e que serão cada vez mais intensas. Assim, temos também 
novos meios de fazer negócios e o modelo cooperativista serve 
como uma luva para essas tendências da humanidade de ter 
uma economia compartilhada e com a participação coletiva na 
tomada das decisões”, ponderou o presidente. 

O novo coordenador, Moacir Krambeck, disse que são 
grandes os desafios, mas que o cooperativismo de crédito 
transformará o país de forma a criar desenvolvimento com 
equidade. Ele destacou o Projeto de Lei Complementar 27/20, 
que moderniza o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 
(SNCC), e indicou a necessidade de urgência em sua aprovação. 

“Somos um país com 230 milhões de brasileiros e 
17 milhões de cooperativistas. Tenho certeza de que po-
demos avançar muito nesses números. O primeiro passo 
é a aprovação no Senado do PLP 27, que foi elaborado 

em conjunto pela OCB e Banco Central, e já aprovado pela 
Câmara por unanimidade. Esperamos que isso aconteça 
ainda neste ano.” 

Ele também defendeu a aprovação da definição do 
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo no 
escopo do texto da Reforma Tributária (PEC 110/19). “É 
um pleito antigo, constitucional, que precisa ser regula-
mentado”. Ainda segundo ele, é preciso buscar a ampliação 
do acesso pelas cooperativas de crédito aos recursos dos 
fundos constitucionais de financiamento (FCO, FNO e FNE), 
com o propósito de fortalecer o desenvolvimento regional 
por meio do setor cooperativo.  

Almada, por sua vez, fez uma avaliação de sua gestão e 
agradeceu o apoio e parceria dos demais integrantes da coor-
denação. “Conseguimos avançar bastante, diante do contex-
to da pandemia, e o Sistema OCB tem papel importante na 
construção destes avanços. Um exemplo é a aprovação célere 
do PLP 27 na Câmara. Outro ponto salutar é a harmonia entre 
os diferentes líderes cooperativistas que compõem o CECO e, 
novamente, a OCB abriu esse espaço para que as coops de 
crédito pudessem interagir e produzir”. 

O ex-coordenador também reforçou o desafio da 
aprovação do Ato Cooperativo.  “Estimo que seja difícil, mas 
não impossível. Estou confiante com a gestão do Moacir 
e, com o apoio de todo o grupo, vamos evoluir ainda mais 
nesta questão”, complementou. 

Ivo Bracht endossou as palavras de Krambeck e Al-
mada sobre a necessidade de aprovação do PLP 27. “É um 

grande pilar para a intercooperação, pois permite que bus-
quemos escalas maiores com mais eficiência. Tenho certeza 
de que vamos identificar novas oportunidades de negócios 
dentro desse universo em constante transformação digital”, 
ponderou. Para ele, os avanços estão intimamente ligados 
às possibilidades de intercooperação.  “Nosso exemplo con-
sagrado é o do [Fundo Garantidor do Cooperativismo Fi-
nanceiro] FGCoop, que nasceu no âmbito do CECO e ganhou 
novos contornos. A intercooperação pode sim criar grandes 
instituições e soluções”, finalizou. 

Frencoop pede prioridade para projeto que moderniza SNCC
Integrantes da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Fren-

coop) participaram de reunião com o presidente do Senado 
Federal, senador Rodrigo Pacheco (MG), para discutir, entre ou-
tros temas do setor, a análise e votação do Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 27/2020, que reformula o Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo (SNCC), pronto para apreciação na Casa. 

O senador Zequinha Marinho (PA) defendeu a impor-
tância da proposta que moderniza as normas previstas na 
Lei Complementar 130/2009. “Apresentamos uma pauta 
de prioridades que é uma pauta do Brasil, que trabalha o 
desenvolvimento e o destravamento econômico, especial-
mente voltado ao agro e também ao cooperativismo, como 
a apreciação do projeto que reformula o SNCC”, afirmou. 

O projeto, presente na Agenda Institucional do Coope-
rativismo 2022, é uma das prioridades do setor e permite a 
ampliação do espectro de participação das cooperativas de 
crédito no mercado, além de conferir regras cada vez mais 
rigorosas de transparência sem, contudo, mudar a essência 
desse modelo que oferece serviços e produtos financeiros 
eficientes, democráticos e inclusivos. 

De acordo com o senador Zequinha Marinho, ainda 
não há sinalização de data por parte presidente do Senado 
para acelerar a tramitação das pautas. “Fizemos um acordo, 
para já nas próximas semanas, trazermos os projetos de re-
gularização fundiária e licenciamento ambiental. E preten-
demos buscar uma convergência entre os parlamentares 
para dar andamento aos outros temas”, explicou.  

O senador Rodrigo Pacheco (MG) destacou que os 
presidentes das comissões permanentes nas quais trami-
tam os projetos tratados na reunião devem coordenar as 
votações necessárias e, posteriormente, serão avaliadas a 
inclusão das pautas no Plenário. “O maior desafio em vo-
tar a regularização fundiária, o licenciamento ambiental e 
o uso de defensivos, por exemplo, é a busca do ponto de 
equilíbrio do desenvolvimento que é necessário, mas com 
respeito ao meio ambiente, porque esses são projetos dos 
quais o Brasil não pode se afastar. 

O deputado Sérgio Souza (PR), membro da Frencoop 
e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
ressaltou que as pautas discutidas na reunião são funda-
mentais para o desenvolvimento do país. “Sempre traba-
lhamos em prol da redução do custo de produção para levar 
alimento mais barato à mesa do consumidor e, para que 
isso aconteça, precisamos continuar o diálogo a respeito 
das pautas prioritárias do agro. Acreditamos que esse é o 
caminho para um Brasil ainda mais desenvolvido”. 

LC 130 
O PLP 27/2020, de autoria do deputado Arnaldo 

Jardim (SP), que moderniza a LC 130, marco do SNCC no 
Brasil, foi aprovado por unanimidade em dezembro do 
ano passado na Câmara dos Deputados. A proposta altera 
a legislação sob três perspectivas: atividades e negócios; 
organização sistêmica; e gestão e governança do modelo.  

Entre outros pontos, a medida prevê que as coope-
rativas de crédito possam disponibilizar novos produtos 
já existentes no mercado, com mais agilidade e moderni-
dade, bem como atender integralmente a demanda por 
crédito de micro, pequenas e grandes empresas. 

A aprovação da medida é defendida também pelo 
Banco Central, que contribuiu na formulação da proposta 
em conjunto com a Organização das Cooperativas Brasilei-
ras (Sistema OCB). 
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Ramo Transporte comemora 20 anos de existência

Em 2022, o Ramo Transporte do cooperativismo comemora 
20 anos de existência. A data merece destaque especial 

principalmente pelos avanços que o setor alcançou durante 
esse período. Os números mostram que a ascensão tem sido 
constante e significativa. Segundo dados do Sistema OCB, 
em 2020, o ramo somou 984 cooperativas. Com mais de 89 
mil cooperados, gerou 5 mil empregos diretos no período e 
contribuiu diretamente para o desenvolvimento do país, le-
vando qualidade de vida para milhares de pessoas.

O cooperativismo de transporte tem por missão ofe-
recer condições para que os cooperados exerçam seu traba-
lho com mais competitividade e oportunidades. Ele reúne 
coops destinadas a organizar a prestação de serviços para 
cargas ou passageiros. Seja táxi, moto, van, ônibus, cami-
nhão, transfer turístico ou passeio de bugue, o ramo agrega 
profissionais que buscam oferecer as melhores condições a 
preços justos e acessíveis a seus clientes.

“Temos muito orgulho do trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelas cooperativas e cooperados ao longo desses 
20 anos. O cooperativismo de transporte é o elo entre coops e 
entre elas e o mercado. Além disso, é fundamental para traba-
lhos que envolvem intercooperação e ajudam a melhorar a vida 
da nossa gente”, defende o presidente Márcio Lopes de Freitas.

Freitas destacou também que apesar dos impactos 
da covid-19 nos últimos dois anos, o setor de transporte foi 
fundamental para o desenvolvimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2021, apresentando crescimento de 11,4%. 
“Os desafios não foram pequenos, mas nossas cooperativas 
conseguiram se reinventar para continuar oferecendo servi-
ços diferenciados e que se adequassem ao período de crise 
que vivenciamos com as restrições impostas pela pandemia”.

Para Evaldo Moreira de Matos, coordenador do Ramo 
Transporte no Sistema OCB e presidente da Federação Nacio-
nal das Cooperativas de Transportadores de Carga (Fetrans-
coop), os 20 anos do ramo merecem ser comemorados, mas 
também precisam ser vistos como uma oportunidade para 
aproximar cada vez mais os profissionais que atuam na área. 
“Só no transporte de carga são cerca de 1,5 mil caminhonei-
ros soltos e que podem vir a fazer parte das nossas cooperati-
vas. Trata-se de um mercado pujante”, afirmou.

Futuro
Frente às mudanças pelas quais o mundo está passan-

do, o cooperativismo de transporte também procura olhar 
para o futuro e antever possibilidades que permitam uma 
integração sistêmica para atender as novas formas com que 
as pessoas e os produtos serão movidos em um futuro próxi-
mo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu, por 
exemplo, autorização para entrega de alimentos por meio de 
drones ou RPAs (Aeronave Remotamente Pilotada), o que 
pode abrir espaço para uso também em outras situações.

“A aceleração do processo de digitalização nos últi-
mos dois anos deixou ainda mais evidente a necessidade 
dos negócios se reinventarem e estarem cada vez mais 
atentos a tendências e a mudanças nos hábitos de consu-
mo e na relação entre consumidores e organizações. Isso 
vale para todos os setores e com o transporte não é dife-
rente. É certo que o futuro reserva incertezas, mas nos-
sas cooperativas continuarão trabalhando em melhorias 
contínuas para estarem aptas e preparadas para lidar 
com qualquer mudança que possa surgir”, completa o 
presidente Márcio.  

Linha do tempo
Em 2012, o Ramo Transporte assinou o primeiro acor-

do de cooperação técnica entre o Sistema OCB e a Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O acordo 
permitiu cadastramento e movimentação da frota das 
cooperativas de transporte rodoviário de cargas. Em 2013, 
a integração e participação dos estados aumentou com a 
reestruturação e reorganização do Conselho Consultivo Na-
cional do Ramo Transportes.

O Sistema OCB colaborou com a ANTT também na 
edição das Resoluções 4.799/2015, que regulamentou os 
procedimentos para inscrição e manutenção no Registro 
Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, e 
4.777/2015, que regulamentou a prestação do serviço de 
transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional 
de passageiros em regime de fretamento. Ainda em 2015, 
foi efetivado o convênio para operacionalização do Sistema 
Integrado de Transporte de Cargas (Sitcarga) e os seminá-

rios nacionais sobre a área foram retomados.
No ano de 2016, foram lançados os manuais Contá-

bil, Tributário e Operacional do ramo. Entre 2015 e 2018, 
missões internacionais de estudo sobre o setor foram re-
alizadas no Paraguai, Argentina, Chile e Estado Unidos. E, 
em 2021, mesmo diante da pandemia da Covid-19, o ramo 
avançou com a realização de seminários regionais e refle-
xão estratégica, consolidada em Seminário Nacional.

Agora, em 2022, um novo marco para o ramo foi o 
lançamento do primeiro MBA em Gestão Estratégica de 
Cooperativas de Transporte, fruto de parceria entre o Sesco-
op, Fetranscoop e a Faculdade Unimed. O curso, ministrado 
pela PUC-MG, é voltado para dirigentes, gestores e coope-
rados que atuem ou pretendam atual a área de transporte, 
logística e distribuição de mercadorias.

Coops do Transporte em MT
O número de cooperativas de transporte em Mato 

Grosso cresceu 13% entre os anos de 2019 e 2020, passan-
do de 23 para 26. Atualmente, juntas, elas possuem 1.154 
cooperados e são responsáveis por uma frota superior a 
1.200 caminhões, conforme dados da Organização das Co-
operativas Brasileiras de Mato Grosso – Sistema OCB/MT.

Hoje, algumas trades, principalmente as que atuam 
no agronegócio, têm preferência em trabalhar com este 
tipo de organização e até fomentam a criação de novos 
empreendimentos, tendo em vista a maior segurança e 
facilidade nas contratações de serviços.

O presidente da Federação das Cooperativas de Trans-
porte de Mato Grosso (Fetranscoop), Marcelo Antônio 
Angst, disse que a expansão do setor é algo inevitável nos 
próximos 30 anos. Ele chegou a essa constatação a partir 
das projeções de crescimento do agronegócio e ampliação 
das áreas de cultivo.

Enquanto para este ano estima-se uma produção de 
75 milhões de toneladas, os estudos apontam que, em 
2030, Mato Grosso abastecerá o mercado com 130 milhões 
de toneladas, o que representa um crescimento de 73,3% 
em nove anos. Na avaliação de Angst, isso é apenas o co-
meço de uma demanda que será latente.
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ÃO AOCB Nacional promoveu alterações 
no ramo Trabalho e Produção de Bens 

e Serviços no Brasil, que passou a conter 
divisões chamadas de câmaras temáticas 
e definidas por tipo de atividade do setor, 
como Câmara de Transporte por Passagei-
ros, Câmara de Transporte Escolar, Câmara 
de Transporte de Carga, dentre outras.

No ramo Trabalho, a coordenação é da 
analista da Gerência Técnica e Econômica do 
Sistema OCB Nacional, Carla Bernardes de 
Souza. Ela explica que, em 2019 e 2020, o siste-
ma passou por uma reorganização dos Ramos.

Carla explica que o objetivo é fazer com 
que o sistema chegue mais perto do negó-
cio e agregar valor e serviços para o sistema.

“No ramo Trabalho e Produção de Bens 
e Serviços, precisamos de outra forma para 
lidar com essa temática. Para isso criamos 
as câmaras temáticas. Aqueles ramos que 
já eram temáticos e passaram para o ramo 
Trabalho, já são câmaras, como as de Mine-
ral e as de Professores”, comenta.

A ideia é ter uma atuação mais próxima 
em cada segmento, envolvendo, por exem-
plo, ações relacionadas à participação em 
licitações, inclusive para as cooperativas do 
ramo Trabalho.

“Temos várias cooperativas com o ob-
jetivo de trabalhar como o Poder Público. 
Nas cooperativas minerais, temos um gran-

de trabalho de captação de recursos que já 
teve êxito. As cooperativas já tem um proje-
to nesse sentido. A ideia é termos essa ação 
para outros segmentos”, adianta Carla.

Discriminação do Ramo Trabalho
Segundo a analista, o ramo Trabalho 

passou por um processo de discriminação, 
com a reforma da CLT. E o impacto no po-
der Executivo ainda é muito grande.

“A OCB tem feito um trabalho de divul-
gação de cooperativas que seguem nossos 
programas de monitoramento e estão ade-
quadas à legislação. Temos a consciência de 
que essas objeções têm sido quebradas. Tal-
vez não na velocidade que a gente gostaria”, 
conta ela.

A analista do Sistema OCB lembra que 
várias legislações garantem a participação 
das cooperativas em licitações.

“Temos a Lei 12.690 que veio a garantir o 
que é um modelo de cooperativismo de traba-
lho, ou uma demanda não só das cooperativas 
mas também do poder público”, explica Carla.

Diferença entre ramo e câmara
Carla explica que um ramo do coope-

rativismo significa o segmento como um 
todo. Por exemplo, o Ramo Transporte.

“Você tem ‘n’ tipos no segmento. O de 
passageiros, o de carga, o escolar, e eles 

se organizaram em Câmara de Carga e Câ-
mara de Passageiros. O Ramo Transporte 
percebeu que tinha algumas demandas 
que eram muito específicas. As demandas 
do ramo de Cargas não interessavam ao de 
Passageiros”, esclarece.

Carla explica que, após o período de as-
sembleias, a OCB fará uma reunião com todas 
as câmaras no sentido de alavancar projetos.

Câmaras temáticas dos ramos aproximam Sistema OCB do negócio cooperativo
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Programa CoopCafé — Deputado Hugo Leal, 
estamos acompanhando o lançamento do 
projeto de lei que visa a reorganização de co-
operativas por meio de um dispositivo na Lei 
5764, o projeto de lei 815/2022. O senhor ex-
plicasse o porquê desse projeto e de que for-
ma as cooperativas poderão ser atendidas?

Hugo Leal — Estamos aqui no debate 
promovido pela recém modificação da lei 
11.101, que é a lei que regula a recuperação 
judicial e falência das empresas.

Passamos a discutir esse propósito, que 
era para as pequenas empresas. E o que 
acontece? Qual era o produto desse debate 
e como levar esta proposta, que já foi apro-
vada? E como estender isso para as peque-
nas e médias empresas? Temos que ampliar 
esse debate da recuperação judicial para o 
atendimento das sociedades cooperativas, 
dentro do propósito da reorganização da 
reagrupamento, principalmente depois 
que tivemos o fato da pandemia que atin-
giu e feriu de morte a atividade econômica.

Dentro desse ambiente, começamos a 
mergulhar e ver a necessidade de uma le-
gislação específica para esta reorganização 
e enquadramento das sociedades coopera-
tivas terem o mesmo tratamento dado às 
empresas na Lei de Recuperação Judicial e 
nas pequenas empresas.

Estamos fazendo esse debate agora na 
Câmara. E, para completar, precisamos dar 
efetividade ao artigo 174, parágrafo 2º, da 
Constituição que diz: a lei apoiará e estimulará 
o cooperativismo. Ou seja, significa estimular 
a cooperativa, uma das das formas de se pro-
porcionar atividade econômica da população. 
Portanto, se a própria constituição estabelece 
princípios, nada mais justo de termos legisla-
ções específicas que cuidem da recuperação 
dessas empresas, independente do tamanho 
delas, e que sejam incorporadas também a 
essa recuperação da sociedade cooperativa.

Programa CoopCafé — Como o senhor 
avalia se isso pode ser aceito junto ao 
Congresso Nacional, principalmente atra-
vés do esforço da Frencoop?

Hugo Leal — A Câmara é feita de te-

mas polêmicos. Se por um lado a socieda-
de cooperativa não tem acesso a esse tipo 
de instituto, o da recuperação judicial e da 
falência, apesar de vários debates judiciais 
que existem, ela tem outros benefícios e 
tratamentos tributários e fiscais que, obvia-
mente, precisam ser adequados à realidade 
desse ambiente de negócio.

Entendo pacificamente que é muito 
tranquilo defender a modificação ou a incor-
poração deste instituto para a sociedade co-
operativa, porque ele está instalado em todo 
país. Temos grandes corporações, desde as 
pequenas empresas até as cooperativas. 
Estão nos maiores e nos mais longínquos 
rincões deste país. Seja numa sociedade co-
operativa agrícola, de pesca, de trabalhado-
res e de qualquer tipo de atividade. Temos 
as sociedades cooperativas e, obviamente, 
vão também se sentir confortáveis para ir 
ao debate os seus sistemas estaduais e a Or-
ganização Brasileira das Cooperativas. Acho 
que é totalmente pertinente e muito atual 
para o momento que estamos vivendo.

Programa CoopCafé — Presidente Vini-
cius Mesquita, como você avalia o projeto 
de lei do deputado Hugo Leal?

Vinicius Mesquita — O deputado 
Hugo Leal é um cooperativista e tem nos 
ajudado muito ao colocar o seu mandato a 
serviço das cooperativas do Estado do Rio 
de Janeiro e do Brasil. Quanto ao assunto 
da recuperação judicial, que foi a propos-
ta do nosso amigo Hugo Leal, precisamos 
ter uma legislação que garanta a compe-
titividade do cooperativismo no Brasil. Te-
mos limitações que acabam amarrando a 
situação, como a questão tributária. E um 
dos elementos mais perturbadores dessa 
ordem jurídica para nós, cooperativistas, é 
justamente a impossibilidade da cooperati-
va passar para recuperação judicial.

É bom lembrar que hoje, se uma coo-
perativa fecha, no final das contas o que so-
brar de patrimônio vai ser incorporado ao 
patrimônio da União. Não fica com as pes-
soas que ajudaram a construir aquele ne-
gócio. É necessário também dar viabilidade 

para se discutir a cooperativa junto aos co-
operados e credores para uma solução cla-
ra dos problemas que às vezes acontecem.

O mercado impõe certas dificuldades. A 
pandemia levou as cooperativas a um mo-
mento difícil. E as cooperativas não tinham o 
mesmo tratamento que os outros setores do 
mercado. Então, um tratamento igualitário e 
justo é o que buscamos. E essa proposição 
do deputado Hugo Leal vem justamente ao 
encontro dos nossos interesses. Hoje não 
há, por parte da legislação, alguma benesse 
tributária ou qualquer outra para uma coo-
perativa. É bom lembrar que a cooperativa 
não paga imposto de renda. Mas cada coo-
perado paga 27,5% das operações que ele 
tem com a sua cooperativa no imposto de 
renda. Enquanto que nas S.A., lucros e divi-
dendos não são tributados. Nós pagamos 
mais. Existimos hoje por uma questão social, 
por empregarmos mais pessoas do que por 
uma vantagem institucional.

Programa CoopCafé — Deputado, o se-
nhor prevê que a sociedade cooperativa 
deverá aprovar em Assembleia por 2 ⁄ 3 dos 
sócios presentes a autorização para direto-
ria pedir a reorganização cooperativa. Ou 
seja, é o mesmo princípio de adesão livre e 
voluntária que as cooperativas têm.

