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mensagem do presidente

O ano de 2015 foi marcado pela superação de 
desafios para o cooperativismo gaúcho, que 
apresentou resiliência ao criar oportunidades 
de crescimento em ambiente econômico difícil.  
Os números apresentados no presente relatório 
demonstram que as cooperativas cresceram em 
número de associados, na criação de postos de 
trabalho e em faturamento. 

As ações do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, de 
apoio ao desenvolvimento das cooperativas, es-
tão alinhadas ao seu Planejamento Estratégico 
2015-2020, que elenca entre os desafios a serem 
superados a qualificação de pessoas; profissiona-
lização da gestão e a governança do sistema coo-
perativo; fortalecimento da representatividade do 
cooperativismo; estímulo à intercooperação; for-
talecimento da cultura cooperativista; promoção 
da segurança jurídica e regulatória para as coope-
rativas e fortalecimento da imagem e da comuni-
cação do cooperativismo. 

Os esforços foram direcionados à promoção de 
ambiente favorável para o desenvolvimento das 
cooperativas. Destacam-se a apresentação da 
plataforma de políticas públicas para o desenvol-
vimento do cooperativismo, discutindo e defen-
dendo os interesses do setor, bem como a atua-
ção constante perante a Frente Parlamentar de 
Apoio ao Cooperativismo/RS – que pela primeira 
vez na história conta com a participação de todos 
os 55 deputados estaduais. Enquanto organiza-
ção sindical, com a competência de representar 
os interesses da categoria econômica, a atuação 
foi pautada na celebração de convenções e acor-
dos coletivos e na realização de atendimentos às 
cooperativas em matéria sindical. 

Entre as ações do Sescoop/RS, destacam-se o 
Projeto Aprendiz Cooperativo que, em 2015 be-
neficiou 2.340 jovens; a comemoração do Dia C 
– “Dia de Cooperar”, que favoreceu mais de 100 
mil pessoas e apresentou à sociedade gaúcha 
as ações sociais que as cooperativas executam.  
A realização do 4º Encontro de Presidentes e Exe-
cutivos de Cooperativas (Epecoop), teve como 
principal objetivo debater sobre as mudanças da 
economia brasileira e temas importantes para o 
setor como sucessão familiar, modelos de gestão 
em cooperativas, governança e liderança. 

“Ação Cooperativista para um mundo melhor”,  
foi o tema da campanha publicitária do Sescoop/RS 
executada em 2015, justamente para sensibili-
zar a sociedade sobre os impactos positivos do 
cooperativismo nas comunidades. Esse reconhe-
cimento social é cada vez mais evidenciado ao 
perceber-se que em 2015 o cooperativismo gaú-
cho colheu 351 prêmios pela atuação das coope-
rativas no desenvolvimento econômico e social 
de nosso Estado. 

Esses fatos demonstram que o cooperativismo 
se consolida, mesmo em momentos de crise, 
como um instrumento de desenvolvimento eco-
nômico e social. Essa ideia é reforçada pelas 
perspectivas para 2016: as cooperativas gaúchas 
preveem investimentos de R$ 1,7 bilhão, o que 
anima nossas lideranças a seguir os bons cami-
nhos da cooperação. 

vergilio Frederico perius 
Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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Fundamento legal

Artigo nº 105 da Lei nº 5.764 de 16/12/71.

oBJetivos FinalístiCos

�•��Apoiar� as� cooperativas� na� sua� inserção� em�
mercados; 

�•��Contribuir�para�o�aperfeiçoamento�do�marco�re-
gulatório do cooperativismo e induzir a imple-
mentação de políticas públicas; 

�•��Fortalecer�a�representação�política�e�institucio-
nal do cooperativismo;

�•��Fortalecer�a�imagem�do�Sistema�Ocergs�e�divul-
gar os benefícios do cooperativismo; 

�•��Fomentar,�produzir�e�disseminar�conhecimentos�
para o cooperativismo gaúcho.

oBJetivos de gestão

•��Aprimorar� a� gestão� estratégica� e� padronizar�
processos;

•��Aprimorar� e� intensificar� o� relacionamento� com�
as cooperativas;

•��Garantir� comunicação� frequente� e� ágil� com�os�
seus públicos;

•��Aperfeiçoar�o�controle,�ampliar�e�diversificar�as�
fontes de recursos;

•��Desenvolver� continuamente� as� competências�
dos colaboradores.

ConteXto operaCional

Entidade civil de natureza privada, sem fins lu-
crativos, com abrangência e base territorial no 
Estado do Rio Grande do Sul, integrada à Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e ao 
Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES) 
como representante da categoria econômica das 
cooperativas.

missão 

Promover ambiente favorável para o desenvolvi-
mento das cooperativas gaúchas, por meio da re-
presentação político-institucional.

visão

Ser reconhecida como entidade de excelência, 
promotora da sustentabilidade do cooperativis-
mo gaúcho e da promoção socioeconômica das 
pessoas que o integram.

FunÇão

Promover a representação institucional, o regis-
tro, cadastro e a certificação das cooperativas do  
Estado do Rio Grande do Sul.

valores

•��Fidelidade�aos�princípios�e�à�doutrina�coopera-
tivistas;

•��Desenvolvimento�e�valorização�das�pessoas;

•��Respeito�à�diversidade;

•��Compromisso�com�a�inovação�e�resultados;

•��Transparência�e�austeridade.

organiZaÇão Cooperativa
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Assembleia da Ocergs aprova prestação 
de contas de 2014 e plano de trabalho 2015

A Assembleia Geral Ordinária de 2015 aconteceu 
em abril, quando apreciou a prestação de contas 
do exercício de 2014 e deliberou sobre o plano de 
trabalho 2015, entre outras pautas, todas aprovadas 
pela unanimidade dos presentes. Ao todo, partici-
param 52 cooperativas, representando 228 votos. 
“Estamos reunidos para mostrar o que se fez e o 
nosso planejamento para o próximo exercício, sem-
pre em respeito às normativas e leis, com total trans-
parência e participação”, destacou o presidente do  
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.

O diretor-secretário, Paulo Pires, que falou em 
nome de toda a diretoria, lembrou o novo mo-
delo de governança implementado em 2014 e os 
avanços já conquistados, bem como as iniciati-
vas que ainda precisam ser tomadas em virtude 
da nova forma de gestão. Ressaltou, também, a 
transparência e participação de toda a diretoria 
da Ocergs nas decisões até aqui tomadas.

O diretor técnico sindical, Irno Pretto, fez uma 
explanação sobre o relatório de atividades do 
Sindicato e suas atribuições, bem como as con-
quistas alcançadas e a segurança jurídica para 
as ações que dizem respeito às cooperativas 
gaúchas no âmbito sindical. Já o superintenden-
te, Norberto Tomasini, apresentou as demons-
trações contábeis da Ocergs. Na sequência, 
Erni Dickel, responsável técnico pelos auditores 
independentes leu o relatório onde emitem opi-
nião, sem ressalva, de que as demonstrações 
contábeis representam adequadamente a posi-
ção patrimonial e financeira em 31/12/2014. 

O presidente Vergilio Perius e o diretor técnico 
sindical, Irno Pretto, explanaram sobre o ter-
mo firmado com o Estado do Rio Grande do 
Sul, que permite o uso da área no Parque Assis 
Brasil/Expointer, pelo prazo de 25 anos para a 
construção da sede da entidade.

Trabalhos foram conduzidos pelo presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS 
e acompanhados por toda a diretoria da instituição

Participaram 52 cooperativas, representando 228 votos
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Cooperativismo Gaúcho em destaque
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Sulgás busca parcerias com cooperativas

Com o objetivo de apresentar o projeto da Companhia de Gás do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) ao setor do agronegócio, 
a Ocergs promoveu encontro de aproximação com as coopera-
tivas. A Companhia demonstrou interesse na compra de biogás 
produzido pelas cooperativas, principalmente pela força e repre-
sentatividade do ramo Agropecuário na economia e no desenvol-
vimento do Estado.

Reunião debateu a possibilidade do desenvolvimento de estudos 
técnicos e compra do biogás produzido pelas cooperativas
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A nova lei geral das cooperativas de Traba-
lho, 12.690/12, foi tema de workshop pro-
movido pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS e 
a Fetrabalho/RS, que contou com a presen-
ça do presidente da OCB, Márcio Lopes de 
Freitas. Associados, dirigentes e estudantes 
participaram de painéis que abordaram pro-

jetos e tendências para as cooperativas de 
Trabalho, bem como a aplicabilidade da lei. 
As alterações da lei 5.764, a regulamentação 
do ato cooperativo e seguros sobre aciden-
tes de trabalho também foram temas de dis-
cussão entre os palestrantes da OCB, Ocergs 
e Fetrabalho/RS.