Hugo Leal — O que é mais importante 
é preservar aqueles conceitos que já es-
tão consolidados, aqueles conceitos que 
já fazem parte do processo da formação 
da cooperativa e trazê-los para dentro do 
ambiente empresarial. O princípio da recu-
peração judicial nas assembleias é um prin-
cípio que já está consolidado na sociedade 
cooperativa, por isso não teremos gran-
des enfrentamentos. Já há um ambiente 
favorável para essa construção, principal-
mente nas cooperativas de crédito. Com a 
construção desse debate, estamos dando 
segurança jurídica. Mais importante que o 
projeto é a segurança jurídica para os ele-
mentos envolvidos, até mesmo o próprio 
Judiciário. Se a sociedade cooperativa tem 
ações em situações intransponíveis, que ela 
possa também ter a sua extinção e disponi-

bilizar seus bens para que possa promover 
a criação de outras sociedades cooperati-
vas, guardadas as devidas proporções.

Temos que demonstrar que as socieda-
des cooperativas têm a capacidade de re-
empreendedorismo. Ou seja, às vezes você 
investe num segmento que infelizmente 
não deu certo, por uma série de circunstân-
cias, e que pode encerrar aquela atividade 
e iniciar outra. Temos que acabar com esse 
conceito que é o processo de falência e 
buscar o que a gente chama de reempre-
endedorismo. Por exemplo, uma empresa 
de locação de vídeo, hoje, simplesmente 
não existe porque você não aluga mais 
filme. Então qual é o papel da extinção da 
cooperativa ou desta empresa? No caso, 
ela poderia ter a falência ou a liquidação. O 
que não podemos fazer é deixar de discutir.

Entendo que o sistema cooperativo vai 
colaborar no aprofundamento desse texto 
legislativo.

Programa CoopCafé — Com isso, esse pro-
jeto de lei vem somar forças com a PEC 110 
que está para ser votada e já foi adiada pela 
terceira vez. Presidente, como podemos 
unificar as forças em relação a PEC 110 e 
esse projeto de lei do deputado Hugo Leal?

Vinicius Mesquita — Acredito que a 
PEC 110 não avança este ano por causa da 
conjuntura eleitoral e as dificuldades do 
Parlamento. Mas temos grandes interesses. 

É preciso defender o nosso ato cooperativo. 
Se for tributado, vamos pagar duas vezes e 
isso vai inviabilizar o modelo.

Programa CoopCafé — Deputado, 
como o senhor vê essa junção de esforços 
para a aprovação da PEC 110 e a sua pro-
posta de lei?

Hugo Leal — A PEC 110 é uma polêmica. 
Todas as vezes que entra em pauta é sempre 
com muito debate. Todos queremos a refor-
ma tributária, mas nem todos compreen-
dem o que é benéfico. Quando eles come-
çam a fazer esse debate do ponto de vista 
prático do cooperativismo, apesar de ter ido 
lá na Constituição, no artigo 174, é como se 
o cooperativismo não existisse. Por isso que 
não avança em determinados temas.

Avançado este tema, temos outras 
questões grandes. Principalmente se for 
tirar recursos dos estados para concentrar 
mais recursos na União. Quem vai abrir 
mão? Como será a fiscalização? Esse ano, 
acho muito difícil avançar na temática da 
PEC 110. Esse tema tem que ser motivo de 
debate entre os presidenciáveis.

Programa CoopCafé — Como se daria a 
capitalização das cooperativas?

Hugo Leal — Ou por financiamento 
por banco ou financiamento próprio. O 
importante é saber quais são as garantias e 
o nível de inadimplência. Quando falamos 

em capitalização das cooperativas falamos 
em como vamos dialogar com o ambien-
te financeiro para que este dinheiro novo, 
esse aporte de recursos, possa dar condi-
ções para a cooperativa seguir. Que seja 
com prazo, com carência, para que possa 
restabelecer o princípio cooperativo e a 
condição de mercado para ofertar o produ-
to para dar segurança jurídica.

Bruno Menezes — Complementando, 
só a possibilidade da reorganização da co-
operativa por si só já indica o estímulo eco-
nômico para essa capitalização. A coopera-
tiva vai poder demonstrar para a sociedade 
que ela tem condições.

Programa CoopCafé — Presidente, como 
o Sistema OCB pode dar respaldo?

Vinícius Mesquita — O respaldo já está 
sendo dado. O sistema cooperativo como 
um todo tem a visão clara de que isso vai 
trazer competitividade e que os agentes fi-
nanceiros vão ver a segurança para colocar 
os recursos ali. As possibilidades são mui-
tas. O sistema cooperativo dá todo apoio 
ao PL 815/22, que é um projeto do coope-
rativismo com o deputado Hugo Leal.

Hugo Leal — Estamos todos mobiliza-
dos. É um tema muito presente. As socieda-
des cooperativas com certeza merecem e 
precisam disso. Podem contar comigo. Va-
mos marcar com os demais parlamentares 
para agilizar essa matéria.

Deputado federal Hugo Leal analisa o PL 815/22

A Câmara dos Deputados analisa o pro-
jeto de lei 815/22 de autoria do de-

putado Hugo Leal (PSD-RJ), que facilita a 
recuperação judicial de cooperativas com 
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problemas econômicos.
Hugo Leal participou de um debate virtual 

promovido pelo Programa CoopCafé. A condu-
ção foi do jornalista e apresentador Cláudio 

Montenegro, com a participação do presiden-
te do Sistema OCB/RJ, Vinícius Mesquita, do 
jornalista Claudio Rangel e do assessor institu-
cional do deputado, Bruno Menezes.

Em pautaEm pauta

No sentido horário: jornalista Cláudio Montenegro, deputado Hugo Leal, o presidente do Sistema OCB/RJ, Vinicius Mesquita, e o assessor Bruno Menezes
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por Cláudio Montenegro
e Claudio Rangel

Novas rotas
cooperativas

O cooperativismo brasileiro vem abrindo novas frentes de trabalho, diversificando sua atuação no cená-

rio nacional, quebrando antigos paradigmas e dando demonstrações de força e capacidade de reinvençãop 

para promover o bem-estar socioeconômico dos trabalhadores que atuam nas sociedades cooperativas.

Iniciativas como as das cooperativas apresentadas nesta reportagem especial de BR Cooperativo - Coo-

presa, Brascoota e Cat Dog Life Coop - demonstram o poder de diversificação e criatividade num mercado 

altamente competitivo e acirrado, apontando novas rotas a serem trilhadas.
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Segurança de aeronaves sob o comando feminino

CapaCapa

A terceirização da manutenção de ae-
ronaves por meio de cooperativas é 

uma experiência positiva no Brasil. É o que 
comprova a Coopresa, cooperativa funda-
da em 1997 por militares reformados da 
Aeronáutica para suprir a falta de mão de 
obra especializada no Parque de Material 
Aeronáutico de Lagoa Santa (Palmas).

Hoje conta com 320 profissionais, en-
tre civis e militares, presidida desde 2015 
pela especialista em Ciência da Compu-
tação e especializada em cooperativismo, 
Lívia Maria Almeida Duarte,  já em seu ter-
ceiro mandato.

Lívia entrou na cooperativa em 1998 
atuando na parte administrativa. Na época, 
a Coopresa atuava exclusivamente na ma-
nutenção de aeronaves da FAB. Em 2019, a 
cooperativa venceu uma licitação para cui-
dar dos aviões da Gol Linhas Aéreas. Com 
o reconhecimento da qualidade do serviço 
prestado, o trabalho aumentou, bem como 
o número de cooperados.

Atualmente é a única cooperativa do 
Brasil que exerce esta atividade.

“Em 2019, começamos a observar 
uma oportunidade na aviação civil. Or-
ganizamos um planejamento estraté-
gico e apostamos nesse mercado. Em 
fevereiro daquele ano, ganhamos uma 
licitação da Gol, nosso primeiro cliente. 
E de janeiro para fevereiro daquele ano 
passamos de 23 para 73 cooperados e 
fomos desempenhando nossa ativida-
de, mostrando que era muito viável esse 
modelo de negócios como um processo 
de terceirização da manutenção de aero-
naves”, conta a presidente.

Em pouco tempo, a Coopresa chamou 

a atenção do mercado. A cooperativa tam-
bém lançou uma campanha de marketing e 
as oportunidades surgiram.

“Desde então, estamos em processo de 
grande evolução do nosso quadro social. 
Hoje nós temos 2.700 profissionais querendo 
entrar para a cooperativa. Ainda não abrimos 
a porteira para entrar essa quantidade de 
cooperados porque vamos trazendo novos 
sócios na medida que surgem novas opor-
tunidades, além das que já existem para os 
nossos cooperados”, explica Livia.

A professora Lívia Maria Almeida Duarte, presidente da 
Coopresa, é uma das mulheres que estão à frente do coo-

perativismo brasileiro. Entrou na Coopresa em 1998, quan-
do tinha acabado de fazer um curso de informática e se 
apaixonou pelos processos de manutenção de aeronaves.

Completou o curso de Ciência da Computação e se 
aperfeiçoou no desenvolvimento de software para contro-
le da manutenção de aeronaves.

“Queria que todos os processos estivessem dentro de 
um sistema. Então, na minha monografia, desenvolvi um 
sistema que depois ele foi patenteado e comercializado 
aqui no Brasil. Não sou mecânico, mas atuo dentro da área 
de manutenção através de ciência da computação e sou 
uma grande apaixonada pela área de qualidade”, revela.

Lívia não parou por aí. Tornou-se auditora de quali-
dade, especializou-se em qualidade com pós-graduação 
no segmento. Em 2017 foi convidada pela PUC de Minas 
Gerais para ser professora nas disciplinas de Engenharia 
Aeronáutica e Engenharia Ambiental.

Atualmente leciona disciplinas relacionadas às nor-
mas de auditoria: “Sou uma menina que sempre trabalhou 
no ambiente de manutenção. Mas nunca fui mecânica”, 
destaca Lívia.

A presidente da Coopresa também tem uma especia-
lização na área de cooperativismo. “Estou mestrando em 
administração de empresas. O caminho acadêmico sempre 
foi uma paixão da minha vida”, complementa.

Uma menina na manutenção de aeronaves

Sucesso além das fronteiras
A visibilidade da Coopresa chegou ao 

exterior. Além de manter contratos com uma 
empresa de aviação do Canadá, Lívia revela 
que foram contactados para conhecerem a 
Coopesa, uma cooperativa de manutenção 
de aeronaves localizada na Costa Rica, num 
processo de intercooperação.

“Eles tem 850 mecânicos e sete andares 
para um trabalho de benchmarking. e de 15 
a 17 de maio, a Coopresa foi chamada para 
participar de um grande congresso de manu-

CapaCapa

tenção de aeronaves na Colômbia. A gente 
espera voltar dessas experiências com uma 
visão mais aberta do mercado”, comenta.

Todos os mecânicos da Coopresa são 
técnicos especializados nas atividades de 
manutenção. Atualmente, eles vão até o am-
biente do contratante. As áreas de atuação 
principais são as atividades de baixa a média 
complexidade, como explica a presidente.

“No pacote de manutenção das ae-
ronaves, trabalhamos de forma tecnica-
mente supervisionada. Quando entra-
mos num ambiente de manutenção para 
executar uma tarefa, essa tarefa já está 
pré-definida. Utilizamos as ferramentas 
disponibilizadas pelos nossos clientes, 
trabalhamos sob total supervisão técnica 
dos clientes”, destaca.

As tarefas executadas vão desde a pin-
tura e manutenção de aeronaves, passando 
pela confecção de ferramentas.

“Nossos cooperados atuam em vários 
momentos da manutenção de aeronaves. 
O que espero do futuro da Coopresa é que, 
um dia, possamos ter nosso próprio hangar, 
onde o cliente vai deixar a aeronave e faça-
mos a manutenção”, conclui Lívia Almeida.
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Lívia Maria Almeida Duarte, presidente da Coopresa
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Aeronautas criam cooperativa de transporte aéreo

O cooperativismo brasileiro está tam-
bém nos céus. A Brascoota - Coo-

perativa Rodo Aérea de Cargas e Passa-
geiros foi criada em 2014 por pilotos de 
avião, copilotos, mecânicos, engenheiros 
de voo com experiência, tanto militar 
como comercial, administrando o trans-
porte aéreo no país.

Murilo Karapetcov Silva é diretor admi-
nistrativo da Brascoota. Ele explica que a 
cooperativa é única no mundo e foi criada 
para fornecer o compartilhamento de suas 
aeronaves aos seus cooperados.

“O objetivo é compartilhar a aeronave 
com os seus associados, que são pessoas 
físicas ou jurídicas. A cooperativa está na 
fase de pré-operação. E bem próximo de 
fazer o primeiro voo”, disse.

Uma inovação costuma enfrentar obs-
táculos no início de sua implantação. Muri-
lo Karapetcov destaca as dificuldades para 
decolar a ideia:

“Infelizmente, o custo é alto. São aero-
naves cargueiras e de passageiros que que-
remos introduzir na RBAC 91 . Estamos nos 
colocando no mercado para transportar 
produtos para o Brasil e para o mundo. Nós 
costumamos dizer aqui que o céu para nós 
não é o limite”.

O Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil 91 (RBAC 91), estabelece requisitos 
sobre a instalação de equipamentos em 
aeronaves, atualização de documentos 
obrigatórios a bordo dos aviões - como a 
regulamentação da lista de passageiros, 
entre outros itens.

Matriz energética
Um dos fatores que incidem nos custos 

de uma operação aérea, os combustíveis 
ocupam destaque. Segundo Murilo, o va-
lor do querosene de aviação está nivelado 
com os preços do diesel.

“A utilização de uma aeronave será 
mais econômica do que o transporte de 
um produto de Manaus ao Rio Grande do 
Sul por caminhão. Nós não vamos enxergar 
a questão das sobras”.

Murilo explica que a Brascoota, como 
cooperativa, compartilha as aeronaves a 
preço de custo.

“Se nosso custo de voo, de São Paulo 
para Manaus, custa 9 mil dólares, ali está 
embutido o custo exato daquela viagem: o 
pouso, a decolagem, o combustível, o pilo-
to, o copiloto, pessoal de terra, taxa de ma-
nutenção. Enquanto que uma companhia 
aérea comercial coloca esses valores, mais 

BR
AS

CO
OT

A
o lucro da operação”.

Para colocar a Brascoota em operação, 
os custos são elevados. Uma aeronave cus-
ta milhões de dólares, o equivalente a uma 
frota de caminhão. Para obter recursos, a 
direção da cooperativa busca investidores 
para iniciar as operações.

“O projeto é transportar uma variedade 
de produtos, como os vendidos por lojas de 
e-commerce.”

Murilo explica que o transporte por 
aeronave mais inusitado foi trazer três ar-
ruelas da Alemanha para o Brasil, por avião. 
Mas não só de cargas vive o transporte aé-
reo. A Brascoota tem projeto de transporte 
de passageiros.

“Temos projeto do grupo Turismo da 

Fé, que é levar romeiros para Aparecida, 
Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, Fáti-
ma, em Lisboa e até a Jerusalém. Já fizemos 
um voo teste que saiu do Rio de Janeiro, foi 
para a base em São José dos Campos e fize-
mos um voo para Aparecida”.

A Brascoota trabalha por cotização das 
despesas. Quando começar a operação, a 
cota parte será de R$ 250 mil por coopera-
do. Mas se tiver uma aeronave, o interessa-
do será recebido de braços abertos.

A Brascoota tem como projeto trabalhar 
no sistema cooperativo. Uma outra coopera-
tiva está formada para prestação de serviços 
de atendimento aos usuários nos aeropor-
tos, acompanhamento de bagagem e check 
in. É o cooperativismo ocupando os ares.

Cooperativa Cat Dog Life oferece plano de saúde pet

Uma cooperativa de consumo voltada 
para o tratamento de animais de esti-

mação. A Cat Dog Life é uma inovação no 
cooperativismo brasileiro criada em 2014 
em Contagem, Minas Gerais. Trata-se de 
um plano de saúde para animais de estima-
ção em que o cooperado é o tutor do pet.

A gerente comercial Evani Salvador, 
mais conhecida como Vânia, explica que a 
Cat Dog é uma forma de cooperativismo 
que leva serviços veterinários a todas as 
classes sociais. Os tutores de animais de 
estimação escolhem um dos planos de ser-
viço classificados por categorias. Por exem-
plo, no plano prata os cooperados pagam a 
mensalidade de R$ 49,90 e contam com um 
veterinário para consultas, exames e proce-
dimentos em domicílio.

Vânia explica que a cooperativa come-
çou de modo virtual, antes da pandemia. 
Hoje conta com um bom espaço físico e 
230 veterinários cadastrados pelo Brasil. O 
crescimento e o interesse pelo atendimen-
to fez com que a Cat Dog inovasse, princi-
palmente em relação a exames e procedi-
mentos preventivos.

“Fazemos a consulta preventiva de do-
enças. A Cat Dog tem um veterinário so-
mente para o preventivo. Temos também 
um laboratório. Fazemos coletas em domi-
cílio e direcionamos o material para o resul-
tado online. Assim, ficou tudo muito fácil. E 
é mais interessante ainda porque hoje nós 
expandimos em nível Brasil”, explica.

Quem tem animal de estimação sabe 
bem o que significa um bom atendimento 
veterinário na hora certa. Entre os serviços 
da Cat Dog há a emissão de passaporte ve-
terinário para os casos em que o dono tem 
que viajar com o seu pet.

“Temos um registro da Vigiagro (Siste-
ma de Vigilância Agropecuária Internacio-
nal). Estamos vacinando e fazendo o laudo 
veterinário exigido pela Vigilância Sanitária 
para o pet sair do país com passaporte le-
galizado”, informa.

Em todo o Brasil
Para participar de qualquer parte do 

Brasil e incluir o seu pet, basta entrar 
na plataforma da Cat Dog basta acessar 
a plataforma www.catdogcooperativa-
medicavet.com.br e agendar a consulta. 
Uma central 24 horas identifica o veteri-
nário disponível para ir no domicílio ou 
marcar a consulta em uma clínica de rede 
credenciada.

Este tipo de cooperativa é único no Bra-
sil. A Cat Dog funciona com uma equipe, um 
escritório central em Minas Gerais, progra-
madores espalhados pelo país, que cadas-
tram os clientes em forma de cooperativa:

“Fazemos a divulgação do plano em 
forma de cooperativa. Uma central faz ava-
liação do procedimento e automaticamen-
te nosso setor de negociação faz contato 
com todos os os veterinários disponíveis. 
Por exemplo, ao adquirir um plano da Cat 

Dog na modalidade prata você já tem direi-
to a se tornar um cooperado”, afirma.

Segundo Vânia, o cooperado que adere 
ao plano de R$ 79,90 tem direito a consul-
tas, exames, procedimentos ambulatoriais, 
urgência e emergência.

“O cliente tem o compromisso com a 
mensalidade fixa. Os dividendos da nossa 
Central são lançados na cooperativa da cor-
retora. O custo é rateado entre os partici-
pantes do grupo”, esclarece.

Por exemplo, em uma cirurgia cujo cus-
to for R$ 2.000,00 para um associado, ele 
paga R$ 79,90 ao mês e o restante será divi-
dido pelos associados dos grupos.

Trabalho ou consumo
Para o consultor Paulo Campos, a mo-

dalidade de serviço prestado pela coopera-
tiva está inserida não no ramo de Trabalho, 
mas no ramo de consumo, já que o coope-
rado é o cliente.

“Esse modelo é de cooperativa de con-
sumo. O modelo operacional é maravilho-
so, mas o tributário precisa ser observado. 
A carga tributária para uma coopeativa de 
consumo é maior que a de uma cooperati-
va de tabalho. Se mudar o modelo, os resul-
tados serão melhores para os veterinários”, 
analisa.

Vânia conclui dizendo que os custos ve-
terinários para um tutor de pet sem ser coo-
perado é muito alto. Ao passo que, na forma 
cooperativa, esses custos ficam menores.Acima, hangar da Brascoota; ao lado, 

o diretor administrativo da Brascoota, 
Murilo Karapetcov
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O caminho é mais
transformador

quando a gente
Coopera.

Vivemos um momento em que cuidar do outro 

se tornou uma condição para o nosso próprio 

bem-estar. Um tempo em que a cooperação

é mais que uma palavra de ordem, mas uma 

cultura necessária para gerar transformação.

Caminhamos lado a lado com as cooperativas, 

construindo uma história de sucesso para, 

juntos, entregarmos um futuro melhor para 

todos os brasileiros. Trabalhamos para criar 

hoje um amanhã com mais tranquilidade 

financeira e qualidade de vida para seus 

cooperados, suas famílias e a sociedade.

Seguimos juntos construindo com vocês

as melhores soluções em Seguros de Vida, 

Previdência, Capitalização e Investimentos 

para ampliar ainda mais a nossa missão

como agentes de estabilização econômica.

Esse é o nosso compromisso

com o cooperativismo brasileiro.

Conte com a nossa parceria.

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

• SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110

• SAC Capitalização: 0800 286 0109

• Ouvidoria: 0800 286 0047

Seguros de Vida  |  Previdência  |  Capitalização  |  Investimentos

icatu.com.br

“Sempre é hora de se investir no futuro” 

BRC - Estamos acompanhando a retoma-
da da economia após esses dois últimos 
anos mais desafiadores e sabemos o 
quanto a proteção financeira foi e é im-
portante para a reorganização das famí-
lias e da sociedade. O brasileiro está mais 
consciente sobre a importância de solu-
ções como o seguro de vida?

Acredito que sim. A pandemia gerou 
nas pessoas uma maior lucidez e contato 
com a sensação de finitude. Nesse proces-
so, a importância do seguro de vida e da 
previdência privada se acentuou, pois, até 
então, o brasileiro tinha uma certa sensa-
ção de imortalidade. Com o choque de rea-
lidade trazido pela pandemia, ele passou a 
ter mais humildade na percepção do valor 
de produtos de proteção financeira em re-
lação aos riscos sociais, de invalidez, morte 
prematura ou mesmo sobrevivência.

Considerando esse contexto, pela proxi-
midade que o sistema cooperativo tem com 
a sociedade, a parceria entre uma segurado-
ra especializada em pessoas e as cooperati-
vas obteve mais sucesso em seu propósito 
de proteger o indivíduo e sua família.

 Enfim, após superada a fase inicial da 
pandemia, nos demos conta de que depen-
demos uns dos outros para a manutenção 
da sociedade em vários aspectos, desde a 
saúde coletiva à economia. Acredito que 
saímos fortalecidos de toda essa experiên-
cia e mais conscientes em relação à forma 
como vemos nosso próprio ciclo de vida. 

BRC - Como um dos principais executivos 
do mercado segurador brasileiro, na sua 
análise, o que é preciso ser feito para a va-
lorização da cultura de proteção no país?

Percebo que precisamos valorizar e dis-
seminar cada vez mais o propósito do nosso 
trabalho, que é ser agente de estabilização 
econômica e social. Os últimos dois anos fi-
zeram as pessoas entrar em contato com sua 
própria vulnerabilidade. Se nos comunicar-
mos com o propósito de resolver essa ques-
tão, teremos sucesso em fazer com que a so-
ciedade fique estabilizada economicamente. 

Sabemos que a penetração do seguro de 
vida ainda é pequena em nosso país. Deve-
mos continuar trabalhando incansavelmente 
para que cada vez mais brasileiros possam es-
tar financeiramente protegidos, assistidos, e, 
assim, que vivam melhor com mais qualidade 
de vida. O cooperativismo é um parceiro mui-
to importante para a Icatu nesse processo, 
pois é a cooperativa que efetivamente repre-
senta as sociedades onde estão inseridas. 

BRC - As seguradoras possuem soluções 
cada vez mais acessíveis, ágeis e digitais. 
Como está o processo de transformação 
digital na Icatu?

A Icatu sempre teve um olhar atento 
para inovação e tecnologia. Inclusive, foi 
esse olhar e os investimentos que realiza-
mos ao longo dos últimos anos que nos 
permitiram estar prontos para viver a trans-
formação digital que o mercado segurador 
enfrenta. Porém, é importante reforçar que 
nossa transformação digital não é para fa-
zer a máquina substituir o relacionamento 
humano e sim para empoderar os indivídu-
os. As máquinas devem estar a serviço das 
pessoas, a serviço do cooperativismo e do 
nosso propósito. 

Através da tecnologia, reforçamos nos-
so compromisso com a agilidade, flexibili-
dade, excelência de operação e humaniza-
ção na oferta de serviços financeiros para 
o sistema cooperativo e para a sociedade 

brasileira. Atualmente, na Icatu, contamos 
com 400 profissionais atuando em nossa 
área de Tecnologia da Informação (TI) e só 
no ano passado contratamos cerca de 90 
profissionais para este departamento. Des-
sa forma, estamos preparados para suprir 
as necessidades do consumidor de hoje, 
que é mais exigente e anseia por respostas 
com mais rapidez. 

BRC - A expectativa de vida do brasileiro 
vem crescendo ano a ano. Vivemos, em 
média, 76 anos, segundo o IBGE (2020). 
Atualmente o Brasil conta com mais de 
37,7 milhões de pessoas com mais de 60 
anos (Dieese). E esse número tende a au-
mentar. Viver mais e melhor, convenha-
mos, é uma ideia que ninguém se opõe. 

O Brasil está passando pelo maior pro-
cesso de transição demográfica do mundo. 
Isso é uma realidade. No começo do século 
passado, a expectativa de vida do brasileiro 
era de 33 anos. No menor espaço de tempo, 
mais do que em qualquer outro país, a nossa 
longevidade se dilatou. E sempre é hora de 
se investir no futuro. Como sabemos, com a 
pandemia entramos em contato com riscos 
que até então ignorávamos existir. Essa ex-
periência fez as pessoas mudarem seus há-
bitos, passando a cuidar da sua vida, saúde e 
bem-estar de forma mais atenta.

Toda essa mudança fez, por exemplo, 
com que um pai refletisse sobre a impor-
tância de um seguro de vida para manter a 
dignidade financeira da família caso ele ve-
nha a faltar ou sobre a necessidade de ter 
uma reserva financeira, caso queira reduzir 
seu volume de trabalho para aproveitar 
mais a vida a partir de certa idade. 

Vivemos um processo de transforma-
ção de consciência perante a vida nesses 
últimos dois anos, o que potencializou a 
relação seguradora e cooperativas. Afinal, 
a cooperativa é o ente mais próximo da 
sociedade, é quem a representa e conhece 
suas necessidades de forma legítima.

Especial: mercado seguradorEspecial: mercado segurador

Atenta aos avanços no mercado segu-
rador no setor cooperativo, a revista 

BR Cooperativo conversou com executi-
vos de seguradoras com forte atuação 
no segmento, que puderam traçar um 

panorama de suas instituições e as ex-
pectativas para as cooperativas. 

O vice-presidente da Icatu Seguros, Cé-
sar Saut, falou sobre o atual momento do 
setor e o posicionamento da seguradora. 

ICA
TU

César Saut, vice-presidente da Icatu
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Seguro de vida: importante aliado do cooperado

O mercado de seguros vem se conso-
lidando nos últimos anos como um 

dos setores mais promissores da econo-
mia nacional, com crescimento anual 
consistente, quase sempre na faixa de 
dois dígitos. 

De acordo com a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), o volume de 
prêmios dos seguros de pessoas registrou 
R$ 50,8 bilhões no acumulado de 2021 (ja-
neiro a dezembro), com alta de 12,4%. O 
destaque foi o seguro de vida individual, 
que registrou crescimento de 17,4% no 
mesmo período.

E isso não é em vão. O seguro de vida 
é um importante aliado ao composto de 
planejamento financeiro dos brasileiros 
e, claro, dos cooperados. É muito comum 
no Brasil que as pessoas pensem que este 
tipo de produto é destinado apenas para 

cobertura de morte. O mercado tem se mo-
dernizado a cada ano e hoje oferece pro-
teção para inúmeras necessidades e fases 
da vida, o que tem levado ao crescimento 
contínuo deste setor. 

Destaco o DNA inovador e de pioneiris-
mo da MAG Seguros, que nos permite estar 
sempre buscando desenvolver soluções que 
protejam as pessoas. Um destes exemplos é 
o pilar de bem-estar, que está diretamente 
associado a proteção financeira frente aos 
riscos relacionados para a saúde, o que é 
muito aderente frente à queda da penetra-
ção dos planos de saúde no país. 

Desta forma, o grande objetivo é pro-
porcionar que os cooperado contem com 
recursos para viver mais e com saúde, sem 
a necessidade de comprometer a sua vida 
financeira para se cuidar. Atualmente, neste 
aspecto, o mercado já conta com inúmeras 

soluções. É o caso das proteções por Inca-
pacidade Temporária, Internação Hospitalar, 
Doenças Graves e Cirurgias.

Vale acrescentar que algumas destas 
soluções securitárias podem trazer, ain-
da, benefícios como serviços assistenciais 
como telemedicina e descontos em ser-
viços, como a compra de medicamentos 
em farmácias conveniadas em todo terri-
tório nacional.

A pandemia sem dúvida mudou com-
portamentos e fez com que as pessoas 
despertassem sobre a importância de 
olhar para o futuro. Caminho, este, que 
será mais bem pavimentado com a atu-
ação do mercado de seguro de vida, que 
certamente contribuirá ativamente para 
que os cooperados tenham um planeja-
mento financeiro completo e uma vida 
mais tranquila.

Especial: mercado seguradorEspecial: mercado segurador

MAG Seguros: a 
seguradora parceira 
do cooperativismo.

Estamos sempre ao lado do segmento 
cooperativista, contribuindo com educação 

fi nanceira de todas as pessoas com o objetivo de 
construirmos juntos um futuro seguro. 

Para isso, contamos com uma linha de soluções 
exclusivamente desenvolvida para as cooperativas 

e seus cooperados. Assim, garantimos uma 
sociedade mais protegida e tranquila.

Entre em contato e saiba 
como podemos ajudar você: 
cooperativas@mag.com.br

O diretor de Cooperativismo da MAG 
Seguros, Ricardo Balbinot,  avaliou 

o segmento cooperativo e sua importân-
cia estratégica para a seguradora.

Segundo Balbinot, o grande objetivo da 

MAG é proporcionar que os cooperado con-
tem com recursos para viver mais e com saú-
de, sem a necessidade de comprometer a sua 
vida financeira para se cuidar.

Confira a seguir.

MA
G

Ricardo Balbinot, diretor de 
Cooperativismo da MAG Seguros
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Informe CooperforteInforme Cooperforte

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada 
no dia 24 de abril/2022, foi aprovada, por 

unanimidade e por meio dos Delegados Sec-
cionais da COOPERFORTE, a distribuição de R$ 
56,9 milhões, referentes às sobras do exercício 
de 2021.

Com essa distribuição, a rentabilidade 
média dos investimentos em Recibos de De-
pósitos Cooperativo – RDC da COOPERFORTE, 
em 2021, foi de 6,19% ao ano, equivalente a 
139,86% do CDI no período, o que mantém os 
produtos de investimentos da Cooperativa entre 
os mais atrativos do mercado. 

Para os associados que tomam emprésti-

mos, o recebimento das sobras significa devo-
lução de parte dos juros pagos no exercício, cor-
respondente a uma redução de 1,57% pontos 
percentuais na taxa anual efetivamente paga.

Esses resultados mostram que, seguindo 
os princípios do cooperativismo e os valores da 
COOPERFORTE, aqui o associado é DONO e par-
ticipa dos resultados anuais da Cooperativa – o 
maior diferencial do cooperativismo. As coopera-
tivas de crédito são instituições feitas por pessoas, 
para pessoas, onde o foco é o associado!

A COOPERFORTE é uma das maiores co-
operativas de crédito do país, com rating A+ 
pela Austin e A+.br pela Moody’s. Aqui você 

tem crédito e investimento em condições dife-
renciadas! Ao longo de sua existência, a COO-
PERFORTE distribuiu a seus associados sobras 
equivalentes a R$ 1.492 milhões, em valores 
atualizados até abril/2022. 

Associe-se você também e participe desse 
empreendimento.  Basta fazer o download do 
APP COOPERFORTE (disponível na APP Store 
ou Google Play), clicar em “quero me associar”, 
preencher os dados e documentos solicitados e 
efetuar a integralização de capital no valor de 
R$ 50,00 (pagamento único). 

Venha para a COOPERFORTE e viva os dife-
renciais do cooperativismo!

SOBRAS, A RAZÃO DE SER DE UMA COOPERATIVA

SOBRAS

SOBRAS

 

 

Associe-se e participe também das SOBRAS!

Acesse o APP COOPERFORTE 
ou o autoatendimento.cf.coop.br

e viva os diferenciais do cooperativismo!
Venha para a COOPERFORTE

Aqui você tem: 

CRÉDITO INVESTIMENTOS

com taxas pré-fixadas e 
prazo de até 96x

com segurança e rentabilidade de 

até CDI + 0,70%
Consulte condições operacionais. 

Faça a sua Associação 100% digital
pelo APP COOPERFORTE!

(disponível na APP Store ou Google Play)
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Unicred MT distribui R$ 31,8 milhões em sobras na AGO

AUnicred Mato Grosso encer-

rou o exercício de 2021 com 

crescimento expressivo nos nú-

meros, mesmo diante de um ce-

nário de pandemia e instabilidade 

econômica. Durante a Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária 

(AGO e AGE), realizada no dia 19 de 

abril, em Cuiabá, com a presença 

maciça dos sócios, a cooperativa 

distribuiu R$ 31,8 milhões em so-

bras aos 15.742 cooperados, um 

aumento de 57,7% em relação a 

2020. Os ativos totais atingiram R$ 

1,05 bilhão, os depósitos totais R$ 

788,2 milhões, o patrimônio líqui-

do R$ 202,1 milhões e a carteira de 

crédito R$ 762,4 milhões, evoluin-

do 44,1% somente nos últimos 12 

meses.

A cultura de alta performance 

desenvolvida dentro da cooperati-

va faz com que o envolvimento nos 

resultados seja de todos: Conselho 

de Administração, diretores, coo-

perados e colaboradores. “O cresci-

mento da Unicred MT segue numa 

constante, porque temos uma base 

forte, sólida e participante de coo-

perados, que acreditam, investem e 

depositam seus sonhos na coope-

rativa, e de colaboradores compro-

caderno especial - unicred central rj/mt Colaboração: Ascom Unicred Central RJ/MT

metidos, nos consolidando entre as 

maiores cooperativas de crédito do 

país”, destacou o presidente Roni-

valdo Lemos.

Antes da AGO, nos meses de 

março e abril, 1.760 cooperados de 

Tangará da Serra, Barra do Garças, 

Primavera do Leste, Rondonópolis, 

Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde 

e Nova Mutum, onde a Unicred 

MT está presente, participaram das 

pré-assembleias, onde foram apre-

sentados os números da coopera-

tiva, balanço das ações, objetivos e 

planos para 2022, além de sorteio 

de prêmios.

2727

Unicred Mato Grosso
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Unicred Niterói

A cooperativa inaugura, no dia 13 de maio, uma nova agência 
conceito premium em local privilegiado em Niterói. O espaço foi 
planejado para proporcionar a melhor experiência ao cooperado, 
não apenas pelo ambiente funcional e moderno, mas pelo diferen-
cial da instituição no atendimento próximo e qualificado e o por-
tfólio completo de soluções financeiras. Venha comemorar mais 
essa conquista da cooperativa, no dia 13 de maio, a partir das 15h, 
na Rua Ator Paulo Gustavo, 50 – Icaraí.
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Unicred Regional Norte Lagos
A Diretoria de Negócios da Unicred 

Regional Norte Lagos esteve reunida, 
no dia 17 de março, com a presidência 
da Associação Comercial e Industrial 
de Campos (ACIC). O encontro foi o pri-
meiro de uma futura parceria entre as 
instituições e teve o propósito de apre-
sentar o amplo portfólio de produtos 
e serviços ofertados pela Unicred e os 
diferenciais da cooperativa para promo-
ver o fortalecimento da economia local. 
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Com o intuito de contribuir com o crescimento das pesso-
as e o desenvolvimento das regiões onde atua, a Unicred Ser-
ra Mar tem os seus colaboradores no centro dos processos de 
melhoria que a cooperativa vem entregando aos cooperados.

Com essa visão, a implantação da Plataforma Pulses co-
laborou para a escuta ativa, facilitando a coleta de infor-
mações semanais referentes à cultura e oportunidades de 
melhoria. Entre os destaques desta iniciativa está o investi-
mento nos colaboradores, por meio do incentivo às certifi-
cações financeiras ANBIMA.

O colaborador tem acesso a cursos preparatórios gra-
tuitos e ainda é premiado por seu desempenho, garantin-
do o melhor atendimento ao cooperado.

Unicred Serra Mar

A Unicred Costa do Sol realizou, no mês de abril, 
algumas ações de relacionamento com o objetivo 
de aumentar a base de cooperados e reforçar o en-
tendimento sobre o cooperativismo de crédito e seu 
compromisso em gerar prosperidade. A cooperativa 
esteve presente na Irmandade São João Batista de 

Unicred Costa
do Sol

Macaé e no Hospital da Unimed de Araruama, nos 
dias 06 e 19 de abril, ressaltando os diferenciais de 
uma sociedade cooperativa onde o cooperado é um 
dos donos do negócio e conta com taxas e juros 
mais justos contando com a expertise de especialis-
tas para a gestão da sua vida financeira.
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Transporte em PautaTransporte em Pauta
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Claudio Rangel é jornalista, redator-chefe do portal
BR Cooperativo, editor da Folha do Motorista, RJ, e

diretor da Comunicoop. redacao@brcooperativo.com.br

Oano de 2022 é especial para o ramo 
Transporte. São 20 anos de estrutura-

ção do cooperativismo do setor. E a evo-
lução foi grande! Os números do Sistema 
OCB registram, em 2020, 984 cooperativas 
de transportes. E o número de cooperados 
também é bastante significativo: 89 mil, ge-
rando 5 mil empregos diretos.

Trata-se de um ramo que é subdividido. 
Os motoristas do transporte escolar, do 
transporte alternativo, os táxis, o transpor-
te de carga, todos os anos eles contam com 
o veículo como instrumento de trabalho.

Apesar dessa organização e dos 20 
anos de atuação, ainda é preciso estabe-
lecer e conquistar novos espaços. O pre-
sidente da Cooparioca, Severino Vicente 
Lima, acredita que o cooperativismo se 
fortalece a cada dia que passa, apesar das 
dificuldades dos últimos anos.

Severino registra que o setor coope-
rativismo de táxi tem enfrentado gran-
des problemas. “Não só no Rio de Janeiro, 
mas em todo o Brasil, principalmente por 
conta da desarticulação provocada pela 

Ramo Transporte: 20 anos de luta
liberação de não profissionais para fazer 
o transporte de passageiros”, comenta o 
dirigente.

Apesar disso, o cooperativismo do se-
tor está confiante em dias melhores, por 
conta da união que o sistema promove.

Já o transporte de cargas segue cres-
cente. Porém, enfrenta problemas como 
a alta de preços dos combustíveis e dos 
pneus, o que também afeta todos os moto-
ristas profissionais.

Para o setor, a logística é cada vez mais 
importante. O desafio é atravessar todo o 
Brasil, carregado de produtos, e depois re-
tornar de modo a não ficar vazio.

E o transporte alternativo, que, nas 
grandes cidades supre a deficiência endê-
mica do transporte público nas grandes ca-
pitais brasileiras, merece mais atenção do 
Poder Público, já que as empresas privadas 
não estão dando conta.

Esperamos que o novo período de 20 
anos possa ser relevante para o desenvolvi-
mento no setor de transportes. A inovação 
do setor é necessária, principalmente para 

o ramo de Cargas, em que a informação e 
a tecnologia da informação é fundamental 
para racionalização de trajetos.

O mesmo pode ser dito para os outros 
segmentos. Foram os taxistas que come-
çaram a introduzir meios alternativos de 
chamadas de corrida. Estes profissionais 
também precisam de mais proteção, bem 
como os caminhoneiros, que também pre-
cisam de mais segurança.

Mas o destaque, neste que é o vigésimo 
ano do Ramo Transporte, é justamente a 
criação de MBA em Gestão Estratégica de 
Cooperativas de Transporte. Fruto da par-
ceria entre Sescoop, Fetranscoop e facul-
dades Unimed e PUC de Minas Gerais. Um 
passo importante para a profissionalização 
cada vez maior dos trabalhadores do ramo 
Transporte.
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RIO COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistema OCB/RJ

OC
B/

RJ

Acesse: rio.coop/censo

Chegou a hora....
de mostrar a força de
nossas cooperativas!

Sistema OCB/RJ encerra campanha Coopera Petrópolis doando dois mil kits de material escolar
OSistema OCB/RJ, seguindo os valores da solidariedade, 

ajuda mútua e cooperação e o princípio do Interesse 
pela Comunidade, entregou dois mil kits de material esco-
lar (mochilas, cadernos, lápis, apontadores e borrachas) à 
secretaria de educação de Petrópolis. O total será destinado 
às crianças e adolescentes da rede pública do município.

Estiveram presentes o presidente do Sistema OCB/RJ, 
Vinicius Mesquita, o superintendente Abdul Nasser, o presi-
dente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transpor-
tes (CPTrans), Jamil Sabra, a professora municipal Sandra 
Reis e Anderson Campos, da secretaria de educação.

A ação encerrou a Campanha Coopera Petrópolis, que 
a instituição criou em fevereiro desse ano para atender as 
vítimas do temporal que atingiu a cidade em fevereiro.

Ao longo desses mais de dois meses, a iniciativa, que con-
tou com o apoio de diversas cooperativas do estado do Rio de 
Janeiro, arrecadou também dezenas de toneladas de produtos 
de higiene pessoal e de limpeza, roupas, calçados, alimentos 
não perecíveis, água, mamadeira, chupeta e lençol.

“Agradeço a todas as cooperativas que contribuíram 
para o nosso movimento, que foi construído dentro da pre-
missa do Dia de Cooperar, ação que envolve solidariedade e 

o Interesse pela Comunidade, o 7º princípio cooperativista. 
Um agradecimento especial à Unimed Petrópolis, que dias 
após o temporal, mobilizou um ponto de arrecadação de 
donativos e recebeu muitas doações, inclusive a da nossa 

Campanha Coopera Petrópolis. Essa é a essência do coo-
perativismo, contribuindo para a reconstrução desse mu-
nicípio tão importante do nosso estado do Rio de Janeiro”, 
agradeceu o presidente Vinicius Mesquita.

OSicoob Cecremef inaugurou uma agência no distrito de 
Itaipava, em Petrópolis. Esta é a segunda unidade na Ci-

dade Imperial e a iniciativa é parte do projeto de expansão da 
instituição financeira cooperativa no estado do Rio. Em curto 
e médio prazos, serão abertas unidades na Barra da Tijuca, 
na Taquara e em Alcântara (em São Gonçalo). A organização 
é filiada ao Sicoob Rio.

“Em Petrópolis temos um grande número associados, 
pessoas físicas e jurídicas.  E o cooperativismo financeiro é 
propulsor do desenvolvimento regional, devido à amplitude 
dos nossos produtos e serviços, com taxas justas e, princi-
palmente, com o retorno das sobras (lucros) a clientes. São 
particularidades que ajudam a aquecer a economia local”, diz 
Mauro Alves, diretor-presidente do Sicoob Cecremef.

Sicoob Cecremef inaugura nova agência em Petrópolis
Carlos Soares, diretor-operacional do Sicoob Cecremef, 

comenta que a inauguração da agência em Itaipava acontece 
em razão de o distrito apresentar significativo desenvolvi-
mento em diferentes setores da economia.

“O cooperativismo financeiro disponibiliza a pessoas 
físicas e jurídicas os mesmos produtos e serviços do sistema 
bancário, porém com o intuito de fomentar o desenvolvi-
mento social e a justiça financeira dos seus associados e de 
suas comunidades. Em Itaipava, o Sicoob Cecremef será um 
agente importante para o crescimento de diferentes áreas da 
economia”, enfatiza Soares. 