Evento contou com a participação do 
presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas

Sistema Ocergs-Sescoop/RS e Fetrabalho 
realizaram workshop sobre a lei 12.690/12
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Cooperativismo gaúcho 
recebe premiações
O segmento cooperativista gaúcho tem motivos de sobra para comemorar os resultados obtidos em 
2015. Apesar do cenário de instabilidade na economia do Brasil e da crise política do setor público, o 
cooperativismo segue sua tendência de crescimento e desenvolvimento socioeconômico.

Com destaque em diversos ramos, as cooperativas gaúchas receberam premiações e foram homena-
geadas pelo trabalho e serviços prestados ao longo do ano. Ao todo, entre certificados, medalhas e 
troféus, foram 351 prêmios recebidos.

dentre as premiações destacam-se as seguintes conquistas: 

•��Marcas�de�Quem�Decide;�

•��Top�of�Mind;�

•��Maiores�e�Melhores:�as�1.000�Maiores�Empresas�
do Brasil; 

•��Prêmio�Índice�Aneel�de�Satisfação� 
do Consumidor – Prêmio IASC 2015; 

•��Prêmio�Sescoop�Excelência�de�Gestão;�

•��Melhores�Empresas�para�se�Trabalhar;�

•��Carrinho�AGAS;�

•��100�melhores�Vinhos�do�Mundo;�

•��Prêmio�Mérito�Lojista;�

•��Prêmio�Responsabilidade�Social;�

•��Prêmio�Top�de�Marketing;�

•��Troféu�Campeador;�

•��500�Maiores�do�Sul;�

•��Prêmio�de�Excelência�da�Saúde;�

•��Valor�1000�Maiores�Empresas;�

•��Vencedores�do�Agronegócio�(Federasul);

•��Troféu�Guri�(RBS).

Outras premiações e destaques foram concedidos 
a cooperativas, presidentes, dirigentes e entida-
des representativas do setor.

351 
prêmios 

recebidos
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Cooperativas agropecuárias 
debatem sobre o futuro do setor

Reunião Especializada das Cooperativas do Mercosul

A Federação das Cooperativas Agropecuárias do 
Rio Grande do Sul (Fecoagro/RS) promoveu en-
contro com presidentes e conselheiros de coo-
perativas do ramo. Na ocasião, foram discutidos 
temas como linhas de financiamento para coope-
rativas, alternativas de garantias e condicionantes 
de acesso ao crédito. Os representantes de coo-
perativas assistiram a palestra do consultor da 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 
Gerardo Fontelles, sobre “Conjuntura Macroeco-
nômica Brasileira e os Seus Reflexos nas Coopera-
tivas de Produção Agropecuárias”. 

Na presença de representantes do cooperativis-
mo estadual, nacional e de países do Mercosul, 
Vergilio Perius apresentou as entidades que com-
põem o Sistema Ocergs-Sescoop/RS, na 37ª ple-
nária da Reunião Especializada das Cooperativas 
do Mercosul (RECM). Em seu discurso, tratou de 
ressaltar a importância da Faculdade de Tecnolo-
gia do Cooperativismo – Escoop na preparação 
de profissionais para as diversas áreas de atuação 
dentro das cooperativas.

O presidente do Sistema explanou sobre a história 
do cooperativismo, as concepções teóricas para a 
ciência cooperativa e as tendências do segmento 
cooperativista no Brasil em 2015. Perius destacou 
os números positivos do segmento no Estado, que 
atualmente conta com 2,6 milhões de associados. 

O dirigente cooperativista reforçou a importân-
cia da participação dos jovens e das mulheres no 

quadro social das cooperativas. Segundo ele, a 
sucessão familiar é um dos temas mais recorrentes 
no cooperativismo, por isso é necessário capaci-
tação e formação profissional do jovem para que 
ele permaneça no campo dando continuidade ao 
negócio da família. 

A reunião também contou com a presença do dire-
tor do Departamento de Fomento à Economia Soli-
dária da Secretaria Nacional (Senaes), Manoel Vital 
de Carvalho Filho; da gerente de Relações Institu-
cionais da Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB), Fabíola Nader Motta; da representante do 
Ministério da Agricultura e coordenadora da RECM, 
Vera Lúcia de Oliveira; do presidente da União 
das Cooperativas da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária do Rio Grande do Sul (Unicafes-RS),  
Gervásio Plucinski; além de dirigentes e represen-
tantes de entidades cooperativistas do RS, do Brasil 
e de países do Mercosul. 
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Encontro contou com a presença de representantes
de 16 cooperativas agropecuárias do Estado

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS falou sobre 
o contexto e os avanços do cooperativismo no RS

13

oCergs  Organização Cooperativa



Ocergs apresenta plataforma 
de políticas públicas 

A construção de políticas públicas institucionais 
favoráveis ao cooperativismo levou a Ocergs a 
promover e participar de reuniões e audiências de 
trabalho junto aos Poderes Executivo e Legislativo 
do Rio Grande do Sul.

Na pauta, assuntos e temas importantes como: 

•��Apresentação�do�projeto�de�incentivo�fiscal�para�
os serviços de assistência técnica e extensão 
rural realizado pelas cooperativas, constituindo 
crédito presumido para as cooperativas e de-
mais empresas que prestem esses serviços; 

•��Participação� da� Ocergs� nos� colegiados� da�
Agergs, Jucergs e Fepam;

•��Realização� de� convênios� com� cooperativas� de�
Crédito para prestação de serviços de arrecada-

ção de tributos estaduais e acesso aos canais de 
desconto e consignação em folha; 

•��Compras�do�Estado�de�áreas�ociosas�ou�de�utili-
zação deficitária pelas cooperativas habitacionais; 

•��Programa�Aprendiz�Cooperativo�do�Campo;�

•��Disponibilização� de� linhas� de� crédito� por� par-
te do governo estadual para produtores rurais,  
visando à transformação de energia elétrica mo-
nofásica em redes bifásicas ou trifásicas; 

•��Redução�dos�gargalos�na�construção�de�Peque-
nas Centrais Hidrelétricas (PCHs), com atuação 
junto ao governo estadual para acelerar os 
processos de licenciamento em tramitação na 
Fepam, encaminhados pelas cooperativas de 
Infraestrutura.
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Embaixador da Nigéria no Brasil 
é recebido pelo cooperativismo gaúcho
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, e a direção da Faculdade de  
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop, acom-
panhados de coordenadores e colaboradores do 
Sistema, receberam o embaixador da Nigéria no 
Brasil, Adamu Azimeyeh Emozozo e sua comitiva, 
que esteve no Rio Grande do Sul em sua primeira 
visita oficial. O objetivo principal da agenda foi 
convidar oficialmente o cooperativismo gaúcho 
para uma missão empresarial multissetorial de 
visita ao país, para estabelecer e expandir as re-
lações de negócios entre as empresas brasileiras 
e empresários e autoridades da Nigéria.
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Embaixador da Nigéria (3° da esquerda para a direita) 
no Brasil em sua primeira visita oficial ao Estado

Entidade participou de reuniões e audiências de trabalho junto às secretarias 
estaduais, Assembleia Legislativa e governo do Rio Grande do Sul
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Os dirigentes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS 
manifestaram a deputados federais e estaduais a 
preocupação com a possibilidade de corte 
de 30% do orçamento do Sescoop, 
em virtude de proposta do governo 
federal. No café da manhã realizado 
na sede do Centro de Formação Pro-
fissional Cooperativista, os parlamen-
tares receberam informações referentes 
aos números do Sescoop/RS. O encontro 
reuniu deputados federais e estaduais in-
tegrantes das Frencoops, o secretário do 
Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do RS,  
representantes de senadores e diretores da Ocergs.

Segundo o presidente do Sistema, Vergilio Perius,  
o Sescoop/RS investe a cada ano mais de  

R$ 13 milhões em capacitação, treinamentos 
e cursos, e também fortemente no Pro-

grama Aprendiz Cooperativo, que é 
um programa do governo federal.  

Ele afirma que a proposta inicial 
de discussão é estar presente 
no Congresso para trabalhar 

pela retirada do Sistema S das 
cooperativas dessa medida, já que atende 

plenamente às finalidades para as quais foi criado.
Os parlamentares presentes manifestaram-se a 
favor da manutenção dos recursos. 

Ocergs busca 
manutenção 
de recursos 
do Sescoop

Viagem de intercâmbio nas 
cooperativas da Alemanha e Holanda

Proposta do governo federal pretende reduzir 
em 30% os repasses ao Sistema S

De 17 a 23 de outubro a diretoria da Ocergs es-
teve na Holanda e Alemanha em viagem de inter-
câmbio, com o objetivo conhecer e analisar a ges-
tão corporativa de cooperativas dos dois países.  
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No roteiro, os dirigentes visitaram a DGRV, confe-
derações e cooperativas. 

A DGRV é a Confederação das Cooperativas Ale-
mãs, sendo a organização de cúpula do sistema 
cooperativista do país. Congrega 5.800 coope-
rativas que possuem 19,4 milhões de associados. 
Tem como principais áreas de atuação o lobby, a 
representação dos interesses dos associados, bem 
como as auditorias das cooperativas. Iniciado em 
2010, o programa de cooperação bilateral é uma 
parceria entre o Sescoop/RS e o Ministério Fede-
ral para a Alimentação e Agricultura da Alemanha 
(BMEL) e tem como objetivo principal fortalecer as 
estruturas do cooperativismo no setor Agropecuá-
rio do Rio Grande do Sul.

Diretoria da Ocergs visitou 
cooperativas nos dois países
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Seminários das Frencoops 
Municipais Gaúchas

A Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativis-
mo (Frencoop) busca aperfeiçoar e complementar 
a legislação que envolve matérias de interesse do 
cooperativismo, apoiando e agilizando projetos 
que visem ao desenvolvimento e fortalecimento 
do setor, e fiscalizando os atos do Poder Executivo 
que dizem respeito ao cooperativismo. 

Em 2015, a Ocergs realizou cerca de 20 reuniões 
de trabalho e promoveu cinco seminários, com 
a presença de 110 vereadores de 49 municípios.  
O destaque ficou por conta da adesão de todos 
os 55 deputados estaduais à Frencoop, consti-
tuindo a única Frente com adesão plena dos par-
lamentares.

Entre as pautas trabalhadas junto aos parlamenta-
res e o Poder Executivo, estão: 
•��Participação� da� Ocergs� na� Fepam,� Jucergs,�

Agergs;

•��Realização� de� convênios� com� cooperativas� de�
Crédito para prestação de serviços de arrecada-
ção de tributos estaduais e acesso aos canais de 
desconto e consignação em folha, beneficiando 
os servidores públicos;

•��Compensação�do�ICMS�devido�pelas�coopera-
tivas, equivalente a 50% do valor investido em 
Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural, 
desde que devidamente comprovado o inves-
timento;

•��Criação� de� linhas� de� crédito� junto� ao� BNDES�
para investimentos em agroindústrias, em condi-
ções especiais ou alternativamente, adequações 
do BNDESPar para as Sociedades Cooperativas 
e a disponibilização de linhas de crédito para 
produtores rurais, visando à transformação de 
energia elétrica monofásica em redes bifásicas 
ou trifásicas.

Le
o

na
rd

o
 M

ac
ha

d
o

Lu
iz

 J
un

io
r

Etapa de Porto Alegre encerrou a série de cinco 
Seminários das Frencoops Municipais realizados em 2015

Município de Farroupilha recebeu a primeira 
etapa do Encontro das Frencoops 
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FunÇão

Representação sindical das cooperativas, em juízo 
e fora dele; firmar acordos e convenções coletivas 
de trabalho ou suscitar dissídios coletivos; ofere-
cer orientação às cooperativas sobre matéria de 
natureza sindical.

Fundamento legal

Carta Sindical do Ministério do Trabalho e Empre-
go, processo nº 46000000943/94, publicada no 
DOU em 13/08/2001.

diretriZes

•��Estruturar�o�sistema�sindical�cooperativista;

•��Consolidar�a�legitimidade�sindical�cooperativista;

•��Atuar�na�defesa�dos�interesses�da�categoria�eco-
nômica das cooperativas.

ConteXto operaCional

Entidade sindical patronal que representa as coo-
perativas do Rio Grande do Sul, integrante do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, responsável pela 
atuação sindical em juízo ou fora dele, firmando 
acordos e convenções coletivas de trabalho e/ou 
suscitando dissídios coletivos, além de oferecer 
orientação em matéria sindical.

Desde 13 de agosto de 2001 possui Certidão 
Sindical obtida junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, firmando-se em definitivo como a re-
presentante da categoria econômica das coope-
rativas gaúchas nas relações sindicais.

missão

Defender o cooperativismo e os interesses da ca-
tegoria econômica das cooperativas gaúchas.

visão

Ser reconhecida pela excelência na prestação dos 
serviços de representação sindical junto às coope-
rativas do Estado do Rio Grande do Sul.

organiZaÇão sindiCal
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Organização Sindical

Ações realizadas

É responsável pela celebração de Convenções 
Coletivas de Trabalho e assistência em acordos 
coletivos de trabalho. Evidencia sua importância 
na medida em que, a cada data-base, ajustam-se, 
em conjunto com a representação dos trabalhado-
res, cláusulas econômicas e sociais que regulam as 
relações trabalhistas, permitindo maior segurança 
jurídica às mesmas.

Neste sentido, buscando atingir o seu objetivo es-
tratégico que é de defender os interesses da cate-
goria econômica das cooperativas, a partir de três 
linhas de ação, consoante diretrizes institucionais: 

•��A� expansão� do� conhecimento� na� área� sindical�
através de capacitação de dirigentes, técnicos e 
advogados das cooperativas; 

•��A�aproximação�do�Sindicato�na�região�sul;�

•��A�adoção�de�práticas�que�fortaleçam�o�Sindica-
to como o legítimo representante da categoria 
econômica;

•��Como� reflexo� da� decisão� do� Tribunal� Superior�
do Trabalho de 15/12/2014, onde firmou enten-
dimento de que o Sindicato é o legítimo repre-
sentante patronal das cooperativas, ocorreu um 
aumento da base representada.

•��Representação�de�680�cooperativas� (380� regis-
tradas e 300 representadas); 

•��Participação�em�20�reuniões�de�mediações�e�ne-
gociação;

•��Assinatura�de�5�acordos�e�16�convenções�de�tra-
balho com sindicatos de base municipal, inter-
municipal e federação estadual;

•��Abrangência� de� 298� cooperativas� nas� conven-
ções e acordos firmados;

•��Convenções� e� acordos� firmados� envolvendo�
mais de 25 mil colaboradores;

•��Mais� de� 200� atendimentos� diversos,� com� des-
taque para pedidos de orientação referente à 
contribuição e/ou enquadramento sindical e  
andamento das negociações coletivas;

•��Encaminhamento�de�cinco�portarias�do�Ministé-
rio do Trabalho e Emprego para as cooperativas;

•��Participação� em� três� videoconferências� com� 
Organizações Sindicais de outros estados para 
debate de ações sindicais; 

•��Comparecimento�na�Assembleia�anual�de�pres-
tação de contas e plano de trabalho da Confe-
deração Nacional das Cooperativas do Brasil 
(CNcoop);

•���Publicação�de�quatro�artigos�técnicos�em�maté-
ria sindical na revista “Rio Grande Cooperativo”;

•��Reuniões�com�representates�do�escritório�Guedes,�
Pedrassani, advogados e profissionais de recursos 
humanos das cooperativas; 

•��Atuação� da� assessoria� Guedes,� Pedrassani� 
Advogados em 19 processos de dissídio coletivo;

•��Atuação� conjunta� com� a� assessoria� Guedes,� 
Pedrassani Advogados em seis audiências de 
dissídio coletivo;

•��Processamento� de� 22� memorandos� internos� 
(MI-Sindi), atendendo a consultas e pareceres 
jurídicos sob demanda das cooperativas e de 
encaminhamento de notificações judiciais de 
dissídios coletivos;

•��Incremento� na� arrecadação� da� contribuição�
sindical e assistencial, permitindo uma dotação 
orçamentária suficiente para a consecução dos 
objetivos. 
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Assembleia Geral Ordinária da CNcoop

evolução das receitas 
de Contribuição sindical 

evolução das receitas 
de Contribuição assistencial 

2010

546.295

2011

598.158

2012

717.511

2013

793.546

2014

849.086

2015

937.321

*Valores em reais. Fonte: Ocergs.