Recentemente o Sicoob Rio criou a linha de crédito 
emergencial AcreditaPetrópolis, reservada a empresários 
que tiveram seus negócios inviabilizados em decorrência 

do forte temporal que atingiu a cidade no último dia 15 de 
fevereiro. O empréstimo tem condições especiais e passa por 
análise: prazo de até 60 meses para pagamento, carência de 
180 dias e taxa pré-fixada a partir de 0,89% a.m.

Vinicius Mesquita, da Chapa “Nós, Somos Coop!”, foi ree-
leito presidente da OCB/RJ, com 49 votos em Assembleia 

Geral Extraordinária Eleitoral. A votação, que ocorreu em 
formato híbrido – presencial, na sede do Sistema OCB/RJ no 
Centro do Rio de Janeiro, e digital -, elegeu também a nova 
Diretoria e membros do Conselho Fiscal que estarão à frente 
da instituição pelos próximos quatro anos (2022-2026). A 
cerimônia de posse está marcada para o dia 27 de maio, na 
Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro.

“Agradeço a confiança na chapa “Nós, Somos Coop!”. 
Os últimos quatro anos foram de muito trabalho, apesar das 
incertezas causadas pela pandemia. Estruturamos a nossa 
instituição para melhor atender as cooperativas de forma 
remota e conseguimos transpor as barreiras impostas pela 

Eleições na OCB/RJ: Vinicius Mesquita é reeleito presidente
necessidade de isolamento social”, disse Vinicius.

“E o nosso compromisso para os próximos quatro anos 
é de continuar inovando nas ações e nos projetos para elevar 

o cooperativismo no estado do Rio de Janeiro. Estaremos 
juntos nesse projeto por um Rio Mais Coop”, acrescentou o 
dirigente.

Diretoria eleita - Presidente – Vinicius de Oliveira 
Mesquita; vice-presidente – Esther Ferreira Araújo; diretor-
-geral – Francisco Carlos Bezerra da Silva; diretor de Finanças 
– Ildecir Rangel Sias; diretor de Relações Sindicais e Insti-
tucionais – Wagner Guerra da Fonseca; diretor de Projetos 
Especiais – Severino Vicente de Lima e; diretor de Cultura e 
Formação – Sebastião Carlos Lima Barbosa.

Conselho Fiscal Efetivo - Cláudio Henrique da Silva, José 
Ricardo Martins e Henrique Alves do Nascimento; Suplentes 
- Edilson Cid Duarte Segundo, Giovani de Jesus Costa da Fon-
seca e Astrogildo Gomes de Oliveira.

OC
B/

RJ
SIC

OO
B C

EC
RE

M
EF

OC
B/

RJ

Vinicius Mesquita (segundo da direita para a esquerda) foi 
reeleito para mais quatro anos de mandato

Equipe do Sistema OCB/RJ presente na entrega das doações 
da campanha Coopera Petrópolis



BR Cooperativo BR Cooperativo ll Ano III  Ano III ll Nº 14  Nº 14 ll  AbrilAbril 2022 20223434 BR Cooperativo BR Cooperativo ll Ano III  Ano III ll Nº 14  Nº 14 ll  AbrilAbril 2022 2022 3535

ESPÍRITO COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistema OCB/ES

Quanto mais cedo aprenderem sobre educação finan-
ceira, melhor será o entendimento das crianças sobre 

o uso do dinheiro. Quando essas lições são ensinadas por 
divertidos bonecos, a tarefa fica ainda mais fácil. Por isso, o 
Sicoob ES abre as cortinas para o programa Arte de Somar.

O objetivo é abordar o planejamento financeiro e o in-
centivo à poupança através de ações lúdicas, como o teatro de 
bonecos, incentivando os pequenos a adotarem hábitos sau-
dáveis que sirvam de apoio para a realização de seus sonhos.

As apresentações do projeto tiveram início nos dias 
26 e 27 de abril, em Conceição da Barra, e vão até o mês 
de setembro, passando por mais 17 municípios capixabas.

Nas peças, os bonecos prendem a atenção de alunos 
do 6º ao 9º ano com variados elementos lúdicos, como nú-
meros e operações de somar, subtrair, dividir e multiplicar 
decorando o cenário.

Etapas
A preparação das futuras gerações para conseguir cui-

dar bem do próprio dinheiro por meio do Arte de Somar é 
realizada em quatro etapas.

Na primeira, o programa é apresentado para as crianças 
e jovens das escolas. Na segunda etapa, os estudantes rea-
lizam um curso on-line sobre finanças – “Se Liga Finanças”, 
do Instituto Sicoob. Já na terceira etapa, os estudantes par-
ticipam de uma oficina de teatro de bonecos, onde ensaiam 
uma peça sobre educação financeira. Por último, fazem uma 
apresentação utilizando o teatro de bonecos para os colegas 
de outras turmas e para as famílias, difundindo a mensagem.

Conscientização
“A educação financeira é essencial para conscientizar 

as crianças sobre a importância do planejamento de suas 

finanças, proporcionando o desenvolvimento de uma rela-
ção equilibrada com o dinheiro e decisões acertadas sobre 
consumo”, explicou a superintendente de pessoas e respon-
sabilidade social do Sicoob ES, Sandra Kwak.

Segundo ela, o Arte de Somar tem um aproveitamento 
bastante positivo com as atividades lúdicas do teatro de bo-
necos. “As crianças absorvem muito bem os conceitos que são 
trabalhados nas etapas do projeto. É uma ferramenta atrativa 
e de fácil entendimento pelos alunos”, destacou Sandra.  

Projeto
Na história a ser contada por meio de bonecos, é feita 

uma analogia entre finanças e meio ambiente, por meio de 
uma abordagem didática e uma linguagem divertida.

A intenção é fazer com que as crianças e os adolescen-

Teatro de bonecos do Sicoob ES ajuda crianças a aprenderem sobre uso consciente do dinheiro

tes compreendam a importância do controle do dinheiro e 
dos gastos como consequência de seus atos, assim como o 
fruto é resultado da plantação realizada.

Calendário de apresentações
Brejetuba - 24 e 25 de maio; Castelo - 2 e 3 de junho; 

Caramuru – Santa Maria de Jetibá - 7 e 8 de junho; Vila Ve-
lha  - 9 e 10 de junho; Ecoporanga  - 14 e 15 de junho; Piaçu 
– Muniz Freire - 21 e 22 de junho; Muniz Freire  - 23 e 24 de 
junho; Colatina  - 27 e 28 de junho; Itaipava - Itapemirim - 3 
e 4 de agosto; Vitória - 9 e 10 de agosto; Santa Leopoldina - 
23 e 24 de agosto; São Roque do Canaã - 25 e 26 de agosto; 
Pinheiros - 30 e 31 de agosto; Nova Rosa da Penha - Cariacica 
- 5 e 6 de setembro; Sooretama - 8 e 9 de setembro; Anchieta 
- 13 e 14 de setembro; Vargem Alta - 29 e 30 de setembro.

Está chegando o 15º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba

Éprofissional da imprensa capixaba ou estudante de jor-
nalismo em alguma das instituições de ensino superior 

no Espírito Santo? Então fique atento, pois o 15º Prêmio de 
Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC), promovido pelo 
Sistema OCB/ES, está chegando. A maior, mais tradicional 
e mais concorrida premiação do segmento retorna com 
novidades em 2022.

O lançamento da nova edição será realizado no dia 
12 de maio, em um evento online, com transmissão pelo 
canal do Sistema OCB/ES no Youtube. Na oportunidade, 
serão apresentados todos os detalhes da edição, como os 
prazos, as categorias existentes, os valores dos prêmios e 
o tema norteador escolhido para este ano. Além disso, os 
participantes poderão conhecer, em primeira mão, o site 
oficial do 15º PJC, que será colocado no ar durante o evento 
já com o regulamento completo.  

As inscrições para a cerimônia de lançamento já estão 
abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de maio, à meia-
-noite. Para isso, basta preencher o formulário (clique aqui) 
e submeter as respostas. O link para acesso à transmissão ao 

vivo será enviado ao e-mail cadastrado no ato da inscrição.

PROPÓSITOS
Ao promover o único prêmio capixaba de jornalismo da 

atualidade, o Sistema OCB/ES visa incentivar e fomentar um 
novo olhar jornalístico para realidade do cooperativismo no 
estado, pautando os seus diversos propósitos transformado-
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ES res, do econômico ao social, passando pelo cultural.
Mais que um modelo de negócios secular, o movi-

mento cooperativista repercute muito além do campo 
econômico nas comunidades em que se desenvolve. Ele é 
o que se pode denominar como uma atividade produtiva 
com propósito.

Pertencimento, transformação, superação, inclusão so-
cial produtiva, sustentabilidade, criatividade, diversificação, 
inovação, fraternidade, solidariedade e compartilhamento. 
Esses e muitos outros são propósitos que transformam a rea-
lidade de quem vive e investe no cooperativismo.

O PJC
O PJC foi criado em 2007 como forma de reconhecer a 

importância do jornalismo para a divulgação do cooperativis-
mo no Espírito Santo e incentivar os agentes da comunicação a 
utilizarem esse tema em suas pautas. Atualmente, a iniciativa 
já soma mais de 1,3 mil produções inscritas, além de quase 200 
trabalhos premiados, valorizando tanto o jornalismo de quali-
dade quanto o cooperativismo em terras capixabas.

OSistema OCB/ES participou do lançamento do Plano 
Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo, no Pa-

lácio Anchieta. A iniciativa pretende implementar ações 
que garantam mais segurança para a população das zonas 
rurais do estado e foi elaborada de forma conjunta por re-
presentantes da agricultura capixaba, como a Federação de 
Agricultura do Espírito Santo (Faes) e a Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetaes).

Por parte do Sistema OCB/ES, participaram do lançamento 
do plano o superintendente Carlos André Santos de Oliveira e o 
assessor de Relações Institucionais, David Duarte. A organização 
foi convidada para atuar como parceira na implementação de 
algumas etapas do plano, além de ter acompanhado reuniões 
prévias ao lançamento. O Sistema OCB/ES fará a mediação entre 
o governo estadual e as cooperativas agropecuárias capixabas 
para facilitar e incentivar a aderência ao plano, levando em con-
sideração o papel e a influência dessas coops na divulgação e na 

mobilização dos agricultores e agricultoras cooperados.
A criação de ações estratégicas e coordenadas, por parte 

poder público, para as áreas rurais do Espírito Santo é novi-
dade. Uma das ações previstas é a criação de uma Delegacia 
Especializada em Crimes Rurais na Polícia Civil, que contará 
com núcleos de investigação em todas as regiões do estado.

O plano na prática
O plano lançado integra o núcleo policial do programa Estado 

Presente em Defesa da Vida e possui quatro eixos centrais: infraes-
trutura, inteligência, atividades operacionais e gestão inovadora.

O eixo de infraestrutura prevê a construção e refor-
ma de unidades e a aquisição de viaturas e equipamentos 
como radiocomunicadores. A intenção é garantir uma me-
lhor infraestrutura para o trabalho realizado pelos órgãos 
de Segurança Pública na zona rural do Espírito Santo.

O eixo de inteligência focará em atividades investiga-

Sistema OCB/ES é parceiro do Plano Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo
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ÃO Há pelo menos um mês, os cafés arábica em grãos torrados 
ou moídos de associados da Coopeavi lideram as vendas 

de cafés especiais no maior site de e-commerce do mundo, o 
Amazon. O estoque dos blends produzidos nas montanhas do 
Espírito Santo com a marca “Pronova Coffee Stories”, perten-
cente à cooperativa, esgotou e os produtos chegaram a ficar 
indisponíveis no portal na última semana de março.

A Coopeavi entregou pedido de mais 4.500 pacotes de 
250g e 500g à Amazon para manter as vendas dos cafés finos 
para usuários da plataforma de todo o Brasil. Os assinantes 
“Prime” tem frete grátis, o que sai mais vantajoso para o con-
sumidor que é apreciador de cafés com perfis diferenciados. 
“Fica mais barato do que comprar diretamente conosco”, 
afirma o gerente de café especial da Coopeavi, Carlos Zardo.

As transações com a Amazon tiveram início em 2019, 
quando o volume ainda era insignificante. Por isto, a cooperati-
va toma como base as vendas dos últimos dois anos. Segundo 
o gerente, os pedidos aumentaram 2.800% até o primeiro 

trimestre de 2022. Foram mais de 10 mil pacotes de café ven-
didos, em torno de R$ 280 mil. “É um valor bem significativo 
em se tratando de cafés especiais”. O crescimento médio anual 
nas vendas para a Amazon passa de 450%, destaca o gerente.

Zardo avalia que o sucesso das vendas dos cafés da Co-
opeavi na Amazon se deve à qualidade do produto e ao custo 
mais acessível ao consumidor. “Como somos cooperativas e 
temos acesso direto ao produtor, o verdadeiro dono da coo-
perativa, conseguimos chegar a um preço mais reduzido que 
uma empresa privada convencional”.

A Coopeavi é uma cooperativa do segmento Agronegócio, 
com atuação no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. Fundada 
em 1964, atualmente conta com mais de 18 mil cooperados, em 
sua maioria pequenos e médios produtores. Em 2015, incorpo-
rou a Pronova, cooperativa com cafeicultores especialistas em 
qualidade de café, e inaugurou o primeiro Condomínio Avícola 
para produção de Ovos do Brasil. Já em fevereiro de 2019, incor-
porou a Veneza, passando a atuar também no ramo de laticínios.

Cafés especiais das montanhas do ES são os mais vendidos na Amazon

tivas, coordenadas pela Subsecretaria de Estado de Inteli-
gência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 
(Sesp), além de ações integradas ao Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), à Vigilân-
cia Sanitária do Estado e à Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O terceiro eixo, o das atividades operacionais, compreende 
a implementação de atividades preventivas, ou seja, a realização 
da Patrulha Rural, da Operação Colheita e da Operação Verão.

Já o eixo da gestão inovadora abarca investimentos 
em tecnologias, financiados pelo governo estadual, bem 
como processos de inovação aplicados à gestão da segu-
rança rural. Exemplos são a criação de uma Delegacia Espe-
cializada em Crimes Rurais, com os núcleos de investigação 
de crimes rurais; um Cerco Inteligente; o Teleflagrante; a 
Computação Embarcada; a modernização da radiocomu-
nicação (troncalização); e o aprimoramento da análise 
criminal e estatística de crimes ocorridos em áreas rurais.
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Cooxupé e cooperados comemoram 90 anos de fundação

No dia 24 de abril, a Cooxupé celebrou seus 90 anos de 
cooperativismo, com uma sólida trajetória, diretamen-

te ligada ao desenvolvimento dos produtores de café, bem 
como ao gradativo fortalecimento da tradição cafeeira do 
Sul de Minas, Matas de Minas, Cerrado Mineiro e Média 
Mogiana ado estado de São Paulo.

Atualmente, a Cooxupé conta com mais de 17 mil 
cooperados, com desempenhos que a conferem im-
portantes premiações e reconhecimentos, como, por 
exemplo, líder no ranking ESG entre as cooperativas do 
Brasil; ouro no prêmio SomosCoop Excelência em Gestão; 
a maior cooperativa do ramo agropecuário de Minas Ge-

rais, dentre outros.
Outro fator que demonstra a força da Cooxupé no coo-

perativismo é sua representatividade e participação na pro-
dução nacional de café. De acordo com a Conab, o volume de 
café recebido pela cooperativa representou 18% da produção 
nacional de café arábica e 26% da produção deste tipo de 
café do estado de Minas Gerais, em 2021.

A Cooxupé também investe em projetos, programas 
de reconhecimento e de certificações que valorizam ainda 
mais a atividade cafeeira dos produtores.

“O movimento cooperativista é o cerne da existência 
da Cooxupé. Existe cooperativismo em tudo o que fazemos 

com os nossos cooperados, mas aqui na exportação temos 
um exemplo muito claro de como acontece. A agricultura 
familiar é a realidade de 97,7% dos nossos minis e peque-
nos produtores. Ou seja, esta maioria unida – que também 
responde por mais de 70% do café recebido pela Cooxupé 
– encontra no cooperativismo a oportunidade de seus ca-
fés avançarem o mundo, além de terem uma participação 
mais ativa e efetiva nos bons momentos do mercado de 
café. Possivelmente, estes produtores sozinhos teriam mais 
dificuldades de acessar o mercado sem pertencer a uma co-
operativa”, ressalta o presidente Carlos Augusto Rodrigues 
de Melo.

Um dos pilares do planejamento estratégico da Coocafé, 
desde o ano passado, é a inovação. Neste sentido, vá-

rias frentes de trabalho foram criadas, gerando avanços e 
benefícios para os públicos interno e externo e, durante a 
reunião geral de colaboradores e AGO de 2022, realizadas 
em março a conclusão da primeira etapa de um grande 
projeto foi apresentada para a equipe interna e coopera-
dos, respectivamente. Trata-se do iCoop Coocafé, uma pla-
taforma digital disponível para todos os públicos.

O nome iCoop remete a algo que foi feito para o indi-
víduo, para instruir, informar e inspirar. Mas, em se tratan-
do de uma cooperativa, a Coocafé tem como foco manter 
relacionamento com todas as partes interessadas: coopera-
do, colaborador, parceiros e comunidade. E o aplicativo traz 
tudo isso pra palma da mão de qualquer pessoa que queira 
estar por dentro de todas as novidades da cooperativa.

Começando pelo dia a dia da cooperativa: traba-
lhando interligados, a repaginação foi feita em parceria 
entre os setores de tecnologia da informação, marketing 

e técnico-comercial, levando informações que são geradas 
pelos departamentos de finanças, fiscal, comercialização e 
armazenamento de café.

As funcionalidades do app do cooperado trazem in-
formações da propriedade, extratos financeiros, informes 
de rendimentos, Gestão Coocafé, informações das Unidades 
Coocafé, solicitação de Busca de Café e Capacitações Técnicas 
e foram migradas para o iCoop, levando ainda mais facilida-
de e agilidade. Novas funcionalidades foram acrescentadas, 
atendendo solicitações identificadas em pesquisas. O iCoop 
já possibilita que o associado assine contratos das suas casas. 
E, para o público externo, o aplicativo apresenta conteúdos 
semelhantes aos do site da cooperativa: notícias, cotações, 
banners próprios e de parceiros e pode ser baixado e acessa-
do por qualquer pessoa, seja em smartphone Android ou iOS.

O iCoop Coocafé está totalmente alinhado ao propó-
sito da cooperativa, que é garantir a sustentabilidade da 
Coocafé, do cooperado e da comunidade. A cooperativa já 
prepara outras novidades em inovação.

Capebe, Coopfam e Coopemapi participam de Anufood Brazil

As cooperativas mineiras Capebe, Coopfam e Coopemapi 
participaram, em abril, da terceira edição da Anufood 

Brazil, realizada em São Paulo, no São Paulo Expo.
A participação foi viabilizada por meio de parceria entre 

o Sistema OCB, a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
que disponibilizou um espaço para que seis cooperativas da 
agricultura familiar, selecionadas previamente, pudessem 
participar expondo seus produtos durante o evento.

A feira contou com oito pavilhões internacionais, 
mais de 600 marcas expositoras, três auditórios para pa-
lestras e workshops. O evento se destaca por oferecer a 
oportunidade de manter contatos com potenciais clien-
tes e pela prospecção de vendas futuras.

Importantes tomadores de decisão do agronegócio, 
distribuidores, atacadistas, redes de restaurantes e fran-
quias, rede hoteleira, empórios, padarias e confeitarias, 

sorveterias, pizzarias, cafeterias, fornecedores para servi-
ços de alimentação e grandes redes de supermercados de 
todo o Brasil participaram da feira.

Durante a feira, as cooperativas apresentaram os seus 
produtos para empresários e representantes de empresas 
do setor de alimentos e bebidas que atuam tanto nacional, 
quanto internacionalmente. Além disso, a Capebe partici-
pou de rodadas de negócios promovidas pela Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex 
Brasil), que permitiu um contato direto com potenciais 
compradores dos produtos da cooperativa.

“O evento superou muito as nossas expectativas. Con-
seguimos várias conexões com potenciais clientes, tanto 
para o mercado interno, como o externo. Tivemos a oportu-
nidade de levarmos o nosso nome aos vários consumidores 
que passaram pelo estande e provaram os nossos produtos. 
Uma experiência única de integração entre cooperativas de 

mesmo e diferentes segmentos. Estamos muito agradeci-
dos e na expectativa do convite para o próximo ano”, ressal-
tou Marcelo Vieira, coordenador Capebe global.

Na mesma linha, Edivânia Fernandes – Represen-
tante Comercial da Coopfam, comentou que a feira é uma 
vitrine para os cafés e para a cooperativa, assim contribui 
para formar novas redes de contatos com organizações 
tanto do mesmo setor, quanto de setores diferentes. 
“Para nós é sempre muito importante estarmos partici-
pando e ficamos muito felizes em representar todos os 
520 cooperados na feira”, comentou.

“Essa foi a primeira feira que participamos após a 
retomada de eventos. Tivemos oportunidades de bons 
negócios e torcemos para que essas parcerias se firmem, 
fortalecendo a cadeia cooperativista e da agricultura fa-
miliar”, complementou Vanessa Souza, gestora de Expor-
tação da Coopemapi.

Abertas as incrições para o XV Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas em MG

Estão abertas as inscrições para o 15° Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas. O 
evento está marcado para acontecer de 26 a 28 de maio, no Grande Hotel Termas Araxá, 

com 300 vagas disponíveis. Para confirmar participação, acesse o link: https://www.hbato-
ols.com.br/__1038.