2010

75.637

2011

89.962

2012

74.140

2013

83.629

2014

187.433

2015

180.044
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A Ocergs esteve presente na Assembleia  
Geral Ordinária da CNcoop, oportunidade em 
que foram apresentados o relatório de atividades, 
o balanço patrimonial e a prestação de contas da 
diretoria referentes ao ano de 2014 e a proposta 
de orçamento e plano de trabalho para o exercí-
cio de 2015, sendo esses documentos analisados 
e aprovados, por unanimidade, pelos delegados 
representantes da Confederação.

Durante o encontro, foram debatidas as particu-
laridades enfrentadas pelas demais organizações 

da da Federação, como a dificuldade de homolo-

gação de suas convenções junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Na oportunidade, o presidente do Sistema OCB e 

da CNcoop, Márcio Lopes de Freitas, reconheceu 

a realidade e afirmou que está em constante diá-

logo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 

para pacificar o entendimento de que as coope-

rativas possuem legitimidade representativa para 

figurar nas convenções coletivas.

O incremento na arrecadação da contribuição sindical e da contribuição assistencial vem se consoli-
dando nos últimos exercícios, permitindo dotação orçamentária suficiente para a consecução da sua 
missão de defender os interesses da categoria econômica das cooperativas gaúchas.

Evento aconteceu na sede da Confederação Nacional 
das Cooperativas (CNcoop) em Brasília

Consolidação orçamentária
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sesCoop/rs

ConteXto operaCional

Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
constituído sob o estatuto do serviço social autôno-
mo. É integrante do Sistema Cooperativista Nacional 
e suas responsabilidades sociais evidenciam-se, 
particularmente, na ênfase conferida às atividades 
capazes de produzir efeitos socioeconômicos con-
dizentes com os objetivos do Sistema Cooperati-
vista. Os recursos são geridos pela Ocergs, segun-
do as finalidades e legislação em vigor.

missão

Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoa-
mento da gestão para o desenvolvimento das coo-
perativas gaúchas.

visão

Ser reconhecido por sua excelência na formação 
profissional cooperativista e promoção da susten-
tabilidade das cooperativas, visando melhor qua-
lidade de vida e bem estar de seus associados, 
empregados e familiares.

FunÇão

Organizar, administrar e executar o ensino de for-
mação profissional para as cooperativas; fomentar o 
desenvolvimento e promoção dos trabalhadores e 
dos associados das cooperativas; operacionalizar o 
monitoramento, a supervisão, a auditoria e o contro-
le das cooperativas; executar programas voltados à 
capacitação para a gestão cooperativa; organizar e 
executar pesquisas para a melhoria do ensino coo-
perativista; divulgar as ações cooperativas; promo-
ver a cultura e a educação cooperativa. 

Fundamento legal

Artigo 8º da Medida Provisória sob nº 1.715 de 
03/09/98 e suas reedições, regulamentado pelo 
Decreto nº 3.017 de 06/04/99.

proposta de valor

Cooperativas
•��Profissionalização�da�gestão�da�cooperativa;
•��Apoio�na�profissionalização�dos�associados�e�da�

mão de obra;
•��Estímulo�à�fidelização�dos�associados;�
•��Disseminação�e�aplicação�de�boas�práticas;�
•��Desenvolvimento�social.

associados
•��Educação�e�gestão�cooperativista;
•��Padrões�em�gestão�e�governança�cooperativista.

público interno
•��Qualidade�de�vida�no�trabalho;
•��Gestão�profissional�e�transparente;
•��Oportunidade�de�desenvolvimento�profissional.

empregados das cooperativas
•��Educação�e�gestão�cooperativista;
•��Educação�e�qualificação�profissional.

Órgãos de controle/sociedade
•��Efetividade,�economicidade�e� transparência�no�

uso dos recursos;
•��Comunicação�dos�resultados�obtidos.

Comunidades
•��Conhecimento�da�cultura�da�cooperação;
•��Estímulo�ao�desenvolvimento�socioambiental.

poder executivo
•��Apoio�na�execução�de�políticas�públicas.

oBJetivos FinalístiCos
•��Promover�a�cultura�da�cooperação�e�disseminar�a�

doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;
•��Promover�a�profissionalização�da�gestão�coope-

rativista;
•��Ampliar�o�acesso�das�cooperativas�às�soluções�

de formação e qualificação profissional;
•��Promover� a� profissionalização� da� governança�

cooperativista;
•��Monitorar�desempenhos�e�resultados�com�foco�

na sustentabilidade das cooperativas;
•��Apoiar�iniciativas�voltadas�para�a�saúde�e�segu-

rança no trabalho e de qualidade de vida;
•��Apoiar�práticas�de� responsabilidade� socioam-

biental.
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Formação profissional

recursos aplicados em 2015
r$ 5.937.421,24

170.368,00Qualificação/
Capacitação profissional

320.165,12Graduação tecnológica

1.635.552,32Pós-graduação

1.606.333,26Graduação acadêmica

Aperfeiçoamento 
profissional

2.205.002,54

por natureza 

por tipo de evento

Cursos 5.583.343,52

Encontros/
Congressos 62.296,47

Materiais 
didáticos

47.509,25

Palestras 208.132,00

Workshops 36.140,00

Beneficiários por natureza – 30.036 pessoas
Aperfeiçoamento 

profissional
27.683

982Pós-graduação

726Qualificação/
Capacitação profissional

578Graduação acadêmica

67Graduação tecnológica

Atividade finalística do Sescoop/RS voltada à 
formação, qualificação e capacitação dos em-
pregados e associados das cooperativas. Res-
ponsável pelo desenvolvimento, execução, 
avaliação de programas, projetos e ações de 
formação profissional, em convergência com as 
diretrizes estratégicas da Instituição. Quanto à 
natureza, os programas classificam-se em aper-
feiçoamento profissional, graduação acadêmica, 
graduação tecnológica, pós-graduação e quali-
ficação/capacitação profissional. 

Esta área busca alcançar os seguintes objetivos 
estratégicos: 

•��Promover�a�cultura�da�cooperação�e�disseminar�a�
doutrina, os valores e princípios do cooperativismo;

•��Promover� a� profissionalização� da� gestão� 
cooperativista;

•��Ampliar�o�acesso�das�cooperativas�às�soluções�
de formação e qualificação profissional;

•��Promover� a� profissionalização� da� governança�
cooperativista;

•��Apoiar�iniciativas�voltadas�para�a�saúde�e�segu-
rança no trabalho e de qualidade de vida;

•��Apoiar�práticas�de� responsabilidade� socioam-
biental;

•��Desenvolver� continuamente� as� competências�
dos colaboradores. 
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Sescoop/RS qualifica trabalhadores das 
Unidades de Triagem de resíduos da capital

Com o objetivo de capacitar e qualificar os profis-
sionais para conduzir de forma adequada os pro-
cessos de trabalho em cooperativas de reciclagem, 
foi realizado o Curso de Capacitação em Gestão 
para Unidades de Triagem (UTs). Ministrado pelas 
cooperativas educacionais Coopeeb e Coeducars, 
o curso contou com a participação de 89 traba-
lhadores e é resultado do termo de cooperação 
técnica assinado em 2015 entre o Sescoop/RS e a 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para capaci-
tação de trabalhadores de UTs que fazem parte do 
Programa “Todos Somos Porto Alegre”.

Com carga horária de 96 horas, o curso contou 
com atividade vivencial, aulas sobre pessoa jurídica 
e implicações legais e administrativas, organização 
e registro documental, relacionamento interpes-
soal, prestação de contas e transparência, noções 
básicas de informática com ênfase em excel,  
ferramentas gerenciais, comercialização e políti-
cas públicas e redes de parceria.

O programa “Todos Somos Porto Alegre” faz 
parte da política pública fomentada pela Prefei-
tura Municipal, com o objetivo principal de pro-

mover a emancipação, por meio da inclusão, de 
carroceiros e carrinheiros em novas oportunida-
des de trabalho.

Visa, também, melhorar as condições de traba-
lho, aumentar a renda per capita e a produtivida-
de das UTs e contribuir na melhoria contínua do 
sistema de coleta de resíduos sólidos de Porto  
Alegre, uma das capitais pioneiras no Brasil a adotar 
a coleta seletiva, beneficiando toda a comunidade.

A iniciativa busca preparar os condutores de  
Veículos de Tração Humana e Animal (VTH e VTA) 
a acessarem novas alternativas de trabalho em 
função da vigência do Decreto 16.638, que regu-
lamenta a Lei 10.531, e prevê a redução gradativa 
da circulação de carroças e carrinhos na Capital 
até 2016. 