O prazo de inscrição termina em 12 de maio ou até esgotarem as vagas. Vale ressaltar 
que o público esperado são: presidentes, dirigentes, conselheiras, empregadas e cooperadas.

O intuito do Sistema Ocemg ao retomar a iniciativa é fomentar, por meio de debates, 
diálogos e palestras, o protagonismo feminino no mundo corporativo e a diversidade. O 
evento proporciona também o networking e a troca de experiência entre as participantes.

Para estimular as discussões, a organização preparou uma programação variada. Entre 
as convidadas estaõ a jornalista Glória Maria, que fará uma palestra sobre o tema “É preciso 
se reinventar”, a atriz e poeta Elisa Lucinda, a superintendente do Sistema OCB, Tânia Zanella, 
dentre outras.

A programação completa pode ser conferida pelo link: https://sistemaocemg.coop.br/
evento/encontro-de-mulheres/.

Coocafé se aproxima ainda mais do público com iCoop
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SP COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistema Ocesp

Casa do Cooperativismo Paulista presente na Agrishow  2022

O estande da Casa do Cooperativismo Paulista tem sido 
ponto de encontro de cooperativas, autoridades políti-

cas e visitantes durante a Agrishow 2022. Nesta segunda-
-feira, 25, com os presidentes da Ocesp e OCB, Edivaldo Del 
Grande e Marcio Lopes de Freitas, estiveram presentes o se-
cretário de Estado da Agricultura e presidente da Agrishow, 
Francisco Matturro; os deputados Itamar Borges, Arnaldo 
Jardim e General Peternelli; o vereador por Ribeirão Preto, 
Maurício Gasparini; o chefe da Embrapa Territorial, Gustavo 
Spadotti; o embaixador da Costa do Marfim, Diamouténé 
Alassane Zié, e comitiva; entre outros.

Nesta terça, 26, Itamar Borges e Arnaldo Jardim volta-
ram ao espaço da Ocesp, que também contou com a visita do 
ex-governador de SP e candidato a presidência, João Doria, 
dos deputados Frederico d´Ávila e Castello Branco; do vere-
ador por Ribeirão Preto, Frederico Moraes; do professor da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
USP em Ribeirão Preto, Marcos Fava Neves (dr. Agro); além 
das caravanas da Cooperativa Agrícola da Fazenda Aliança 
(Cafa), de Mirandópolis; e da Cooperativa Escola dos Alunos 
da Etec Prof. Urias Ferreira, de Jaú. A feira continua até a pró-
xima sexta-feira, 29, das 8h às 18h, em Ribeirão Preto.

Em ano de pandemia, Uniodonto Campinas fica entre as maiores operadoras odontológicas

OÍndice de Desempenho da Saúde Su-
plementar de 2021 da Agência Nacio-

nal de Saúde Suplementar deu nota 0,8462 
para a Uniodonto Campinas, a melhor 
pontuação entre as 10 maiores operadoras 
odontológicas de grande porte do país.

Esse índice é composto pelas infor-
mações que as operadoras fornecem para 
agência ao longo do ano. O presidente da 
Uniodonto Campinas, Roberto Antonio Go-
bbo, destaca o fato como uma conquista 
do cooperativismo.

“Para ficarmos em primeiro lugar en-
tre as operadoras de grande porte é uma 
coisa muito importante do ponto de vista 
do cooperativismo. De um modo geral, a 
cooperativa tem uma uma obrigação com 
nosso cooperado, que é o cirurgião dentis-
ta. Costumamos dizer que na cooperativa 
odontológica, quem atende o beneficiário 
é o próprio dono. O dentista, que é o dono 
da cooperativa”, conta o dirigente.

Em todo Brasil ainda há espaço para a 
ampliação do atendimento odontológico. 
Porém, nesse universo, os recém-formados 
se concentram nas grandes cidades.

“Nosso país é gigantesco e existe falta 
de atendimento odontológico. Aí entra a 
vantagem do sistema cooperativista e do 
sistema Uniodonto. Somos 117 coopera-
tivas no país, 3 milhões de beneficiários e 
22 mil dentistas. Estamos praticamente em 
todas as regiões do país. Sempre tem uma 
Uniodonto por perto”, aponta.

E a atuação é bastante democrática. 
Roberto Gobbo explica que a Uniodonto 
consegue dar um atendimento amplo, des-
de planos para atingir uma população mais 
pobre a planos que atendem um público 
mais abonado.

“As necessidades são tantas que há 
espaço para todos. Temos muito a crescer. 
Temos muito a contribuir para a saúde su-
plementar do país”, afirma Gobbo.

Guerra de preços
A desvalorização do profissional por 

parte de empresas também é um proble-
ma do setor. Os debates nos grandes fó-
runs do setor, bem como na Agência Na-
cional de Saúde, costumam girar em torno 
de preços de serviços odontológicos a va-
lores abaixo do ideal. No cooperativismo 
é diferente, como conta o presidente da 
Uniodonto Campinas.

“Procuramos manter o melhor nível de 
pagamento do mercado por sermos coo-
perativados. No entanto, o mercado acaba 

jogando o valor do preço do serviço odon-
tológico lá para baixo. Durante a pande-
mia, principalmente as grandes empresas 
mercantis não ofereceram atendimento e 
ficaram com os caixas lotados. Já do lado 
das cooperativas, elas permaneceram ofe-
recendo a seus cooperados adiantamen-
tos de produção. Distribuímos sobras no 
ano passado. Temos uma loja de materiais 
odontológicos e oferecemos alguns mate-
riais a preço de custo. Inclusive preço de 
luva, preço de máscara, que explodiu du-
rante a pandemia. Isso aconteceu com as 
nossas grandes concorrentes. E hoje elas 
estão oferecendo planos odontológicos a 
preços ridículos”, revela.

Gobbo diz que defende uma tabela 
mínima de atos capaz de oferecer à popu-

lação um atendimento pelo menos pareci-
do e de modo a estabelecer uma concor-
rência igualitária.

Para 2022, Gobbo tem uma perspectiva 
positiva com o possível término da pandemia:

“Nossos colegas cooperados aguardam 
o retorno de muitos pacientes que ficaram 
alguns anos com medo de consultórios 
odontológicos. Você imagina ter que andar 
de máscara para cima e para baixo e ser 
obrigado a tirar a máscara e abrir a boca a 20 
cm do dentista? Muita gente deve estar com 
saudade do dentista. Está na hora de voltar. 
E não espere muito não, porque para a saú-
de geral do indivíduo é muito importante. 
A odontologia não é somente um sorriso 
bonito. Ela faz parte da saúde de um modo 
geral”, conclui.

Sistema Ocesp homenageia 25 anos da Coopluiza

Osuperintendente executivo corporativo do Sistema Ocesp, Aramis 
Moutinho Jr., esteve em Franca para homenagear os 25 anos da Coo-

pluiza, cooperativa de crédito de funcionários do Magazine Luiza. Moutinho 
foi recebido pelo presidente da cooperativa, Jose Carlos Mendes.

“Através do cooperativismo, reforçamos o propósito comum a todos os 
‘Magalus’, que é levar a muitos o que é privilégio de poucos. Estamos felizes 
em receber essa linda homenagem do Sistema Ocesp pelos 25 anos da Coo-
pluiza”, declarou o presidente.

Também estiveram presentes os gestores Financeiro e de Negócios, Flá-
vio Silveira e Marcus Oliveira; o coordenador de Risco, Fábio Santos; e fun-
cionários da cooperativa.

Secretário de Agricultura de SP visita estande da Coopercitrus na Agrishow
O secretário de agricultura e abastecimento de São Paulo 

e presidente da Agrishow, Francisco Matturro, visitou o 
stand da Coopercitrus, em Ribeirão Preto, SP.

A visita contou com presença do CEO da Cooperci-
trus, Fernando Degobbi; do presidente do Conselho de 
Administração, Matheus Marino; do consultor do Conselho 
Administrativo, José Vicente da Silva; do vice-presidente do 
Conselho de Administração, José Geraldo da Silveira Mello, 
do deputado federal, Arnaldo Jardim, do deputado estadu-
al, Itamar Borges e de Francisco Maturro.

Este celebra a volta dos eventos presenciais: “A Agrishow 
começou com um sonho, em 1994, com um bom conceito. 
Ao longo desta jornada tivemos altos e baixos, aprendemos 
com os erros e seguimos em frente. Hoje, fala-se muito em 
resiliência, mas naquela época era teimosia. A Coopercitrus 

sempre marcou o seu caminho com dignidade, ela passa con-
fiança para os seus cooperados e colaboradores.”

O CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, também 
comemora a oportunidade de ter contato presencial com 
o produtor rural: “Muitos pensavam que os eventos digitais 
iriam substituir os eventos presenciais. A agricultura tem 
muita interação e o produtor rural precisa de orientação e 
da conversa olho no olho. Contamos com a participação de 
70 empresas parceiras líderes globais e mais de 500 cola-
boradores, sempre colocando o produtor rural no centro da 
jornada de valor, reunindo tudo o que o agricultor precisa 
para melhorar sua eficiência e produtividade com econo-
mia e assim crescer como um todo”.

O deputado federal, Arnaldo Jardim, ressalta seu com-
promisso com o cooperativismo e com o agronegócio: “A 

agricultura faz a diferença no nosso país e foi fundamental 
para a economia no momento de crise. O agronegócio vive 
um momento profundo de transformação, com novas ver-
tentes de financiamento, novas tecnologias e nova forma 
de fazer crescer o cooperativismo. Falo com muita emoção 
e convicção que a Coopercitrus foi fundamental para este 
processo e faz a diferença no estado de São Paulo, Minas 
Gerais e Goiás e aplaudo o trabalho da cooperativa que 
inspira confiança”.

O deputado estadual, Itamar Borges, ressalta o apoio 
da cooperativa com o produtor rural: “Sei da importância 
das mais de 100 lojas nos Estados de São Paulo, Minas Ge-
rais e Goiás para o produtor rural. Precisamos estar juntos 
de empresas e cooperativas como a Coopercitrus, que se 
mantém ao lado do agronegócio e do produtor rural”.
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CENTRO-OESTE COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistemas OCB/GO, OCB/MT, OCB/MS e OCDF

Rede alternativa inaugura a primeira extrusora de plástico do DF

Em cerimônia realizada em abril, foi oficialmente inau-
gurada a primeira extrusora de plástico do Distrito 

Federal. O equipamento, adquirido com apoio do Sistema 
OCDF-SESCOOP/DF, será operado na sede da cooperativa 
Recicle a Vida pela Central Rede Alternativa, em Ceilândia, 
e irá contribuir com o trabalho de reciclagem de materiais 
plásticos e para o aumento da renda de catadores das coo-
perativas que integram a central.

A aquisição do equipamento foi concretizada após 
a deputada federal Bia Kicis atender a um convite do 
presidente da OCDF, Remy Gorga Neto, para visitar a coo-
perativa, uma das filiadas à Rede Alternativa. Na ocasião, 
a parlamentar pôde conhecer a rotina dos cooperados e 
como eles realizavam o processo de reciclagem do Po-
lietileno de Alta Densidade (PEAD) e do polipropileno, 
materiais largamente utilizados por indústrias como 
matéria-prima para a fabricação de frascos, tambores, 
tanques, tubulações, cadeiras plásticas, brinquedos, ele-
trodomésticos e autopeças, entre outros.

Após a visita, o Sistema OCDF-SESCOOP/DF articulou 
junto à deputada a liberação de recursos, por meio de uma 
emenda parlamentar, para a aquisição da extrusora. Com a 
verba disponibilizada, R$ 2 milhões de reais, também foram 
adquiridos um caminhão e 11 caçambas que irão ajudar os 

cooperados durante o processo de coleta seletiva e reciclagem.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com-

pareceu à cerimônia, acompanhado de parlamentares e de 
membros do alto escalão do executivo local, onde comen-
tou sobre a essência do cooperativismo, sua capacidade de 
promover a união de esforços e assim apresentar melhorias 
concretas às comunidades em que cooperativas estão inse-
ridas. Ele também falou sobre o apoio à reciclagem no DF. 
“O que compete a nós, enquanto governo, é dar condições 
para que essas pessoas desenvolvam cada vez mais o seu 
trabalho, para que melhorem a sua renda e que possam 
sustentar seus filhos em condições melhores, com orgulho 
e dignidade. Da minha parte eu digo: contem comigo. Vou 
estar sempre ao lado de vocês, buscando cada vez melhores 
condições de vida”, garantiu Ibaneis.

Também presente à cerimônia, a deputada federal Bia 
Kicis falou da alegria em saber que o esforço pela destina-
ção da emenda parlamentar será recompensado, contri-
buindo para a melhoria da renda de centenas de catadores 
de recicláveis na capital. “Ser parlamentar, estar presente 
em uma entrega como essa e ver que uma emenda pela 
qual a gente trabalha tanto se torna uma realidade, é gra-
tificante. Vamos continuar juntos para melhorar ainda mais 
a vida de cada um de vocês”, afirmou a deputada.
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Faculdades Coop planejam expandir ensino do cooperativismo

OBrasil conta com quatro Faculdades 
voltadas para a educação cooperati-

vista: I.COOP - Faculdade do Cooperativis-
mo (MT), ESCOOP – Faculdade de Tecno-
logia do Cooperativismo (RS), Faculdade 
Unimed (MG) e Favoo (Coop) - Faculdade 
Cooperativista da Região Norte (RO). Cada 
uma trabalha com uma estrutura e serviços 
individuais. Mas essa história pode mudar. 
No dia 05 de abril de 2022 foi realizada a 
primeira reunião do Grupo de Trabalho 
(GT), da Rede Corporativa Cooperativa do 
Cooperativismo Brasileiro, visando cons-
truir uma agenda sistêmica.

O presidente do Sistema OCB/MT, 
Onofre Cezário de Souza Filho e a dire-
tora acadêmica do I.COOP, Tatiane Gisele 
Perondi, estavam presentes em Brasília, 
considerado um momento histórico para 
a educação cooperativista. “Foi um dia his-
tórico. Foi um passo importante pois todas 
as quatro faculdades, juntamente com o 
Sistema OCB, se uniram para planejar as 
próximas ações”, disse o presidente Onofre 

Cezário de Souza Filho.
Cezário disse ainda que “neste primei-

ro momento estamos fazendo um levan-
tamento do trabalho desenvolvido por 
cada faculdade, o histórico da atuação de 
cada uma, e só depois construirmos um 
projeto para a educação corporativa do 
cooperativismo brasileiro. Ficou acorda-
do de que vamos trabalhar com base em 
três pilares: o conhecimento, negócio e 
sustentabilidade”.

O GT da Rede Corporativa Cooperativa 
do Cooperativismo Brasileiro já conta com 
uma agenda interna para construir uma 
rede de conhecimento para os cooperados, 
lideranças e profissionais que atuam no se-
tor. A criação de rede de ensino foi inspira-
da no Consórcio Internacional de Educação 
Coorporativa para Cooperativas, relançado 
em julho de 2021. O plano de trabalho con-
junto visa otimizar os cursos que cada Insti-
tuição oferece para capacitar os mais diver-
sos públicos das cooperativas brasileiras.

O Sistema OCB apoiará e disseminará 

as soluções educacionais do Consórcio de 
forma a fomentar o cooperativismo sobre-
tudo por meio do 5º princípio que é a Edu-
cação, Formação e Informação.

Sobre o Consórcio Internacional – É 
formado por instituições de ensino que 
ofertam escolas de negócios com foco no 
cooperativismo. Hoje, 33 universidades 
espalhadas por 25 países fazem parte do 
consórcio e o Brasil está representado pelo 
Sistema OCB.

Entre as instituições do Consórcio es-
tão: universidades como Oxford (Inglater-
ra), MIT Lab, Universidade de Missouri e do 
Wisconsin (EUA), Sorbonne BSA (França), 
Universidade de Trento e de Bolonha (Itá-
lia), Universidade de Mondragon (Espanha) 
e a ADG (Alemanha).

A rede atende e capacita seus coope-
rados com bolsas de estudos, intercâmbio 
entre alunos e professores, apoio para de-
senvolvimento conjunto de consultorias 
especializadas para promoção e avanços 
nos negócios cooperativistas.
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Coamo recebe caminhão conceito com tecnologias do futuro
ACoamo está participando de um projeto único no Brasil. 

Por meio da parceria com a Volvo, Randon, Hyva e Conti-
nental, a cooperativa recebeu um avançado caminhão-con-
ceito, com uma série de novas tecnologias. Direcionado para 
o transporte de grãos, o veículo, um Volvo FH 6×4 rodotrem 
foi desenvolvido pela engenharia brasileira e mundial da 
Volvo. Durante seis semanas, o caminhão ficará à disposição 
da Coamo, fazendo o trajeto Campo Mourão à Paranaguá. O 
objetivo é avaliar as tecnologias empregadas no caminhão 
durante o uso em uma condição real de transporte.

O caminhão é o primeiro protótipo construído no 
Brasil, para a realidade do transporte local, sendo um 
verdadeiro laboratório sobre rodas, onde serão testadas 
tecnologias que chegarão aos veículos de série no futuro. 
Entre as novidades focadas está a redução do consumo de 
combustível e aumento da segurança.

O diretor de Operações e Logística da Coamo, Edenilson 
Carlos de Oliveira, explica que o caminhão será utilizado na 
rota Campo Mourão a Paranaguá por ser um trajeto bastan-
te utilizado pela cooperativa, e com isso tem parâmetros de 
comparação em relação aos veículos que já estão em operação. 
“Trata-se de um caminhão conceito que visa, principalmente, a 
a redução de consumo. Vamos comparar com os nossos dados 
e ver o quanto eficiente é esse modelo”, comenta.

Ele reitera que o projeto é uma parceria Coamo, Randon 
e Volvo e que a cooperativa irá opinar para possíveis adequa-
ções e melhoria no caminhão. “A Coamo sente-se honrada de 
ser escolhida para fazer parte desse projeto. É um caminhão 
que até agora só rodou em pistas de testes e que na coopera-

tiva será utilizado em uma condição real de transporte.”
De acordo com Francisco Ribeiro, diretor Comercial 

da Rivesa – Concessionária Volvo, a escolha pela Coamo é 
porque a cooperativa é referência no controle de dados de 
transporte. “A parceria com a Coamo vem de muitos anos. 
O projeto visa o amadurecimento da tecnologia emprega-
da nesse caminhão-conceito e o desenvolvimento de uma 
nova plataforma para o transporte brasileiro”, comenta.

Conforme Sandro Adolfo Trentin, diretor-superinten-
dente da Randon, a Coamo foi inserida no projeto por ser 
uma empresa que preza pela tecnologia e, principalmente, 
pelas práticas de eficiência e sustentabilidade. “A Randon 
participa do projeto com o desenvolvimento de um rodo-
trem basculante, que emprega diversas tecnologias, novos 
materiais em um conceito de sustentabilidade, dando mais 
segurança e capacidade de transportar as cargas”, diz.
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GOIÁS COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistemas OCB/GO, OCB/MT, OCB/MS e OCDF

Plantando as sementes do cooperativismo

No começo de abril foi realizada a Tecnoshow Comigo 
2022, em Rio Verde. A feira movimentou R$ 10,6 bi-

lhões em negócios. Para nós do cooperativismo goiano, 
nos orgulha o fato de uma cooperativa estar na vanguarda 
quando se fala em agropecuária no Brasil. A Comigo possui 
uma das maiores estruturas do País neste setor. São quase 
9 mil cooperados; 20 armazéns com capacidade para ar-
mazenar 30 milhões de sacas; 16 lojas agropecuárias e um 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ITC), dedicado à pesquisa. 

O agronegócio é um dos principais motores da economia 
de Goiás e as cooperativas têm crescido muito nos últimos anos 
no setor. A Comigo é um dos exemplos do que o cooperativismo 
tem feito em terras goianas. Começou com apenas 50 coopera-
dos há quase meio século e hoje está em sexto lugar entre as 
maiores cooperativas brasileiras e 28º lugar entre as 100 maio-
res empresas do agronegócio no País, segundo a revista Forbes. 

O crescimento das cooperativas goianas no agronegó-
cio tem sido, inclusive, acima da média nacional nos últi-
mos anos. Segundo levantamento do Anuário Brasileiro do 
Cooperativismo, em 2020, as cooperativas do setor tiveram 

faturamento de R$ 9,2 bilhões, aumento de 28% em relação 
ao ano anterior. São responsáveis pela geração de mais de 6 
mil empregos diretos e possuem mais de 30 mil cooperados.

Ainda temos o desafio de fazer com que mais coopera-
tivas goianas do ramo agro desenvolvam da mesma maneira 
que a Comigo. Para isso, o Sistema OCB/GO está cada vez mais 
perto delas, diagnosticando pontos de melhoria, oferecendo 
serviços que podem alavancar as áreas de gestão e mercado 
dessas cooperativas. Além disso, temos o objetivo de promo-
ver a intercooperação entre cooperativas de diferentes está-
gios de maturidade. Para assim, darmos maior sustentabili-
dade para todas, principalmente com melhor capacitação dos 
nossos milhares de cooperados que atuam no agronegócio.

Também estamos pensando no futuro, nos cooperativis-
tas de amanhã, meninos e meninas que precisam conhecer 
desde pequenos os princípios básicos do cooperativismo. Para 
que invistam em carreiras no campo, voltadas ao agronegócio 
e, claro, ao cooperativismo. Para isso, é importante fortalecer a 
cultura cooperativista. Já acertamos com o prefeito de Rio Ver-
de, Paulo do Vale, a criação da Semana do Cooperativismo no 

Calendário Municipal, a ser realizada anualmente na semana 
que antecede à feira Tecnoshow. Outra novidade: acertamos a 
implantação do Museu do Cooperativismo na cidade. 

Também estivemos na Feira Tecnoshow Comigo 2022. 
O estande da Casa do Cooperativismo Goiano ofereceu cursos 
sobre cooperativismo para adultos e crianças. Mais de mil estu-
dantes escolas públicas e privadas fizeram o curso de coopera-
tivismo. Primeiro, as crianças assistiam a um vídeo explicando 
conceitos básicos do cooperativismo, com uma linguagem vol-
tada para o público infantil. Depois, testavam os conhecimen-
tos que acabaram de receber respondendo um quiz em tablets. 
Assim, estamos plantando as sementes que amanhã vão gerar 
novas cooperativas, tão grandes, bem sucedidas e que contri-
buam fortemente com a economia local, como a Comigo.

Luís Alberto Pereira é presidente do Sistema OCB/GO
OpiniãoOpinião OC

B/
GO

Sistema OCB/GO lidera estratégia para fortalecer cooperativismo nos municípios goianos

Omunicípio de Bela Vista de Goiás passou a contar com uma políti-
ca especialmente dedicada ao cooperativismo. A lei 1.980/2022, 

aprovada pela Câmara dos Vereadores e sancionada pela prefeita Nár-
cia Kelly, é fruto de uma parceria do governo municipal com o Sistema 
OCB/GO, que elaborou a minuta do projeto de lei, que prevê ações para 
integrar e promover a intercooperação entre as cooperativas da região.

O presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, informa 
que a lei aprovada em Bela Vista já é a segunda criada com esse pro-
pósito no Estado. “A primeira foi aprovada pela prefeitura de Goiânia. 
A cidade de Rio Verde segue o mesmo caminho. Esse movimento de 
parceria com as prefeituras faz parte da nossa estratégia de ampliar 
o conhecimento e o desenvolvimento do cooperativismo em todo o 
Estado e começou com a implantação dos núcleos regionais”, explica.

Em setembro do ano passado, em solenidade na sede da OCB/
GO, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, sancionou a Lei nº 10.658, que 
instituiu a Semana do Cooperativismo no Calendário Municipal Oficial 
de Eventos de Goiânia, em comemoração ao Dia Internacional do Coope-
rativismo. A programação comemorativa será realizada, anualmente, na 
semana que antecede o primeiro sábado do mês de julho de cada ano.

Na ocasião, o presidente do Sistema OCB/GO também entre-
gou ao prefeito a minuta do projeto de lei com as sugestões de 
diretrizes para a Política Municipal de Apoio ao Cooperativismo 
(Lei Geral do Cooperativismo). É um conjunto de ações voltadas ao 
incentivo de atividades cooperativistas e de seu desenvolvimento 
em Goiânia, com a finalidade de estimular a geração de trabalho e 
renda e o desenvolvimento sustentável.

O município de Rio Verde deve ser o próximo a criar lei que ins-
titui a Semana do Cooperativismo, com programação de atividades 
voltadas para a promoção desta forma colaborativa e solidária de 
empreender. A minuta do PL que institui a semana no calendário 

de eventos de Rio Verde foi entregue nesse ano ao prefeito Paulo 
do Vale, que tem bases nesse modelo de negócio e já presidiu co-
operativa. Além de abraçar a ideia, anunciou a criação do Museu 
do Cooperativismo na cidade, em parceria com o Sistema OCB/GO.

Bela Vista
Entre as diretrizes previstas na Política Municipal do Cooperati-

vismo de Bela Vista, destacam-se o incentivo à forma cooperativa de 
organização social econômica e cultural em seus diversos ramos; o es-
tímulo às atividades cooperativas já existentes no município; fomento à 
constituição de novas cooperativas por meio da qualificação, orientação 
técnica, incubação de empreendimentos e assistência educativa.

Dentre outras ações, Luís Alberto Pereira também ressalta a pro-
posição de inclusão do estudo e da cultura da cooperação e do empre-
endedorismo nas escolas do município. Outra medida é a inclusão do 
Dia Municipal do Cooperativismo no Calendário Oficial de Eventos de 
Bela Vista de Goiás, celebrado no dia 13 de junho de cada ano. 

A prefeita Nárcia Kelly explica que esse era um desejo antigo e 
que a ideia foi sugerida e apoiada pelo presidente do Sistema OCB/GO 
e pelo superintendente do Sescoop/GO, Jubrair Gomes Júnior. “Uni-
mos essas sugestões e estamos muito felizes, pois acreditamos que, a 
partir de agora, o cooperativismo será mais pujante no nosso municí-
pio”, afirma Nácia Kelly. A prefeita cresceu no meio cooperativista e já 
foi presidente da Cooperabs, cooperativa que fica na Região do Cará, 
em Bela Vista, e tem como principal atividade a produção de polvilho.

As seis cooperativas em atividade em Bela Vista de Goiás têm grande 
importância para a economia do município. Além da Cooperabs, estão es-
tabelecidas na região outras duas da agropecuária, Cooperbelgo e Coapil 
(que é de Piracanjuba, mas tem filial no município), duas de crédito, Cresol 
e  Sicoob, e a Cooperbela, de reciclagem.

A partir da esquerda: o presidente do Sistema OCB/GO, 
Luís Alberto Pereira, o prefeito de Rio Verde, Paulo do 
Vale, e o coordenador do Núcleo Sudoeste do Sistema 
OCB/GO, Marcelo Oliveira; abaixo, pórtico de entrada 

do município de Bela Vista de Goiás
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sUL COOPERATIVO

AGO da Ocergs elege nova diretoria

OSindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 
Rio Grande do Sul (Ocergs) realizou Assembleia Geral 

Ordinária (AGO). O evento marcou a eleição dos membros 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Ética da Ocergs 
para o exercício 2022-2026, além da aprovação da Presta-
ção de Contas do exercício de 2021 e o Plano de Trabalho 
de 2022. As pautas foram aprovadas pelo quórum de 74 
cooperativas, que representaram 335 votos.

O presidente do Sistema Ocergs, Vergilio Perius, que 
deixa a presidência da entidade após 16 anos de dedicação, 
apresentou o Relatório de Gestão e falou sobre as conquis-
tas que o Sistema Ocergs obteve nesse período, em prol do 
desenvolvimento das cooperativas gaúchas.

Na sequência, o superintendente do Sistema Ocergs, 
Norberto Tomasini, apresentou a Prestação de Contas do 
exercício de 2021, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo 
de Resultados. Logo após, o auditor independente, Antônio 
Carlos Nasi, realizou a apresentação do Parecer da Auditoria, 
e o conselheiro Paulo Abreu Barcellos, fez a leitura do Parecer 
do Conselho Fiscal da Ocergs. Os itens foram deliberados e 
aprovados pela Assembleia. No item 2 da AGO, o superinten-
dente do Sistema Ocergs procedeu a apreciação e deliberação 
do Plano de Trabalho e o Orçamento de Receitas e Despesas 
do exercício de 2022, que foram aprovados pelos presentes.

Sob nova direção
Com experiência na Administração da Ocergs, tendo 

atuado como diretor-secretário na última gestão, Darci 
Hartmann assume como novo presidente da Ocergs. Em 
sua fala, Hartmann agradeceu a todos pela confiança e 

FRIMESA: Central conquista prêmio em sustentabilidade

Entre as autoridad Entre as melhores e maiores cooperativas 
de suínos e aves do Brasil, a Frimesa conquistou o prêmio 

Quem é Quem na categoria Sustentabilidade e Melhores Prá-
ticas ESG. O título de empresa mais sustentável foi entregue 
pela Gessuli Agribusiness durante a AveSui 2022, em cerimônia 
realizada no Lar Centro de Eventos, em Medianeira, Paraná.

Boas práticas - O ESG (Ambiental, Social e Governança, 
em português) consiste em um conjunto de ações e de boas 
práticas. A sigla é usada para medir as práticas ambientais, 
sociais e de governança de uma empresa, e se refere a quanto 
um negócio busca formas de minimizar seus impactos no meio 
ambiente e conservá-lo, ajudar a construir um mundo mais jus-
to e responsável para as pessoas dos seus públicos envolvidos 

e melhorar seus processos de administração e gerenciamento. 
Na VI edição da premiação, tinha intuito central de estabelecer 
quais atividades da empresa eram desenvolvidas de maneira 
consciente, sustentável e devidamente gerenciada, verificando 
quanto as cooperativas estão alinhadas às práticas ESG, e o ní-
vel de sua implementação interna.

O trabalho cooperativo e colaborativo fez a Frimesa levar o 
prêmio, ao demonstrar seu compromisso com a sustentabilida-
de. O troféu foi entregue após a empresa responder um ques-
tionário, que passou por avaliação da comissão organizadora, 
expondo as boas práticas com que estabelece a sua atividade 
de maneira coerente, consciente e otimizada, característica 
percebida diretamente nas suas atitudes. (Imprensa Frimesa)

FR
IM

ES
A

convidou todas as cooperativas para realizar um trabalho 
em conjunto a fim de continuar o trabalho da gestão ante-
rior e fortalecendo o cooperativismo gaúcho cada vez mais.

Na sequência, a Assembleia aprovou a homologação da fixa-
ção do valor das cédulas de presença dos integrantes da Diretoria, 
do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética e a remuneração do dire-
tor-secretário, do diretor técnico sindical e do presidente da Ocergs.

O diretor-secretário nomeado para o exercício 2022-
2026 da Ocergs, Márcio Port, entregou uma placa em ho-
menagem ao ex-diretor da entidade, Irno Pretto. No último 
item do dia, o novo presidente da Ocergs, Darci Hartmann, 
em nome da Diretoria da gestão anterior, entregou uma 
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Evento da Ocepar reúne representantes de cooperativas e entidades públicas

Foi aberto o Fórum de Meio Ambiente do Sistema Ocepar. 
Cerca de 40 representantes de cooperativas paranaenses 

e entidades públicas, como IAT (Instituto Água e Terra) e Em-
brapa participam do evento, que tem como objetivos discutir 
temas que impactam o setor produtivo, bem como apresentar 
a agenda de trabalho para o ano e realizar um debate técni-
co sobre legislação e decretos. O superintendente da Ocepar, 
Robson Mafioletti, fez a abertura do Fórum, que contou com 
a presença do analista de Energia e Meio Ambiente do Sistema 
OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), Marco Olívio 
Morato de Oliveira. O evento prosseguirá à tarde, com a partici-
pação do secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest), Everton Souza. Também acompanham o 
evento, o gerente de Desenvolvimento Técnico da Ocepar (Ge-
tec), Flavio Turra, e demais colaboradores da equipe.

Copacol recebe Prêmio de Liderança Feminina no Cooperativismo

ACopacol recebeu o Prêmio Quem é Quem: Maiores e Melho-
res Cooperativas Brasileiras de Aves e Suínos, na categoria 

Liderança Feminina. Com 40 anos de carreira na cooperativa, a 
gerente de Controladoria e Finanças da Copacol, Célia Regina 
Hoffman, que também é cooperada, foi a primeira classificada 
entre as demais finalistas. “É uma grande honra receber esse 
prêmio. As mulheres estão conquistando o espaço merecido, 
graças a competência. Sou grata a todos: nossos diretores, cola-
boradores, cooperados e parceiros”.

A premiação ocorre durante a AveSui América Latina, 
principal feira da indústria latino-americana de aves e suínos, 
e destaca as grandes personalidades das cooperativas do es-
tado. “Parabenizo a nossa colaboradora pela premiação que 
demonstra sua competência na Cooperativa. É um grande 
exemplo para todas as mulheres, que na nossa Cooperativa en-
contram espaço para o desenvolvimento profissional”, afirma o 
diretor-presidente, Valter Pitol.

Maior liderança na área financeira - O presidente da Oce-
par (Organização das Cooperativas do Paraná), José Roberto 
Ricken, que acompanhou a trajetória da colaboradora que 
recebeu a premiação, fez questão de parabeniza-la. “A Célia é 

a maior liderança na área financeira. Somos gratos pela contri-
buição ao longo dos anos ao cooperativismo brasileiro”.

Célia Regina Hoffman, gerente de Controladoria e Finanças, 
ingressou à Copacol como estagiária no Curso de Tecnólogo em 
Cooperativismo e Administração Rural. Os seis meses obrigatórios 
para a formação já se estendem por mais de 40 anos de uma car-
reira construída com comprometimento e eficiência. Célia deixou 
o Rio Grande do Sul muito jovem para viver o sonho de condições 
melhores no Paraná. Mudou-se com os pais para Palmitópolis, 
Nova Aurora, onde a família se tornou cooperada da Copacol, por 
meio da Suinocultura e da Agricultura.

Trajetória - “Fiz o curso em Ponta Grossa e logo comecei 
a trabalhar com crédito rural no preposto do Banco do Brasil. 
Depois de um tempo avancei para o atendimento e cadastro 
no posto avançado aberto em nossa sede. Com o tempo, as-
sumi a supervisão de crédito. Em 2000, com o SAP, assumi a 
supervisão financeira geral da Cooperativa. Nessa época não 
me desvinculei do crédito, mas incorporei toda parte financeira 
da Cooperativa”, recorda Célia, que em 2016 assumiu toda a 
gerência financeira da Cooperativa, e no ano seguinte chegou 
à Controladoria e Finanças. “Sou movida a desafios. Não sou de 

recuar. Quem está chegando, meu conselho é ter perseverança, 
foco, determinação e seriedade”.

Cooperativismo - Casada com o cirurgião dentista, José 
Anibal Ramalho da Fontoura, Célia tem dois filhos que também 
são participativos no cooperativismo: Vinicius, 34, formado em 
Tecnologia da Informação, já trabalhou dez anos na Copacol; e 
Fabrício, 30, formado em Direito, administra a granja de pro-
dução de ovos. “Está em nosso DNA e vamos continuar esse 
trabalho”. (Imprensa Copacol)

placa em homenagem a Vergilio Perius. Vergilio Perius 
também recebeu homenagens do Sistema OCB, entregue 
pela superintendente Tânia Zanella, representando o presi-
dente da OCB, Márcio Lopes de Freitas e da Sicredi Pioneira 
através de seu presidente, Tiago Schmidt, por toda sua 
trajetória e serviços prestados ao cooperativismo gaúcho.

Prestigiaram a AGO também o prefeito do município de 
Esteio, Leonardo Pascoal, o deputado estadual, Elton Weber, o 
assessor da deputada estadual Zilá Breitenbach, Márcio Possa-
mai, o deputado federal, Covatti Filho, o representante do se-
cretário de Agricultura do RS, Domingos Velho Lopes, o assessor 
Paulo Roberto da Silva e o senador Luiz Carlos Heinze.

De olho em um mundo mais próspero e sustentável, a Uni-
cred Integração lança o projeto Energia Solar, com a cons-

trução de duas usinas fotovoltaicas voltadas para a captação 
de energia exclusiva para uso em suas Unidades de Negócios. 
Foram duas plantas inauguradas pela instituição financeira no 
Rio Grande do Sul, sendo uma em Rio Grande, e outra na Rota 
do Sol, há 45 minutos da sede em Caxias do Sul.

Conforme o presidente da Unicred Integração, Antônio 
César de Oliveira Cé, o projeto de geração de energia fotovol-
taica vem sendo desenvolvido já há algum tempo. “Quando se 
fala em sustentabilidade, precisamos pensar em perenidade, 
continuidade e superação. A Integração é a primeira coopera-
tiva da Unicred a ser 100% sustentável em energia e essa con-
quista se reflete também na qualidade do trabalho realizado 
pelos nossos colaboradores”, explica.

Cé comenta como foram definidos os locais para instala-
ção das usinas. “Os locais escolhidos foram analisados levando 
em conta diversos fatores, como os custos de aquisição, visibili-
dade, segurança e, claro, exposição solar”, conclui.

“O ponto principal deste grandioso projeto das usinas so-
lares é colocar em prática o foco em sustentabilidade. Todo pro-
jeto de sustentabilidade precisa ter viabilidade. Hoje, as nossas 
unidades que já são abastecidas com a energia gerada pelas 
usinas, tem obtido uma economia bastante representativa”, ex-
plica o diretor de Administração e Operações, Adalberto Veiga.

Unicred Integração anuncia lançamento de usinas para captação de energia solar
Sendo autossustentável em energia, a Cooperativa esti-

ma que o investimento vai gerar uma economia de cerca de R$ 
5 milhões a longo prazo, que serão destinados à prosperidade 
dos seus cooperados.

“Falar em sustentabilidade é falar em cooperativismo. A 
Unicred Integração, por meio de sua linha de crédito sustentá-
vel, já disponibilizou para seus cooperados financiamentos em 
energia solar que somam em torno de R$ 19 milhões. Devido 
aos incentivos fiscais atrativos, o ano de 2022 se mostra como 
um ótimo momento para a realização de investimento nesta 
área de geração de energias renováveis”, destaca o diretor de 
Desenvolvimento e Negócios, Vanderlei Fiametti.

Este é, hoje, o maior projeto de sustentabilidade da 
Cooperativa, e a mensagem que Cooperativa traz é: “Ser sus-
tentável é ser inteligente, e ter o compromisso com um futuro 
próspero para nossas gerações e as próximas que estão por vir”.

O vídeo de lançamento das usinas pode ser conferido no 
canal do Youtube da Cooperativa.

Unicred Integração disponibiliza linha de crédito especial 
para os cooperados

Para interessados em investir em energia solar, seja al-
guém que já é cooperado ou pretende ingressar no sistema 
Unicred, a Cooperativa disponibiliza a contratação de uma linha 
atrativa de Crédito Sustentável.

Com ele, o cooperado viabiliza colocar em prática pro-

jetos que contribuem para a preservação do planeta, além 
de economizar valores consideráveis nas contas de luz de 
sua residência e empresa.

Unicred Integração
A Unicred Integração ganhou essa denominação em 1º de 

abril de 2013, a partir da unificação de três forças cooperativas 
regionais gaúchas: Unicred Nordeste (sede em Caxias do Sul), 
Unicred Litoral Sul (sede em Rio Grande) e Unicred Pelotas. Atu-
almente com mais de 12 mil cooperados, proporciona suporte 
financeiro por meio de créditos, aplicações financeiras e presta-
ção de serviços da forma mais simples e benéfica. Organizada 
em bases democráticas, busca atender às necessidades dos 
cooperados, que também são donos da instituição financeira. 
Nos últimos dois anos, a Unicred Integração ampliou sua área de 
atuação e agora conta com unidades em Fortaleza (Ceará), Natal 
(Rio Grande do Norte) e Teresina (Piauí).
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sUL COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistemas Ocepar, Ocergs e Ocesc

Tivemos a oportunidade, no início deste mês, de apre-
sentar à imprensa um balanço do desempenho das 

cooperativas catarinenses em 2021. Os números desse 
levantamento – anualmente realizado pela Organização 
das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (OCESC) – 
são altissonantes e testemunham a efetiva contribuição 
do sistema cooperativista ao desenvolvimento econômico. 
Mas não é apenas isso: há também um viés social e cul-
tural por trás desse desempenho. O cooperativismo não se 
consolidou apenas como uma das locomotivas da econo-
mia catarinense, também é um instrumento de formação 
cidadã e fortalecedor, tanto da economia solidária quanto 
dos clusters pelo encadeamento produtivo que oportuniza. 

Mas vamos aos números. O levantamento revela que 
as 255 cooperativas registradas na OCESC tiveram, em 
2021, uma receita operacional bruta da ordem de R$ 
67,9 bilhões, fruto de um surpreendente crescimento de 
37,32%, ou seja, mais de oito vezes a expansão do PIB 
brasileiro do ano passado (4,6%). É notório que as coope-
rativas de todos os setores deram importante contribuição, 
porém, o agronegócio foi mais uma vez a locomotiva na 
geração de empregos, renda e produção de riquezas e con-
tribuiu com 72% das receitas globais do sistema.

O caráter associativista valoriza a meritocracia, valor 
fundamental que impregna a filosofia e o esforço individu-
al. Por isso, as sobras do exercício – que ficaram na casa dos 
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Fatos e feitos do cooperativismo de SC
R$ 4,6 bilhões – são recursos distribuídos (no todo ou em 
parte) aos associados na proporção direta da participação 
de cada um na obtenção desse resultado. Por outro lado, a 
carga tributária não poupou as cooperativas, embora mui-
tos acreditem erroneamente que elas gozam de benefícios 
fiscais. Em 2021 elas recolheram R$ 3,4 bilhões aos cofres 
públicos em impostos sobre a receita bruta, um crescimen-
to de 26,5% em relação ao exercício anterior.

O regime de pandemia que dominou o cenário mun-
dial nos últimos dois anos colocou à prova todas as nações 
e, em cada uma elas, as organizações humanas – empresas, 
associações, instituições públicas e privadas, entes gover-
namentais etc. – tiveram que se reinventar para enfrentar 
os imensos desafios que a crise sanitária gerou em todos 
os continentes. Foram nos ecossistemas das cooperativas 
que se registraram as iniciativas mais proficientes, as ações 
mais efetivas e os resultados mais consistentes na esfera 
das comunidades e no atendimento de pessoas fragilizadas 
pela covid-19. Dessa forma, as cooperativas emprestaram 
formidável apoio ao Poder Público e às autoridades de saú-
de no combate aos deletérios efeitos do novo coronavírus.

É lógico e racional inferir que essa atuação das cooperati-
vas – e seus benfazejos resultados sociais – influenciaram pelo 
menos em parte a adesão ao cooperativismo. Essa conclusão 
advém do fato de que um dos dados mais relevantes do le-
vantamento da OCESC é a expansão do número de associados 

(cooperados): o quadro social das cooperativas cresceu 14,97% 
no ano passado com o ingresso de mais 454.084 pessoas. No 
conjunto, as cooperativas reúnem, agora, 3,4 milhões de ca-
tarinenses. Isso significa que mais da metade da população 
barriga-verde está vinculada ao sistema cooperativista.