O programa conta com recursos não reembolsá-
veis do BNDES Fundo Social de R$ 9 milhões e 
contrapartida de R$ 9 milhões da Prefeitura, tota-
lizando R$ 18 milhões. É dividido em três proje-
tos: Inclusão produtiva de Condutores de VTAs e 
VTHs, Reestruturação do Sistema de Triagem de 
Porto Alegre e Educação Ambiental.

Sescoop/RS disponibilizou materiais didáticos e instrutores 
para realizar treinamentos dirigidos aos líderes das UTs
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Rede Transporte promove Workshop 
para debater demandas do setor

Padronização de processos de gestão 
de RH nas cooperativas agropecuárias

A Central Nacional das Cooperativas de Trans-
portes de Cargas e Passageiros (Rede Trans-
porte) promoveu, com o apoio do Sescoop/RS, 
o Workshop Ramo Transporte – Rede 2015.
O objetivo do evento foi alinhar as práti-
cas de gestão, além de levantar as deman-

das do setor de Transporte do Rio Grande 
do Sul. Destinado a diretores, contadores, 
analistas financeiros, colaboradores, advo-
gados e prestadores de serviço da área, o 
Workshop contou com a presença de 30 
participantes.

Representantes de cooperativas agropecuá-
rias participaram de reuniões promovidas pelo  
Sescoop/RS e pela DGRV (Confederação Ale-
mã de Cooperativas) com o objetivo de contri-
buir para a padronização de processos na ges-
tão de Recursos Humanos.
Visa também, agregar valor econômico e social 

nas práticas e políticas adotadas no ramo Agro-
pecuário. Os encontros realizados integraram a 
segunda fase do Projeto de Cooperação entre 
as duas entidades. Dentre as atividades cons-
ta a elaboração de manual com descrições de 
processos e exemplos de gestão profissional 
de Recursos Humanos.
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Evento teve apoio do Sescoop/RS e contou com a presença do 
presidente da Rede Transporte e diretor da Ocergs, Abel Paré

Coordenador do Projeto pela Alemanha, Arno Boerger, 
participou da capacitação para colaboradores de cooperativas
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promoção social 
Atividade finalística do Sescoop/RS voltada para 
execução de ações que visam oportunizar mu-
danças nas comunidades, desenvolvendo a auto-
nomia, a cidadania e o bem-estar, observados os 
valores e princípios cooperativistas como condi-
ção essencial ao desenvolvimento sustentável das 
cooperativas e da sociedade. 

Seus programas são dirigidos para associados e 
empregados de cooperativas, seus familiares e 
comunidade em geral, cumprindo finalidades em 
atividades de educação, cultura, saúde, esporte 
e lazer, integração e responsabilidade socioam-
biental. Dentre os programas estão: Aprendiz 
Cooperativo, Programa de Aprendizagem para 
PCDs – Pessoas com Deficiência, DIA C – Dia de 
Cooperar. 

Apoia a realização dos programas União Faz a 
Vida, Coprel na Escola, Turminha da Reciclagem 
e Sementes do Cooperativismo, todos dirigidos 
para crianças, com conteúdo de educação coo-
perativa, educação ambiental e reciclagem de 
materiais. Os programas estão presentes na maio-
ria dos municípios gaúchos e estão fundamen-
tados com diretrizes nacionais que observam a  
ISO 26000 – norma internacional de responsabi-
lidade social, ODM – Objetivos do Milênio e FIC 
– Felicidade Interna do Cooperativismo. 

recursos aplicados em 2015 
r$ 7.607.279,69

160.158,08Agropecuário

13.810,00Crédito

99.180,00Infraestrutura

39.307,80Saúde

7.271.527,81Abrange todos 
os ramos

23.296,00Trabalho

por ramo de atividade 

histórico dos recursos aplicados 
em projetos de promoção social

2010 1.381.240

2012 3.254.350

2014 2.275.240

2011 1.793.309

2013 2.411.833

2015 7.607.279*

por natureza

Educação

Divulgação institucional

Saúde

Exposição e feiras

Meio ambiente

Geração e renda 

Integração social

Lazer e cultura

3.447.103,45

2.990.246,57

6.392,00 

96.792,00

130.710,00

20.160,00

546.508,00

369.367,67

Beneficiários por ramo de atividade  
191.858 pessoas

Agropecuário 5.069

1.706Crédito

6.364Infraestrutura

1.793Saúde

176.575

351Trabalho

*Seguindo orientação do Sescoop Nacional, o Programa Aprendiz 
Cooperativo foi classificado como atividade finalística da Promoção 
Social. Até 2014, era considerado ação da Formação Profissional.  
Por esta razão, verifica-se um aumento expressivo na aplicação dos 
recursos em programas de Promoção Social em 2015.

Abrange todos 
os ramos
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Aprendiz Cooperativo
O Sescoop/RS oferece o Programa Aprendiz 
Cooperativo, em consonância com a legisla-
ção vigente, atendendo às demandas das coo-
perativas gaúchas. O programa propõe uma 
pedagogia articulada entre os conteúdos pro-
gramáticos previstos na legislação, acrescidos 
da teoria do cooperativismo como tema trans-
versal. Desta forma, os aprendizes egressos 
do programa, além de estarem investidos dos 
primeiros conhecimentos para ingressarem no 
mundo do trabalho, estão também, iniciados na 
vivência dos princípios e dos valores do coope-
rativismo. O Sescoop/RS realiza o programa no 
Estado, sendo que no ano de 2015 foram ofe-
recidos cursos de capacitação profissional para  

98 turmas com investimento de R$ 2.969.241,00. 
Os cursos oferecidos foram de Auxiliar Admi-
nistrativo, Processamento de Carnes, Processa-
mento de Leite e Derivados, Assistente de Ma-
nufatura de Calçados e Eletrotécnica Básica. 

Vale registrar que cem por cento dos aprendizes 
foram cotizados (contratados com CTPS) pelas 
105 cooperativas gaúchas participantes do pro-
grama que é realizado em dois módulos: um 
teórico de 400 horas/aula e um prático de mais 
600 horas, totalizando 1.000 horas de curso.  
O módulo teórico é realizado em sala de aula e 
o módulo prático é realizado nas instalações da 
cooperativa que contratou o aprendiz.

unidades temáticas básica, 
específica e prática

Quantidade de turmas

Quantidade de jovens beneficiados 

municípios abrangidos

2340
2130

1872

1465
1306

870
709

442
178

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

98
47

94 45
89 40

58

34

52

33

35

25

25

21

16

15

10
10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cidadania e trabalho escritório

prática profissional

módulo Básico módulo específico

módulo prática profissional

linguagem e Comunicação apresentação para o mercado de trabalho

Formação humana e Científica

informática

Cooperativismo

material Comercial e Financeira

empreendedorismo

introdução à administração
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Expodireto 
Cotrijal

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS esteve presen-
te na 16ª edição da Expodireto Cotrijal, em  
Não-Me-Toque. As cooperativas Languiru, Santa 
Clara, Coprel e Alfredochavense expuseram seus 
produtos na casa do cooperativismo gaúcho. 

Personalidades do agronegócio gaúcho e brasilei-
ro estiveram reunidas na noite do dia 8 de mar-
ço, em Carazinho, na solenidade de entrega do 
Troféu Brasil Expodireto. O evento reconheceu a 
importância do agronegócio do Brasil no cenário 
internacional e destacou quem foi eficiente na ca-
deia produtiva, com base em resultados positivos 
e promissores.

No primeiro dia, a casa do cooperativismo re-
cebeu a visita do governador do Estado do Rio 
Grande do Sul, José Ivo Sartori. Na ocasião, o pre-
sidente do Sistema, Vergilio Perius, apresentou 
reivindicações do setor cooperativo, com o obje-
tivo de auxiliar no crescimento e desenvolvimento 
do Estado.

Representado pelo diretor técnico sindical,  
Irno Pretto, o Sistema apoiou e participou, no  

dia 10, do Fórum Itinerante do Agronegócio  
Brasileiro. Na ocasião, os ex-ministros da Agricul-
tura, Roberto Rodrigues, Luis Carlos Guedes Pinto 
e Francisco Turra debateram o tema “Panorama 
e perspectivas do agronegócio brasileiro na visão 
de líderes do setor”.

No dia 12, o diretor-secretário, Paulo Pires,  
representou o Sistema no Fórum, promovido pe-
las cooperativas Cotrijal e CCGL. O analista de 
mercado, Marcelo Pereira de Carvalho, falou so-
bre a atenção aos custos de produção, mesmo 
com a expectativa de preços melhores em 2015 no 
setor leiteiro, e o médico veterinário, Luiz Gustavo 
Ribeiro Pereira, apresentou algumas ferramentas 
que podem auxiliar na gestão da atividade.

Nos cinco dias de feira, a Expodireto Cotrijal  
recebeu um público superior a 230 mil pessoas, 
530 expositores e contabilizou negócios de  
R$ 2,18 bilhões. 

Entre os destaques deste ano, a Feira recebeu  
delegações de diversos países na área internacio-
nal, com negócios que atingiram R$ 237,5 milhões.
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Livros Editados

Feira aconteceu de 9 a 13 de março

O Sescoop/RS publica livros de conteúdo téc-
nico e histórico registrando temas voltados ao 
cooperativismo gaúcho. A publicação dos livros, 
que podem ser de forma eletrônica e impressa, 
objetiva promover a formação e o aperfeiçoa-
mento de sócios e empregados de cooperativas, 
estudantes e pesquisadores de cooperativismo, 
artistas e comunidades interessadas no tema. Em 
2015 foram impressos 16 mil livros, de sete títulos 
diferentes, que foram distribuídos entre coope-
rativas, instituições de ensino, biblioteca Escoop 
e entidades diversas.
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Promover e estimular a integração de ações vo-
luntárias de associados, colaboradores e familia-
res em iniciativas que põem em prática a essên-
cia cooperativista. Com esse objetivo, o Dia de 
Cooperar (Dia C) 2015 mobilizou 26 estados e o 
Distrito Federal, numa campanha que contou com 
a participação de 1.276 cooperativas, 621 municí-
pios e mais de 279 mil voluntários.

Sob o tema “Juntos pelo bem”, a edição de 2015 
marcou o primeiro Dia C no Rio Grande do Sul.  
E como não poderia ser diferente, o cooperativismo 
gaúcho abraçou a causa e estreou com chave de 
ouro, beneficiando um público de 107.708 pessoas. 
Ao todo, 170 cooperativas aderiram à campanha, 

que envolveu 77 municípios, 3.996 voluntários e 
contou com 99 iniciativas de voluntariado inscri-
tas nas áreas de responsabilidade socioambiental, 
saúde, cultura, lazer, integração e educação. 

Os números reforçam e refletem o papel do  
cooperativismo nas comunidades em que atuam,  
gerando desenvolvimento socioeconômico e sus-
tentável. O Dia C também oportunizou aos gaú-
chos acesso a diversos serviços oferecidos pelos 
associados e colaboradores.

Celebração do dia internacional  
do Cooperativismo

No Rio Grande do Sul, o setor cooperativista se 
mobilizou para fazer bonito. Diversas cooperativas 
organizaram atividades voluntárias que se desen-
volveram antes, durante e até mesmo depois des-
se dia, transformando a primeira edição do Dia C 
no Estado num grande movimento daqueles que 
se unem para fazer o bem.

E para celebrar as iniciativas de voluntariado rea-
lizadas pelas cooperativas em todo o Estado, o 
Sescoop/RS promoveu, no dia 4 de julho, Dia In-
ternacional do Cooperativismo, em Porto Alegre, 
o Dia de Cooperar (Dia C). Nesse dia, cerca de 
15 mil pessoas acompanharam e prestigiaram o 
evento, que contou com atividades de integração 
e educação, prestação de serviços voluntários à 
comunidade e apresentações musicais.
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Dia C no RS contou com a participação de 170 cooperativas, 77 municípios e 3.996 voluntários

Primeiro Dia C no RS 
supera expectativas
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4º Encontro de Presidentes 
e Executivos de Cooperativas

O Sescoop/RS promoveu o 4º Encontro de Presi-
dentes e Executivos de Cooperativas (Epecoop), 
em Lajeado. Com o objetivo de discutir os cená-
rios econômicos e apresentar modelos de gestão 
cooperativa, o evento abordou diversos temas 
como Cenários Econômicos, Sucessão Familiar e 
Empresarial, Modelos de Gestão em Cooperati-
vas e Liderança e Gestão.

Cenários econômicos  
e sucessão Familiar e empresarial

Os participantes assistiram palestras sobre temas 
relevantes para o setor. O economista da UFRGS, 
Antônio Carlos Fraquelli, abordou os Cenários 
Econômicos, e dividiu sua apresentação em con-
texto internacional e a situação brasileira, anali-
sando a conjuntura econômica nos dois cenários. 
Já o tema Sucessão Familiar e Empresarial, foi 
abordado pelo professor de Direito da PUC/RS, 
Alexandre Pasqualini.

A palestra de encerramento do primeiro dia 
contou com a apresentação da graduada Paola 
Richter Londero (USP), sobre a origem do estu-
do e o método desenvolvido para demonstrar o 
impacto social e econômico das cooperativas nas 
comunidades em que atuam. 

modelos de gestão em Cooperativas 

O segundo dia reservou espaço para a apre-
sentação de modelos de gestão cooperativa.  
O primeiro palestrante foi o presidente da Uni-

med VTRP, Aldo Pricladnitzki, que explanou so-
bre os números, a missão, os valores e a estrutu-
ra de governança da cooperativa de Saúde.

Após, o diretor executivo da Central Sicredi 
Sul, Gerson Seefeld, apresentou o case de su-
cesso empresarial e cooperativo, bem como a 
visão sistêmica de trabalho do Sicredi. Em se-
guida, o vice-presidente da Cotrisul, Gilberto  
da Fontoura, apresentou o painel com os  
dados da Cooperativa que atende, atualmente, 
1.200 associados.

 liderança e gestão em tempos difíceis

A palestra com o professor da Universidade Dom 
Cabral, Eugênio Mussak, encerrou o Encontro. 
Sob o tema Liderança e gestão em tempos difí-
ceis, Mussak apresentou diversas alternativas para 
o desenvolvimento das cooperativas, defendendo 
principalmente a ideia de que é em momentos 
de crise que podem ser encontradas as melhores 
oportunidades de uma empresa. 

programação especial

Paralelamente, acompanhantes dos dirigentes e 
presidentes de cooperativas gaúchas assistiram 
à palestra da analista técnica do Sescoop/RS, 
Ubiracy Ávila, sobre O papel da mulher como 
protagonista no cooperativismo. Além disso, 
trabalharam na produção de documento sobre 
a participação da mulher no cooperativismo, 
que foi apresentado ao final do evento.
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Evento reuniu 300 lideranças cooperativistas
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Mostra O Rio Grande Canta o Cooperativismo 
reúne vencedores do Festival

Oito edições, muita música, diversão e entreteni-
mento. Sob novo formato em 2015, a Mostra O Rio 
Grande Canta o Cooperativismo, promovida pelo 
Sescoop/RS, trouxe aos palcos artistas vencedores 
do Festival O Rio Grande Canta o Co operativismo.

Os municípios de São Pedro do Sul e Sananduva, 
receberam nos dias 2 e 23 de outubro, respectiva-
mente, quatro apresentações de artistas vencedo-
res do Festival. 

O Festival O Rio Grande Canta o Cooperativis-
mo tem como objetivo promover a integração 
das comunidades cooperativistas do Rio Grande 
do Sul e os princípios e valores do cooperativis-
mo através da música. O Festival já percorreu 37 
municípios e esteve presente em diversas regiões 
do Estado, reunindo público superior a 70 mil pes-
soas, que prestigiaram as etapas das oito edições 
realizadas.

Iniciado em 2007, com a promoção do Sescoop/RS 
e o apoio das cooperativas locais, o Festival contou 
com a participação de 1.923 artistas, 1.371 músicas 
recebidas para triagem e 104 músicas gravadas em 
CD e DVD, levando a arte e cultura cooperativista 
para diversas comunidades do Estado.
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Cerca de 1.200 pessoas acompanharam a apresentação dos artistas nos dias 2 e 23 
de outubro, nos municípios de São Pedro do Sul e Sananduva, respectivamente 
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monitoramento
Atividade finalística do Sescoop/RS voltada a 
processos de orientação na constituição e no 
acompanhamento do registro de novas coopera-
tivas; avaliação da gestão e conformidade contá-
bil/societária; acompanhamento e análise de de-
sempenho das cooperativas e serviços de gestão 
documental de seus cadastros. 