O ano foi difícil em razão do combate à pandemia, 
fatores macroeconômicos, crise hídrica, escassez de in-
sumos agrícolas e industriais, mas as cooperativas em 
nenhum momento deixaram de operar – sejam as agro-
pecuárias, de crédito, de transporte, de saúde, de consumo, 
de infraestrutura etc. Mantiveram ininterruptamente as 
atividades e, em sua maioria, continuaram com os pro-
gramas de expansão e investimentos. Prova disso é que 
continua expressiva a participação das cooperativas nas 
exportações do agronegócio, que respondem por mais de 
70% das vendas catarinenses no exterior, decorrente da 
imensa presença das cooperativas nas cadeias produtivas 
de grãos, da suinocultura e da avicultura.

As cooperativas se tornaram paradigmas de produção, 
prosperidade, bem-estar e estão umbilicalmente vincula-
das à vida social, cultural e econômica dos catarinenses.

Profissionais especializados na área, equipe qualificada 
que atua no centro cirúrgico, equipamentos avançados 

e estrutura moderna. Esses elementos foram fundamentais 
para consolidar o município de Chapecó, no oeste catarinen-
se, como referência em procedimentos na área da neurocirur-
gia. Exemplo disso é a realização recente no Hospital Unimed 
Chapecó de um novo procedimento de implante de eletrodo 
cerebral profundo. A técnica foi aplicada pelo médico  Luan 
Lucena (neurocirurgião especialista em Neurocirurgia Fun-
cional e Radiocirurgia) e acompanhada pelos profissionais 
Mateus Henrique de Araujo Santos (neurologista), Emanuel 
Malaguez Webber (neurofisiologista), Marilio José Flach 
(anestesiologista) e Déborah de Souza (instrumentadora).

Esse novo procedimento é indicado, principalmente, 
para pacientes com Doença de Parkinson, distonia (distúr-
bio neurológico dos movimentos caracterizado por contra-
ções involuntárias dos músculos), tremor essencial (distúr-
bio neurológico do movimento que, geralmente, afeta as 
mãos), epilepsia (doença em que há perturbação da ativi-
dade das células nervosas no cérebro e causa convulsões) e 
dor crônica. Segundo Dr. Lucena essa técnica cirúrgica, que 
envolve a modulação cerebral, também pode ser indicada 
para doenças comportamentais ou psicocirurgias como 
depressão, Doença de Gilles de Ia Tourette, transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC), esquizofrenia, anorexia ner-

vosa, Alzheimer e autismo. Já o implante 
de estimuladores medulares é frequente-
mente utilizado para tratar casos clínicos 
com dor, espasticidade, dor do membro 
fantasma, dor pós Herpes Zoster e de dor 
pós-cirurgias da coluna.  

A cirurgia leva em média dez horas. 
“Durante o procedimento o paciente fica 
acordado na maior parte do tempo. Vamos 
nos comunicando com ele para verificar se 
está na região certa e identificar possível 
efeito colateral. Depois de inserir o eletro-
do ele recebe anestesia geral e a cirurgia 
é finalizada com o implante do gerador. 
A parte técnica e médica é realizada por 
um neurocirurgião e acompanhada por neurologista, neuro-
fisiologista (intra-operatório), anestesista e toda a equipe de 
apoio: instrumentador, neurocirurgião auxiliar e técnico em 
radiologia”, enfatiza o especialista.

Os cuidados no pós-operatório estão relacionados a não 
ter nenhum trauma na região e evitar infeção na área operada. 
“O resto da vida é normal, sem restrições e cuidados adicionais”, 
argumenta Dr. Lucena.

Para Lucena, essa nova técnica representa uma luz no 
fim do túnel porque muitos pacientes não respondem mais 

à medicação depois de um longo período de tratamento e 
ficam restritos a uma melhora clínica, consequentemente, 
tem deterioração da doença.

“Pacientes com a Doença de Parkinson ganham uma 
esperança e uma expectativa de vida muito maior, um ga-
nho de 10 a 20 anos na qualidade de vida. Para pacientes 
com depressão grave conseguimos mudar a vida da pessoa. 
Para pacientes com epilepsia, que tem dez crises por dia, é 
possível reduzir para uma por mês ou menos. São pequenas 
melhoras, mas que no fim representam um grande ganho 
porque eles retomam sua autonomia”, finaliza.
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A cirurgia leva em média dez horas e durante o procedimento o 
paciente fica acordado na maior parte do tempo

Chapecó se consolida como referência em neurocirurgia
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NE COOPERATIVO Colaboração: Ascom Sistemas OCB/AL, OCB/CE, OCB/MA, OCB/PB, OCB/PE, OCB/PI, Oceb, Ocern e Ocese

História do cooperativismo baiano é contada em livro

O cooperativismo é um modelo de negócio constituído 
por pessoas com objetivos comuns, que ganhou o 

mundo ao decorrer da história.  Aqui na Bahia, parte des-
sa trajetória é contada no livro “Cooperativismo na Bahia: 
um olhar histórico”, fruto da pesquisa realizada por meio 
do convênio entre o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo no Estado da Bahia – Sescoop/BA e a Uni-
versidade Federal da Bahia – UFBA.

A publicação foi lançada através de uma live, transmi-
tida na página do Instagram do Sistema Oceb. O presidente 
do Sistema Oceb, Cergio Tecchio, na ocasião, conversou com 
um dos autores do livro, o pesquisador e professor da Escola 
de Administração da UFBA, Genauto França Filho.

Durante a live, que está disponível no Instagram do 
Sistema Oceb, ou clicando aqui, Tecchio falou sobre a im-
portância da publicação para o cooperativismo no estado e 
sobre suas impressões. “Eu fiquei muito surpreso quando li 
o livro. Quem gosta de cooperativismo precisa ler, pois traz 
novidades. É uma base para os acadêmicos explorarem e 
começarem pesquisar a temática. Espero que possamos es-
timular outros olhares, outras pesquisas, e ampliar o estudo.”

A pesquisa, que foi transformada em um livro pelos 
professores da UFBA, Genauto Filho, doutor em Sociologia 
e Ariádne Scalfone, doutora em Administração, e pelo mes-
tre em Administração, Ricardo Caribé, teve como objetivo 
reunir e sistematizar informações sobre empreendimentos 
cooperativos no estado da Bahia. A publicação apresenta 
como resultado dados sobre a história desse modelo de 
negócio em nosso estado, quais foram suas contribuições e 
desafios, seus avanços e limites, assim como sua potencia-
lidade para o desenvolvimento em tempos atuais.  A pes-
quisa também foi tema de uma das edições do Programa 
Papo com Presidente, que pode ser acessado no canal do 
YouTube do Sistema Oceb, ou clicando aqui.

O coordenador da pesquisa, Genauto Filho, explicou que 
houve a “preocupação de primeiro fazer um levantamento 
sobre cooperativas na Bahia, com uma perspectiva histórica. 

A gente costuma dizer que a pesquisa tem um caráter explo-
ratório, como se fosse um primeiro olhar sobre  essa realida-
de. Já que é uma temática, do ponto de vista de pesquisa, 
ainda invisibilizada. Estava nos faltando um olhar sobre esse 
fenômeno muito mais amplo na Bahia”, contou.

O professor ainda explicou como a pesquisa apresen-
tou um cooperativismo no estado tão diverso e cheio de 
particularidades, aspecto que o impressiona. “Existe uma 
diversidade neste fenômeno [cooperativismo] que impres-
siona, e que permite falar apenas dele no plural. Precisa-
mos falar de “cooperativismos na Bahia”, que se reflete na 
diversidade, na geografia do nosso estado, porque a gente 

tem um cooperativismo na região Oeste que é muito dife-
rente da região Sul. Realidades que são muito contrastan-
tes, no sentido de dinâmica das cooperativas, e também no 
sentido de perfil de cada uma”, afirma.

O Sistema Oceb acredita que a pesquisa sobre o negócio 
cooperativo ganha ainda mais força quando compartilhada, 
por isso, disponibiliza o livro “Cooperativismo na Bahia: um 
olhar histórico” em seu site, para que as nossas histórias pos-
sam chegar cada vez mais longe. Clique aqui, Para acessar 
o livro e fazer o download gratuitamente, utilize o link ht-
tps://www.somoscooperativismo-ba.coop.br/publicacao/14/
cooperativismo-na-bahia-um-olhar-historico.
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O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, firmou 
convênio com a Cooperativa Agrícola de Assistência 

Técnica e Serviços (Cooates) para a implantação de uma 
biofábrica de produtos apícolas em Barreiros (PE) com re-
cursos na ordem de R$ 350 mil. O objetivo é aproveitar a 
existência de um vegetal chamado de rabo-de-bugio, im-
portante na produção da própolis vermelha.

O presidente da Coates, José Cláudio da Silva, quer 
aproveitar os recursos naturais disponíveis:

“A ideia é desenvolver uma fábrica que possa mani-
pular o própolis, o mel e desenvolver produtos alimentícios 
e atividades para a geração de renda para os produtores e 
os ribeirinhos”.

As abelhas estão sob ameaça em todo o mundo. Prin-
cipalmente por conta do uso excessivo de agrotóxicos por 
parte de produtores agrícolas. Apesar disso, José Cláudio 
diz que já existe uma consciência quanto ao problema:

“Costumamos dizer que a abelha é um inseto essen-
cial para a produção dos alimentos. Observamos o desapa-
recimento de algumas espécies e o uso do agrotóxico tem 
provocado mortalidade de algumas espécies. Mas muitos 
agricultores trabalham de modo a proteger a produção.”

A futura biofábrica vai atender 1500 produtores de 
mel e própolis vermelho de quatro municípios da Mata 
Sul Pernambucana: São José da Coroa Grande, Barreiros, 
Tamandaré e Rio Formoso.

Durante a cerimônia de assinatura do  convênio, José 
Cláudio da Silva destacou a importância da nova fábrica, 
tanto para produtores quilombolas, ribeirinhos, pescadores 
artesanais e assentados pela reforma agrária.

“Vamos incluir a quantidade de beneficiários que pos-
sam desenvolver a atividade apícola no ponto de vista da 
geração de bioinsumos da abelha”, disse.

A previsão é de que a biofábrica seja instalada em um 
ano. Vai gerar produtos como hidromel, vinagre de mel, pró-
polis vermelho, produtos fitoterápicos, shampoo e cosméticos.

“O maior destaque desse momento é o cooperativis-
mo porque estamos aqui mostrando como uma cooperati-
va, de fato, pode trazer resultados importantes para

a região”, frisou José Cláudio.
Os apicultores mobilizados atuarão com 500 colmeias, 

nos primeiros dois anos, nos seguintes municípios: Barrei-
ros, São José, Tamandaré e Rio Formoso. A biofábrica per-
tencerá integralmente à cooperativa e, após dois anos de 
funcionamento, o empreendimento deverá gerar cerca de 
R$ 3 milhões de reais na região.

Cooates inicia a construção de biofábrica em Barreiros (PE)

Começa Formação do Cooperjovem na Paraíba

Informações e debates sobre a construção de políticas 
públicas para o artesanato do Rio Grande do Norte foram 

temas da quinta Edição do Seminário Estadual do Artesa-
nato. O evento aconteceu em Natal,  com o tema: “Políticas 
públicas se constrói, se implanta, se aplica e se respeita”.

O Seminário reuniu profissionais do artesanato no 
centro de referência em Educação Aluízio Alves (Cemure). 
O evento foi uma iniciativa da Confederação Nacional dos 
Artesãos, contando com a parceria da Federação Norte-
-riograndense dos Artesãos.

Presente no evento, a coordenadora da secretaria na-
cional para assuntos da mulher da confederação nacional 
dos trabalhadores na indústria, Sônia Zerino, destacou que 
o artesanato é um segmento que, por sua riqueza e diver-
sidade, contribui para que a cultura potiguar seja reconhe-
cida a nível nacional e internacional. “O país e o mundo 
conhece a nossa cultura por meio de nossas artes, nosso 
artesanato”, afirmou Sônia.

O evento contou com a participação de especialistas 
em diversas áreas, a co-coordenadora do Projeto do Diag-
nóstico do Artesanato Brasileiro, uma iniciativa do Progra-
ma do Artesanato Brasileiro, vinculado ao Ministério da 
Economia, trouxe informações sobre a portaria 1.007/2018 
e base conceitual do artesanato.

O professor da faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais tratou sobre o marco jurídico do 
artesanato brasileiro. A programação reservou, ainda, um 
momento para divulgar o aplicativo Cnarts Digital, um 
novo projeto para o artesanato potiguar que já está em 
andamento, desenvolvido por meio de uma parceria com 
a empresa GRT8. Um dos assuntos também debatidos 
durante o encontro foi a organização e formalização dos 
profissionais em associações e cooperativas.

Grupos de artesãos e artesãs vieram de vários municí-
pios do Rio Grande do Norte para participar do seminário. A 
coordenadora do trabalho e renda da secretaria de trabalho 
e assistência social de macaíba destacou a importância da 
troca de informações e experiências entre os artesãos.

O V Seminário do Artesanato do Rio Grande do Norte 
contou com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de 
Natal, Sebrae, Fecomércio e Sistema Ocern.

V Seminário Estadual do Artesanato reúne artesãos e especialistas em Natal

Começou a Formação de Multiplicadores do Pro-
grama Cooperjovem na Paraíba. Mais de 80 pes-

soas, entre professores, representantes de coopera-
tivas e gestores municipais da Educação, participam 
do curso, promovido pelo Sescoop/PB. Educadores 
de 30 escolas públicas das cidades de João Pessoa, 
Cabedelo, Cabaceiras, Campina Grande, Conde e Pe-
dras de Fogo participam do evento.

Também estão presentes representantes das 
secretarias de Educação destes seis municípios e 
das cooperativas parceiras do Programa no esta-
do: Unimed João Pessoa, Uniodonto João Pessoa, 
Sicredi Evolução, Central Sicredi Norte/Nordeste, 
Arteza, Sicoob Centro Nordeste, Sicoob Central 
Nordeste e Frutiaçu.

Os participantes estão divididos em duas 

turmas cujas atividades serão conduzidas pelos 
facilitadores Marli Bianna Nunes e Rafael Presotto, 
capacitados pela unidade nacional do Sescoop para 
a nova metodologia do Programa. O superinten-
dente do Sistema OCB/PB, Pedro D’Albuquerque, a 
gerente de Desenvolvimento de Cooperativas, Ana 
Margarida Formiga e a analista de Cooperativismo 
e Monitoramento, Josilma Beltrão, receberam os 
participantes na abertura do curso.

Realizado na Paraíba desde 2001, o Programa 
Cooperjovem é uma iniciativa nacional do Sescoop, 
alinhado com as competências da Base Nacional 
Comum Curricular. Por meio da aprendizagem base-
ada em projetos e com protagonismo da comunidade 
escolar, o Programa busca promover a educação coo-
perativista, empreendedora, financeira e ambiental.
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AMAZÔNIA COOPERATIVA Fontes: Ascom Sistemas OCB/AC, OCB/AM, OCB/AP, OCB/PA, OCB/RO, OCB/RR e OCB/TO

Emenda parlamentar beneficia Coafra com caminhão de carga

ACooperativa Agroindustrial Frutos da Ama-
zônia foi beneficiada com um Caminhão de 

Carga Seca por meio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Se-
dap). A entrega ocorreu na última terça-feira (22) 
por meio de uma parceria com o deputado federal 
Hélio Leite e do Governo do Estado do Pará. Para a 
cooperativa, esta iniciativa será de grande impor-
tância para o desenvolvimento da produção rural.

A COAFRA foi fundada em 2021 com o obje-
tivo de estimular o cooperativismo agroindustrial 
através da compra e venda de produtos e insumos 
agrícolas para agricultura familiar. Com 8 meses 
de atuação, a singular já chegou ao número de 
130 cooperados e tem conseguido expressivas 
conquistas nos contratos de venda de hortifruti 
para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE com a contratação de mais de R$ 1 milhão 
no mercado institucional.

Com a conquista do caminhão, o transporte 
de insumos será favorecido por possibilitar o maior 
envio de materiais e novos contratos com parceiros. 
“Esse caminhão chega na hora certa! Será para nós 
um divisor de águas, a gente vai conseguir chegar 

com a mercadoria em boa qualidade e realizar o 
transporte do produto. Essa ação de hoje é fruto 
de uma conversa que nós tivemos no final de 2021, 
quando o deputado Hélio Leite foi na cooperativa, 
escutou os cooperados sobre qual era a maior ne-
cessidade no momento e a demanda apresentada 
foi um caminhão, que nós conseguimos”, afirmou o 
presidente da COAFRA, Joel Linhares.

Para o futuro da cooperativa, o presidente 
afirma que pretendem verticalizar a produção da 
farinha de mandioca e derivados, que é atualmen-
te o carro chefe da COAFRA, para que seja possível 
inserir o produto tanto nos mercados institucionais 
como nos atacarejos e nos grandes mercados da re-
gião. “Buscamos realizar a expansão do portfólio de 
produtos da cooperativa, principalmente envolven-
do a questão de insumos, que também é um dos 
grandes destaques da cooperativa. Dessa forma, 
pretendemos realizar a comercialização de insumos 
direto das fábricas para o cooperado, além de am-
pliar a questão de insumos, embalagens e tudo o 
que o cooperado agricultor precisa para desenvol-
ver a sua atividade na agricultura e na pecuária”, 
afirma Joel Linhares, presidente da COAFRA.

Cooperativismo do Amapá ajuda a elaborar o Plano Norte + Sustentável

OSistema OCB-AP representou o segmento coopera-
tivista na 1ª Oficina Técnica para elaboração do Pla-

no Norte + Sustentável, evento sediado pela primeira 
vez no Amapá.

Promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (MAPA), em parceria com o Con-
sórcio Interestadual da Amazônia Legal, o programa 
identificar e desenvolver cadeias produtivas na região 
que engloba os estados do Amapá, Acre, Amazonas, 
Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e 
Roraima. O foco é a geração de renda e qualidade de 
vida dos produtores e suas famílias.

O evento ocorreu no auditório do Sebrae, em Maca-
pá. Resultados, metodologias e vocações bioeconômicas 
nos 16 municípios do Amapá foram tema das discussões.

Na ocasião, a presidente da OCB-AP, Maria nasci-
mento, e a analista de cooperativismo, Marcela Pinheiro, 
apresentaram produtos de cooperativas que já estão no 
mercado, identificando o território, a comunidade e em 
que cadeia produtiva ele está inserido.

“Temos todas as informações de cooperativas sobre 
territórios, cadeia produtiva e produtos dessas entidades. 
Estamos à disposição para ajudar a repensar as estratégias 
de desenvolvimento da Amazônia, gerando emprego, ren-
da e qualidade de vida, e, assim, contribuir com esse pro-

jeto e ajudar no desenvolvimento das nossas cooperativas 
através do programa”, reforçou Maria Nascimento.

De acordo com o representante do Mapa, Rodrigo 
Almeida, o objetivo específico dessas oficinas, que ini-
ciaram no Amapá e que ocorrerão nos demais estados 
da Amazônia Legal até junho, é definir o público a ser 
atendido, as ações do Ministério e de cada Estado que 

irão conduzir as atividades e a vocação agroflorestal de 
cada comunidade agrícola.

Além da OCB-A, à oficina reuniu, também, represen-
tantes do Governo do Estado, Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e outras instituições 
com trabalhos dedicados ao setor produtivo.

OC
B/

AP

OC
B/

PA



BR Cooperativo BR Cooperativo ll Ano III  Ano III ll Nº 14  Nº 14 ll  AbrilAbril 2022 20225252 BR Cooperativo BR Cooperativo ll Ano III  Ano III ll Nº 14  Nº 14 ll  AbrilAbril 2022 2022 5353

Qual a sua situação financeira hoje? 
Quer sair das dívidas? Quer se organi-

zar financeiramente para realizar os sonhos 
e objetivos de vida?

Vamos conhecer os três passos que po-
dem mudar a sua vida.

1) O primeiro passo é entender que não 
somos racionais nas nossas decisões princi-
palmente quando se trata de dinheiro. Agi-
mos normalmente por intuição, fazendo 
contabilidade mental, usando informações 
disponíveis na nossa mente, ou o que acre-
ditamos ser o melhor.  Essa abordagem das 
Finanças Pessoais já deu origem a quatro 
prêmios Nobel em Economia. Exemplo: seu 
eu perguntar quanto é 2+2, você responde-
rá prontamente 4. Mas, e se a pergunta for 
17x24? Vai dar preguiça fazer de cabeça e 
você vai dizer não dá para calcular? Enfim, 
é isso que acontece no nosso dia, o que dá 
trabalho procrastinamos ou simplesmente 
deixamos para lá e ficamos restritos à solu-
ção mais fácil.

2) O segundo passo tem a ver com o co-
nhecimento acima. Para tomar melhores 
decisões, precisamos de instrumentos, tal 
qual um piloto para chegar ao seu destino 
precisa do mapa de vôo e do auxílio de ins-
trumentos na cabine para tomar as melho-
res decisões no decorrer do percurso.

Quais são os seus sonhos e objetivos de 
vida no curto prazo (até 2 anos), no médio 
prazo (2 a 5 anos) e no longo prazo. Ano-
te numa folha, colocando ao lado de cada 
objetivo a data alvo, bem como o valor ne-
cessário a ser alcançado e quanto você já 
guardou para cada objetivo.

3) O terceiro passo é saber exatamente 
para onde o seu dinheiro está indo. Para 
isso é necessário fazer a planilha de recei-
tas e despesas, incluindo todos os gastos, 
principalmente os pequenininhos, que são 
os mais perigosos, pois quando somados 
atingem somas inimagináveis. Feita a pla-
nilha de maio, projete para os próximos 11 
meses, incluindo despesas com presentes 
de filho, cônjuge, gastos com festas de 
aniversário, ou seja, inclua essas despesas 
pontuais nos meses que vão possivelmente 
ocorrer.

Veja, mês a mês, a diferença em receita 
e despesa:

• saldo está negativo – tem que cortar 
custos

• saldo está próximo a zero – tem que 
renegociar contas para conseguir juntar 
dinheiro.