As ações realizadas buscam contribuir para a me-
lhoraria da conformidade, credibilidade e trans-
parência no cumprimento dos objetivos econô-
micos e sociais das sociedades cooperativas, 
assim como promover a adoção de boas práticas 
de gestão e governança.
Entre as ações realizadas destacam-se:

orientação para a gestão cooperativa

1
Seminário organizado para tratar 

da contabilidade do setor cooperativo

1Seminário Organizado para a Auditoria Externa

2Workshops – Auditores Internos 

3Cursos organizados para a auditoria Interna 

4Emissão de pareceres econômicos 

5Orientações através de pareceres técnicos

Constituição e registro

39 Processos junto à Jucergs

14 Orientação para constituição
de cooperativas

8 Registros de novas cooperativas

3 Palestras sobre contabilidade cooperativa

acompanhamento da gestão

1Elaboração do Manual de Orientação 
para os Conselheiros Fiscais

7 
Seminários regionais 

para Conselheiros Fiscais

11 
Avaliações da conformidade 

societária e contábil

20 
Orientação para cooperativas inscritas no 
programa de desenvolvimento da gestão

serviços de gestão documental 

899 

416 

240 

2 

8 

Certificados de Regularidade emitidos

Emissão de boletos de cobrança da 
Contribuição Cooperativista

Atas lançadas no cadastro

Recadastramento de cooperativas 
de transporte de cargas na ANTT
Credenciamentos de prestadores 

de serviços de auditoria externa 

estudos e pesquisas

1 
Elaboração da 4ª edição da revista 

Expressão do Cooperativismo Gaúcho

3Artigos publicados no periódico Rio Grande Cooperativo 
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Programa de Autogestão 
Implantação do Programa de Autogestão nas Coope-
rativas Agropecuárias.

objetivo: 
Gestão e governança.

Foco estratégico:
•�Qualidade�da�Gestão�Cooperativa;
•�Credibilidade�perante�terceiros;
•�Transparência�junto�ao�quadro�social;
•�Solidificação�das�cooperativas.

resultados esperados:
•��Acompanhamento�da�Gestão�Cooperativa;
•��Acompanhamento�socioeconômico�das�cooperativas�

(confiabilidade e comparabilidades das informações);
•��Melhoria�no�Sistema�de�Controles�Internos;
•�Geração�de�informações�para�tomada�de�decisão;
•�Levantamento�de�necessidade�de�treinamento.

marcos Críticos:
•��Adesão�das�cooperativas;
•��Retorno� da� análise� dos� indicadores� comparativos�

de desempenho;
•��Manutenção�contínua�da�base�de�dados�GDA.

1ª etapa – adesão das Cooperativas 

26

16

13

10

2

Técnicos capacitados em 2 treinamentos 

Cooperativas selecionadas para a 2ª etapa

Visitas técnicas e reuniões de conscientização

Implantações do Sistema Autogestão em funcionamento

Levantamento de necessidade de treinamento

representação institucional 

10 Atendimentos a instituições e órgãos públicos

7 Participações em reuniões da Comissão de Estudos  
da Contabilidade do Setor Cooperativo

6 Atendimentos de reuniões da CTL 

427 cooperativas 2.507.237 associados

Cenário do Cooperativismo gaúcho

58.381 empregados

Agropecuário 32.580

Crédito 8.928

Infraestrutura 3.000

Habitacional 144

Trabalho 191

Mineração 7

Transporte 187

Turismo e Lazer 1

Educacional 53

Consumo 98

Produção 3.210

Saúde 9.982
293.700Agropecuário

34.831Habitacional

4.294Trabalho

14.207Consumo

460.765Infraestrutura

4.498Transporte

1.669.002Crédito

1.525Mineração

110Turismo e Lazer

3.062Educacional

459Produção

177Especial ou Social

20.607Saúde

Agropecuário 134

Consumo 9

Crédito 91

Educacional 18

Especial ou Social 2

Habitacional 22

Infraestrutura 23

Mineração 1

Produção 7

Saúde 59

Transporte 32

Turismo e Lazer 3

Trabalho 26

Fonte: Ocergs – base 31/12/2015.
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I Seminário Internacional de 
Auditoria e Controle Interno

Profissionais da contabilidade, auditores in-
ternos, auditores independentes e gestores 
das cooperativas gaúchas participaram, em 
agosto, do I Seminário Internacional de Audi-
toria e Controle Interno, realizado em parce-
ria com a DGRV. 

Durante todo o dia, cerca de 100 profissionais 
de 35 cooperativas dos ramos Agropecuário, 
Infraestrutura, Saúde e Crédito, além de diri-

gentes e associados, assistiram às palestras de 
profissionais renomados na área. 

O Seminário teve por objetivo compartilhar 
informações, procedimentos e experiências 
relacionadas ao contexto da Gestão de Riscos 
nas Sociedades Cooperativas. Na programa-
ção foram trabalhadas palestras com diferen-
tes abordagens sobre o tema e debatidas as 
boas práticas aplicáveis nas cooperativas.

Nova Petrópolis recebe o Seminário 
Contabilidade no Setor Cooperativo
No dia 29 de outubro, Nova Petrópolis se-
diou o Seminário “Contabilidade no Setor 
Cooperativo”. O evento, promovido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio 
Grande do Sul (CRCRS), com o apoio do  
Sistema Ocergs-Sescoop/RS contou com pa-
lestras sobre diversos temas como Ética e 
Responsabilidade Profissional, Distribuição 
de Resultados, Tributação, Segregação dos 

Atos Cooperativos (Apresentação de casos 
práticos dos ramos Crédito, Infraestrutura, 
Saúde e Agropecuário).

Destinado a profissionais de contabilidade em 
situação regular no CRCRS e estudantes da área 
contábil, o evento contou com a participação 
do gerente de Monitoramento do Sescoop/RS, 
José Máximo Daronco.
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Evento compartilhou informações, procedimentos e 
experiências e contou com palestrantes da DGRV
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Programa de Formação de 
Conselheiros Fiscais de cooperativas

Com objetivo de promover a capacitação e o 
aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvi-
mento das cooperativas gaúchas, o Sescoop/RS 
realizou em sete municípios do Rio Grande do Sul 
o ciclo de palestras do Programa de Formação de 
Conselheiros Fiscais.

O programa percorreu diversas regiões do  
Estado e esteve presente nos municípios de San-
ta Rosa, Sananduva, Não-Me-Toque, Pelotas,  
São Sepé, Bento Gonçalves e Porto Alegre, 
reunindo ao todo 271 conselheiros fiscais de  
83 cooperativas gaúchas.

Entre os temas apresentados destacam-se  
aspectos jurídicos (atribuições e responsabi-
lidades), contábeis (estrutura e verificação) e 
práticos (plano de trabalho). Esses temas foram 
compilados no Manual dos Conselheiros Fiscais 
elaborado pelo Sescoop/RS, com o objetivo de 
proporcionar maiores esclarecimentos sobre o 
funcionamento e procedimentos aplicáveis no 
âmbito do Conselho Fiscal. 

A publicação visa, ainda, contribuir para melho-
rar o entendimento e a aplicabilidade de siste-
mática de trabalho padronizada, voltada para a 
atuação mais efetiva dos conselheiros nos atos 
de gestão e na correta apresentação do resulta-
do econômico-financeiro, oferecendo mais quali-
dade e transparência das informações aos olhos 
dos cooperados, empregados, profissionais do 
mercado, sociedade em geral e demais interes-
sados nas cooperativas.

O Centro de Formação Profissional Cooperativista recebeu 82 participantes de 26 cooperativas, 
no evento que marcou o encerramento do ciclo de palestras do Programa de Formação
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II Workshop de Auditoria Interna

Programa de Autogestão 
das Cooperativas Agropecuárias

Destinados a auditores internos das cooperativas 
agropecuárias, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS rea-
lizou Workshops de Desenvolvimento da Auditoria 
Interna – Fator Chave para Melhoria na Gestão das 
Cooperativas Agropecuárias. O programa integra 

uma das linhas de ação do Projeto de Reestrutu-
ração das Cooperativas Agropecuárias/RS, con-
templam uma das submetas do convênio firmado  
entre o Sistema e a Confederação das Cooperati-
vas da Alemanha (DGRV).

O Sistema realizou em agosto, o Curso de Forma-
ção de Agente de Desenvolvimento Cooperativo 
– ADC, que integra o Programa de Autogestão 
das Cooperativas Agropecuárias. 
O Programa de Autogestão das Cooperativas 
Agropecuárias visa ser instrumento de melhoria 
empresarial e agregação dos associados na coo-
perativa, além de tornar transparente a administra-
ção da cooperativa aos associados, fazendo com 
que estes, além dos líderes e dirigentes, assumam a  
responsabilidade plena da gestão cooperativa.