• saldo está positivo – esta é a sua capa-
cidade de poupança mensal

O correto é analisar item a item:

• Este gasto é necessário? temo como 
reduzir/renegociar?

• Este gasto é essencial para a minha 
qualidade de vida ou posso abrir mão para 
atingir os sonhos e objetivos de vida?

Alguns cuidados são importantíssimos:
• Evitar parcelamento do lojista no car-

tão de crédito. Pague sempre em 1x, senão 
você perde o controle e já compromete 
receitas futuras com despesas de itens que 
nem existem mais.

• Inicie uma reserva de emergência com 
os pequenos valores que está conseguindo 
reduzir ou com os extras que entram na sua 
conta (férias, 13º. salário, restituição de im-
posto de renda). 

• Inicie uma reserva para aposentado-
ria. Pode ser valor pequeno mensal, mas o 
importante é começar e ser assíduo.

Estamos semanalmente, às quartas-
-feiras, as 17h30, no Programa CoopCafé, 
tirando dúvidas, ajudando você a se empo-
derar financeiramente.

Acesse pelos canais do portal BR Coo-
perativo (Facebook) e da rádio Pop Rio (Fa-
cebook, YouTube, site www.radiopoprio.
com e na plataforma Deezer).

Não consigo juntar dinheiro! O dinheiro mal dá para
pagar as contas...

Cooperando com as finançasCooperando com as finanças
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Myrian Lund é  planejadora financeira, mestra em Gestão 
Empresarial e administradora com especialização em Finanças.

myrian@lundfinancas.com.br 
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Diretrizes de um Sistema de Gestão
da Inovação – a NBR ISO 56002

Para inovar de forma sistemática e contí-
nua na cooperativa precisamos ter um 

processo sistematizado que nos permita 
ter um caminho básico para sairmos de 
uma ideia e chegarmos até uma inovação 
de sucesso no mercado.

Pode parecer um paradoxo termos a 
necessidade de um processo para algo que 
exige, de princípio, muita criatividade para 
gerar muitas ideias. Temos que ter em men-
te que criatividade sem gestão não chega a 
lugar nenhum.

Portanto, precisamos de um processo 
com etapas minimamente definidas com 
atividades e entregas parciais para acom-
panharmos e otimizarmos a evolução da 
ideia até a inovação lançada no mercado ou 
implementada na cooperativa. As possíveis 
entradas que disparam esse processo são 
as diferentes novas demandas do mercado, 
problemas em processos administrativos 
ou produtivos ou necessidades dos nossos 
cooperados. Nas etapas desse processo é 
que serão utilizadas as diversas técnicas e 
ferramentas de criatividade e de tomada de 
decisão como o brainstorming, análise de 
tendências, design sprint, design thinking, 

geração de ideias, SCAMPER, entre outras. 
Ou seja, dependendo do tipo da entrada, 
é necessário definir o melhor conjunto de 
técnicas e ferramentas para utilizar.

Ao longo dos últimos anos, diferentes 
processos de inovação foram propostos 
por consultorias e pesquisadores. Ter algo 
sistematizado, um processo, para ser o fio 
condutor da inovação nas organizações é 
tão importante que a Organização Inter-
nacional de Normalização (ISO) sediada na 
Suíça, iniciou discussões por meio do Co-
mitê ISO TC 279, que envolve 59 países. No 
Brasil, a ABNT é a representante formal pe-
rante a ISO e as discussões ocorrem dentro 
da Comissão de Estudo Especial de Gestão 
da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
- CEE-130.

A partir da definição clara da organi-
zação de que pretende inovar, o processo 
básico preconizado pela ISO propõe as se-
guintes etapas: identificação de oportuni-
dades, criação de conceitos, validação de 
conceitos, desenvolvimento das soluções e 
implementação das soluções.

Das acaloradas discussões em âmbito 
nacional e internacional, algumas normas 

já foram publicadas e outras estão em dis-
cussão. As normas são as seguintes:

56000 – de Fundamentos e vocabulá-
rio, já publicada no Brasil.

56001 – de Requisitos (para certifica-
ção), ainda em discussão.

56002 – Diretrizes para um Sistema de 
Gestão da Inovação, onde aparece a descri-
ção do processo preconizado pela ISO.

56003 – Ferramentas e métodos para 
parceria em inovação.

56004 – Diretrizes para Avaliação da 
Gestão da Inovação.

56005 – Ferramentas e métodos para 
Gestão da Propriedade Intelectual.

56007 – Gerenciamento de Ideias.
56008 – Métricas, Ferramentas e Méto-

dos de Operação.
56009 – A definir.
56010 – Exemplos ilustrativos dos con-

ceitos da ISO 56000.
As normas não são para engessar o 

processo criativo, são um conjunto de boas 
práticas de apoio à gestão da inovação na 
cooperativa que pode optar por imple-
mentar ou não em função da sua própria 
cultura e peculiaridades.

Vamos inovar?Vamos inovar?
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Questão CooperativaQuestão Cooperativa

Qualquer pessoa que ingressa no univer-
so cooperativista aprende, desde cedo, 

que a primeira cooperativa do mundo mo-
derno foi a Sociedade Equitativa dos Probos 
Pioneiros de Rochdale, fundada em 1844, 
por 28 tecelões. Ainda que tenham existido 
outras anteriores, essa é convencionalmen-
te reconhecida como a primeira a descrever 
princípios e a ter sucesso social e econômico 
no seu desenvolvimento, servindo de para-
digma para a constituição de outras tantas 
em diversos países, independentemente do 
regime de governo que estes adotem. 

No Brasil, é comum a indicação da Socie-
dade Econômica Cooperativa dos Funcio-
nários Públicos de Ouro Preto, fundada 
em 1889, como sendo o marco do nosso 
cooperativismo. Outras também podem 
ser encontradas como, por exemplo, a As-
sociação Cooperativa dos Empregados da 
Companhia Telefônica, criada em Limeira 
, São Paulo, em 1891; a Cooperativa Militar 
de Consumo, no Rio de Janeiro, fundada em 
1890; a Cooperativa de Consumo de Cama-
ragibe, em Pernambuco, criada em 1895; e 
a Cooperativa dos Empregados da Compa-
nhia Paulista, criada em Campinas, em 1897.

Além das cooperativas indicadas na bi-
bliografia predominante terem em comum 

o fato de sua organização apenas ter ocorri-
do no período Republicano, quase sempre 
somos levados a crer que os estrangeiros 
foram responsáveis pela implantação des-
se modelo em terras nacionais, quando, na 
verdade, uma pesquisa mais aprofundada 
demonstra que o cooperativismo esteve 
em debate desde o período Imperial e com 
argumentos apresentados por brasileiros.

É fato que as ideias cooperativistas vie-
ram da Europa, mas o que precisamos co-
nhecer é como ocorreu a recepção dessas 
ideias. O sociólogo Pierre Bourdieu, ao falar 
sobre “as condições sociais da circulação 
internacional das ideias”, destacou que o 
“sentido e a função de uma obra estrangeira 
é determinado tanto ou mais pelo campo 
de chegada do que pelo campo de origem”. 
Significa dizer que ao recepcionar uma ideia, 
o campo de chegada necessariamente não 
se apropria sem intervenção própria de 
acordo com seus interesses e características.

Conhecer como foi realizada essa re-
cepção de ideias cooperativistas e quem 
estava por trás da sua circulação pode nos 
trazer a compreensão não só da sociedade 
brasileira de então, mas dos percursos utili-
zados na constituição do modelo coopera-
tivista que atualmente está disponível. 

Em recente pesquisa, foi possível iden-
tificar no Brasil a divulgação em periódico 
de 1819  sobre a publicação, na Inglaterra, 
de livros de Robert Owen, um dos socia-
listas precursores do pensamento coope-
rativista. Ou seja, seu nome já circulava, 
desde o período Colonial, quando compú-
nhamos o Reino Unido de Portugal, Brasil 
e Algarves.

Autores como o português Silvestre Pi-
nheiro Ferreira e o brasileiro José da Silva 
Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, vieram 
com a Família Real, em 1808, e logo ini-
ciaram cursos tratando sobre os socialis-
tas Saint-Simon, Charles Fourier e Robert 
Owen, com suas propostas de organiza-
ções coletivas, além de outras teorias so-
ciais e econômicas de autores como Jere-
my Bentham, Adam Smith, David Ricardo e 
outros tantos.

Em 1855, o General Abreu e Lima publi-
cava “O Socialismo”, primeiro livro brasilei-
ro a tratar especificamente do tema, onde 
não só tratou de cada um dos socialistas, 
posteriormente chamados “utópicos” por 
Karl Marx e Engels, como utilizava o termo 
“cooperativas” como sendo idealizadas por 
Robert Owen.

Aureliano Tavares Bastos, desde 1862, 
nos livros “Cartas do Solitário” e “A Provín-
cia” (1870) denunciava ausência de liberda-
de na organização das associações de di-
versas naturezas e, em 1864,  os senadores 
Bernardo de Sousa Franco e Manuel Felizar-
do de Souza e Mello estabeleceram amplo 
debate  sobre banco de crédito mútuo, 
com referências claras ao desenvolvimento 
do cooperativismo de crédito na Alema-
nha, apresentando números e o quanto a 
legislação brasileira estava incompatível 
com a possibilidade de implantação das 
cooperativas de crédito. 

A pesquisa demonstra, ainda, que no 
Brasil primeiro se desenvolveram as coope-
rativas urbanas, como a  predial  (1869) e a 
de consumo  (1872).  Depois vieram as co-
operativas agrárias. Pequenas, porém pre-
ciosas informações que em breve poderão 
ser conhecidas e que agora compartilho 
com a comunidade cooperativista.

 Saudações cooperativistas!

A necessária revisão da história do cooperativismo no Brasil

Adriana Amaral é advogada, mestranda em Ciências Jurídicas e
Sociais pela UFF e membro da Comissão Permanente de Direito

Cooperativo do IAB. contato@questaocooperativa.com.br 
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A importância da Agenda
Institucional do Cooperativismo 2022

No último dia 27 de abril, o Sistema OCB, 
lançou a Agenda Institucional do Coo-

perativismo 2022. A cerimônia foi realizada no 
restaurante da Torre de Televisão, em Brasília/
DF. É importante ressaltar a relevância não só 
do documento em si, más, sobretudo a impor-
tância estratégica deste lançamento que contou 
com a presença de autoridades como o minis-
tro da Secretária-geral da Presidência da Repú-
blica, general Luiz Eduardo Ramos; ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos 
Montes; o ministro do Meio Ambiente, Joaquim 
Leite; o Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sam-
paio; o presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira; o vice-presidente do Congresso 
Nacional, Marcelo Ramos; o diretor do Banco 
Central, Otávio Damaso; a ex-ministra e depu-
tada Tereza Cristina; o presidente da Frencoop, 
Evair de Melo; além de vários outros parlamen-
tares federais (senadores e deputados federais), 
além de representantes das unidades estaduais 
do Sistema OCB e de cooperativas de vários es-
tados.

O Ministro General Ramos, que representou 
o Presidente Bolsonaro, manifestou em sua fala, 
a sua surpresa em se deparar com os dados re-
lativos ao cooperativismo brasileiro e sua gran-
diosa no contexto da sociedade brasileira, sua 
importância econômica e social etc. 

Temos que compreender que o cooperati-
vismo brasileiro é grandioso e poderá sê-lo cada 
vez mais, isto depende da nossa capacidade no 
sentido de articular, influir e inserir nossas pau-
tas no contexto das macros decisões políticas, 
no âmbito dos poderes em todos os níveis, lo-
cal, regional e nacional, e internacional. A Agen-
da Institucional contempla 44 temas de impacto 
do setor.

Assim, o Sistema OCB dá o direcionamento, 
para que todo o cooperativismo brasileiro, com-
posto pelas nossas entidades representativas, 
más também por todas as cooperativas dos 07 
ramos cooperativistas, possam atuar, estrate-
gicamente, junto às autoridades constituídas e 
junto às lideranças dos mais diversas segmen-
tos, de modo que tenhamos resolutividade e 
avancemos. O estabelecimento de uma agenda 
mínima prioritária, ou seja, sete destaques (Ato 

Cooperativo, Telecomunicações, Crédito, Recu-
peração judicial, Crédito Rural, Seguros e Licita-
ções) é algo que facilita uma ação mais objetiva. 

Dos sete destaques, destaco a regulamen-
tação do Ato Cooperativo, que neste momento 
da discussão da Reforma Tributária, é um tema 

basilar para nos trazer a segurança jurídica tri-
butária, e possibilitar condições mais adequa-
das para que as cooperativas se desenvolvam 
em termos econômicos e sociais.

O cooperativismo é fundamental para o de-
senvolvimento sustentável do Brasil e do Mundo.

Visão CooperativaVisão Cooperativa

AC
ER

VO
 PE

SS
OA

L

Geraldo Magela é administrador, mestre em Estratégia
e Competitividade, professor nos MBAs de Gestão de

Cooperativas de Crédito, Gestão Estratégica de Cooperativas e 
Direito do Agronegócio, coordenador acadêmico do Curso de

Gestão Tecnológica de Cooperativas; representante do Sistema 
Ocemg no Fórum Permanente Mineiro da Micro e Pequena

Empresa, no Conselho Estadual de Trabalho e Renda do Estado
de Minas Gerais e no Conselho Estadual de Desenvolvimento

Rural Sustentável de Minas Gerais.
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A ex-ministra Tereza Cristina, o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas,
e o assessor institucional do Sistema Ocemg, Geraldo Magela
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Fundamentos CooperativosFundamentos Cooperativos
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Os princípios cooperativos: conhecer antes de mudar

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

Ao longo do século passado ocorrerem revi-
sões nos princípios cooperativismo, com a 

justificativa de acompanhar as mudanças ocor-
ridas na sociedade. Atualmente há novo debate 
acerca da necessidade de atualização de tais 
princípios. Nesta direção é salutar ter ciência 
das alterações ocorridas desde o século XIX até 
o contexto atual, de modo a balizar as reflexões 
sobre possíveis adequações dos princípios.

O ponto de partida é o  Estatuto dos Pio-
neiros de Rochdale, datado de 24 de outubro 
de 1844, o qual continha 34 artigos, estrutura-
dos em seções que embasaram os princípios 
cooperativos, a saber: objetivos, democracia 
(entendido como as atribuições dos dirigentes), 
adesão livre, demissão livre, compras e vendas à 
vista, juros limitados e retorno e gestão da loja. 
Constata-se que não havia referência a pontos 
como um homem e um voto, por exemplo. Tais 
pontos foram inseridos no ano seguinte, em 7 
de agosto de 1845, quano este estatuto sofreu 
alterações sendo acrescendo: a limitação de 
membros para primeira cooperativa(loja), a 
democracia (envolvendo as formas e periodi-
cidades de assembleias), adesão livre (forma 
de entrada de novos sócios nas assembleias), 
um homem um voto, tipo de juros (limitação). 
Posteriormente, em 13 de janeiro de 1855, ocor-
reram novas alterações no estatuto com a intro-
dução de limitação de juros (máximo de 5%), re-
torno (percentuais e formas) e financiamento de 

obras sociais, vendas a não associados, aperfei-
çoamento intelectual dos membros (educação) 
e dissolução da sociedade. 

A partir desta experiência e de demais co-
operativas da época foram então estruturados 
os primeiros princípios os quais compuseram a 
gênese da tradição do movimento: 1. Controle 
democrático pelos sócios; 2. Adesão Livre e De-
mocrática; 3. Pagamento de juros limitado ao 
capital aportado; 4. Distribuição de benefícios 
econômicos entre os associados de modo pro-
porcional as transações; 5. Educação; 6. Neutrali-
dade Política e Religiosa; 7. Vendas à vista

Em 1937, a Aliança Cooperativa Internacio-
nal – ACI, com o intuito de atualizar os princípios 
ao mundo pós-primeira guerra, no Congresso de 
Paris, estabeleceu 7 princípios, distinguindo prin-
cípios essenciais dos secundários. Os 4 princípios 
essenciais foram: 1. Livre adesão dos membros; 
2. Controle democrático pelos associados; 3. Dis-
tribuição de benefícios econômicos entre os as-
sociados de modo proporcional as transações; 4. 
Pagamento de juros limitado ao capital aportado. 
Os 3 princípios secundários foram: 1. Promoção 
da Educação; 2. Neutralidade Política e Religiosa; 
e 3 compras e vendas à vista.

Em 1966, a ACI promoveu outra alteração 
nos princípios, com o intuito de adequação 
ao novo contexto mundial, referendada no 
Congresso de Viena, a saber: 1. Adesão livre e 
voluntária; 2. Controle democrático; 3. Juros li-

mitado ao capital; 4. Retorno do Excedente aos 
Associados; 5. Educação; e 6. Integração entre as 
Cooperativas.

Por fim, em 1995, a ACI buscando respon-
der as questões da atualidade, no Congresso de 
Manchester, aprovou a Declaração de Identida-
de Cooperativa, passando os princípios a ter o  
seguinte teor: 1. Adesão Voluntária e Aberta; 2. 
Gestão Democrática dos Associados; 3. Partici-
pação Econômica dos Associados; 4. Autonomia 
e Independência; 5. Educação, Formação e Infor-
mação; 6. Cooperação entre Cooperativas; e 7. 
Interesse pela Comunidade.

A velocidade das transformações no século 
passado resultou em 3 revisões dos princípios co-
operativos e por conseguinte nos valores do coo-
perativismo, moldando e distinguindo as coope-
rativas perante as demais formas de organização 
econômico produtiva. Eis então o desafio do sé-
culo XXI: Encontrar o equilíbrio para a frequência 
e a forma destas mudanças, visto que princípios 
são os fundamentos nos quais as cooperativas 
colocam em prática seus valores. Por meio dos 
valores e princípios é moldado a doutrina coope-
rativa e sua identidade. Assim, todo movimento 
demanda muita cautela e estudo.
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E agora, dirigente?E agora, dirigente?

Poderes e responsabilidades das cooperativas de plataforma

Aprincipal atividade das Cooperativas 
de Plataforma e de seus Cooperados 

é a garantia de manutenção dos níveis de 
qualidade de marcas, serviços e produtos 
que são ofertados ao mundo cooperativis-
ta sempre nos mais elevados níveis, impon-
do segurança em todas as dimensões para 
todos, o que exige que elas se apossem do 
poder dado pelo mercado a elas para aferir 
qualidade, por um lado e, por outro, assu-
mam a responsabilidade de execução téc-
nica do papel designado.

O desenvolvimento acelerado coope-
rativismo nos últimos anos coloca em evi-
dência cada vez mais as cooperativas que, 
subindo na escada da relevância sócio-pro-
dutiva, tornam-se cada vez mais complexas. 

Por conta dessa complexidade, elas (as 
cooperativas em geral) demandam aden-
samento tecnológico com mais e melhores 
ferramentas de controle, de comunicação e 
de produção, ampliação de serviços, pene-
tração e aumento de participação no merca-
do digital, formação de novas competências 
e estabelecimento de novos parâmetros na 
gestão de seus relacionamentos. 

Nessa toada, vê-se uma quantidade 
imensurável de serviços e produtos digi-

tais emergentes. Eis que surge o problema: 
como as cooperativas reconhecem o que é 
bom ou o que funciona da melhor maneira 
ou o que se adequa para cada caso, neces-
sidade ou circunstância?

Para responder a isso, as cooperativas 
precisam de ambientes planejados, que 
funcionam, metaforicamente falando, 
como faróis direcionadores para iluminar 
os seus caminhos, para demonstrar os pon-
tos seguros de parada, para minimizar os 
riscos nos processos de busca e procura, 
para reduzir dispêndios com a expansão 
da oferta e para aproximá-las do mundo da 
inovação com íntegra estrutura informa-
cional sobre produtos e serviços variados e 
multifacetados.

E tudo isso para, em última instância e 
especialmente, como principal atividade, 
garantir e validar previamente, por homo-
logação processual aplicada, a qualidade 
de tudo que estiver disponível para con-
sumo, uso ou apoio às cooperativas e aos 
cooperativistas, uma vez que as Cooperati-
vas de Plataforma não se resumem a ma-
rketplaces ou a meros sítios com vitrines e 
prateleiras para venda e demonstração de 
marcas, produtos e serviços. 
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Paulo Campos é contador, educador, psicanalista.
Consultor contábil e tributário e instrutor do Sescoop.

paulo.campos@vdplanoseprojetos.com

Elas devem ser projetadas para apre-
sentar ao mundo cooperativista o que há 
de melhor. O mercado delegou a elas o po-
der e as prerrogativas necessárias, e disto 
não podem abrir mão, pois é exatamente 
isso que lhes garante a própria sobrevi-
vência organizacional, já que o mesmo 
mercado lhes delegou poderes, cobra-lhes 
as responsabilidades de atendimento à de-
manda na proporção simétrica dos pode-
res conferidos.  

Portanto, as Cooperativas de Platafor-
ma conseguirão se desenvolver de forma 
sustentável, atendendo seus propósitos de 
mercado através do trabalho de seus coo-
perados, se cumprirem com sua respon-
sabilidade executiva e se apropriarem in-
tegral e adequadamente dos poderes que 
lhes foram concedidos pelo mercado. 

Ainda bem, diga-se de passagem, pois, 
assim, fica vísivel que os benefícios e vanta-
gens serão para todos.

������������� ��������
�������������

It's All Right!
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Uma plataforma pensada
para conectar pessoas
através dos produtos e
serviços de cooperativas,
oferecendo soluções
práticas para alavancar
seus negócios.

onde tem coop.
mais que uma cooperativa
de plataforma,
uma plataforma
de cooperativas.

lançamento oficial:
maio de 2022.

O meio mais cooperativo de fazer negócios.
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Bem-vindo ao futuro.
Chegou Onde Tem Coop.
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