O projeto piloto, que segue a Diretriz Nacional de 
Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperati-
vas, conta com a participação de 11 cooperativas do 
ramo Agropecuário do Estado: Coagrisol, Cotriel,  
Cotrisoja, Cotrijal, Coagril, Cotrisal, Cotripal,  
Cotrirosa, Coopermil, Camnpal e Cotrisel. A ação 
segue o planejamento estratégico da entida-
de, que contou com visita técnica em todas as  
cooperativas envolvidas. 
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Evento contou com a colaboração da DGRV 

Projeto piloto contou com a participação de 11 cooperativas do Estado
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Curso de Auditoria de Estoques 
e Técnicas de Inventário

Curso de Auditoria Trabalhista

Através do convênio firmado com a Confederação das Cooperativas da Alemanha 
(DGRV), o Curso de Auditoria de Estoques e Técnicas de Inventário, destinado 
aos profissionais da Auditoria Interna, apresentou aos representantes de coopera-
tivas agropecuárias, os conceitos, técnicas e procedimentos para o planejamento 
e a execução de auditoria de estoques, o controle e validação de inventário de 
materiais. O programa integra uma das linhas de ação do Projeto de Reestrutu-
ração das Cooperativas Agropecuárias/RS, que contempla uma das submetas do 
convênio firmado entre o Sistema Ocergs-Sescoop/RS e a DGRV. 

O Curso de Auditoria Trabalhista reuniu profissionais de Auditoria 
Interna das cooperativas agropecuárias e transmitiu técnicas e pro-
cedimentos práticos para prevenção de erros e riscos com passivos 
ocultos, que podem levar as cooperativas a pagamentos de multas 
e contingências geradas por eventuais passivos trabalhistas.
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Curso contou com a participação do auditor da Confederação 
Alemã de Auditoria em Cooperativas (RWGV), Christian Buschfort 
e reuniu 17 representantes de dez cooperativas agropecuárias

Treinamento contou com a presença de 19 representantes 
de oito cooperativas do ramo Agropecuário
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Sistema divulga números do 
Cooperativismo no RS

A Ocergs promoveu em julho o lançamento da 
revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 
2014, que traz os números do cooperativismo 
no Rio Grande do Sul. O evento aconteceu no  
Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em solenidade 
que contou com a presença do governador do  
Estado, José Ivo Sartori.

Com crescimento de 10,7% em relação ao ano 
de 2013, as cooperativas do Rio Grande do Sul 
registraram faturamento de R$ 31,2 bilhões.  
O desenvolvimento do cooperativismo gaúcho se 
reflete também no aumento dos seus ingressos, 
que nos últimos cinco anos registraram expansão 
de 68,2%. Em 2014 destacaram-se as atividades 
relacionadas aos ramos: Agropecuário com 6,1%;  
Crédito com 29,4%; Saúde com 16,5% e Infraestru-
tura com 6,8%.

As cooperativas geraram R$ 1,7 bilhão em tribu-
tos, registrando aumento de 17,4% em relação ao 
ano anterior. O indicador ressalta a importância 
do papel econômico e social do cooperativismo 
em suas comunidades e respectivas regiões, re-
presentando 5,56% de todas as receitas geradas 
pelas cooperativas, enquanto que em 2013 foi de 
5,25%. Deste total, R$ 681 milhões foram para o 
Estado, resultando em acréscimo de 50,3% em 

relação a 2013, quando foram gerados R$ 453 mi-
lhões. Na arrecadação de impostos municipais 
houve incremento de 17,2% em relação a 2013, to-
talizando R$ 34 milhões.

Quanto ao patrimônio líquido, formado pelas 
quotas partes dos sócios, fundos, reservas le-
gais e estatutárias, o sistema cooperativista gaú-
cho duplicou seu valor nos últimos cinco anos, 
alcançando uma expansão média anual de 15%.  
Em 2014, os 13 ramos do cooperativismo estadual 
(Agropecuário, Consumo, Crédito, Educacional,  
Especial, Habitacional, Infraestrutura, Mineral,  
Produção, Saúde, Trabalho, Turismo e Lazer, 
Transporte) registraram um patrimônio líquido 
de R$ 9,4 bilhões, representando uma expansão 
de 10,6% em relação ao ano anterior.

O sistema cooperativista gaúcho apresentou cres-
cimento em seu quadro de pessoal e, em 2014, ge-
rou emprego direto para 58,4 mil trabalhadores, o 
que representa uma expansão de 7,6% em relação 
ao anterior, colocando o RS na terceira colocação 
no ranking nacional.

Com 440 cooperativas ativas, o Rio Grande do Sul 
ocupa a segunda posição no ranking do quadro 
de associados com 2,6 milhões, que representa 
20,3% dos 12,8 milhões de associados no Brasil.
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Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, destacou o desenvolvimento 
do cooperativismo e a importância do setor para a economia do Estado
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missão

Preparar profissionais para as diversas áreas das 
cooperativas, notadamente para a moderna gestão. 

visão

Ser entidade de referência em ensino e pesquisa 
do cooperativismo. 

FunÇão

•��Executar�o�ensino�de�formação�profissional�para�
as cooperativas;

•��Fomentar� a� produção� científica� no� campo� do�
cooperativismo;

•��Disseminar�o�conhecimento�do�cooperativismo�
em seus aspectos sociais e econômicos.

ConteXto operaCional

A Escoop é a primeira instituição de ensino supe-
rior do Brasil totalmente focada neste segmen-
to, com cursos de graduação, pós-graduação e  
extensão que preparam para a moderna gestão 
das cooperativas.

A Escoop surgiu com o objetivo de atender as 
demandas de qualificação das cooperativas gaú-
chas. A primeira experiência, que culminou na 
criação da Faculdade, ocorreu entre os anos de 
2007 e 2010, no Curso Superior de formação es-
pecífica em Gestão de Cooperativas, o Gescoop, 
realizado em parceria com a Univates, de Lajeado 
que formou a primeira turma em maio de 2010.

A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo foi 
credenciada pelo Ministério da Educação através 
da Portaria n° 994, de 19 de julho de 2011 (DOU 
25/07/2011), assinada pelo ministro da Educação, 
Fernando Haddad, que autorizou o funcionamen-
to da primeira instituição voltada exclusivamente 
ao cooperativismo no Brasil. 

A Escoop é uma iniciativa do Sescoop/RS que pre-
tende formar gestores de cooperativas, buscando 
qualificar ainda mais o cooperativismo gaúcho.

avaliaÇão do ministÉrio da eduCaÇão

Antes do credenciamento, a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo já havia recebido duas avalia-
ções do Ministério da Educação, primeiro em relação à sua estrutura e Plano de Desenvolvimento Institu-
cional (PDI), na qual obteve conceito 4. A segunda avaliação foi referente ao Projeto Pedagógico do Curso 
de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, em que recebeu conceito 5 (máximo nos critérios do MEC).

FaCuldade de teCnologia do Cooperativismo
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Centro de Formação Profissional Cooperativista (CFPC)

graduação

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de  
Cooperativas autorizado pelo Ministério da Edu-
cação através da Portaria nº 290/2011 e reconheci-
do através da Portaria nº 432/2014.

pós-graduação

Especialização com foco na moderna gestão das 
cooperativas, destinada a alunos com ensino su-
perior completo.

extensão

Cursos com carga horária reduzida que proporcio-
nam grande oportunidade de aperfeiçoamento  
e aquisição de conhecimento na área do coope-
rativismo.

pesquisa

A faculdade mantém projetos nas Linhas de Pes-
quisa “Identidade Cooperativa” e “Gestão Coo-
perativa”, notadamente ligados a Programas de 
Iniciação Científica em seus cursos de Gradua-
ção e Pós-Graduação.

A qualidade no ensino, com instalações, currículos 
e professores atualizados, faz do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão de Cooperativas um 
dos melhores do País, avaliado como curso de  
excelência pelo MEC.

público participante das 
atividades no CFpC/escoop

9.818

2011

17.381

2012

23.024

2013

25.909

2014

36.026

2015

estrutura

A sede da Escoop é no Centro de Formação Pro-
fissional Cooperativista do Sescoop/RS. A estru-
tura do local possui instalações equipadas com 
computadores, wifi, projetores multimídia, caixas 
de som amplificadas, microfones, quadros bran-
cos e ar condicionado.

•��Quatro�salas�de�aula�com�capacidade�para�até�
40 participantes; 

•��Auditório�com�capacidade�para�até�150�partici-
pantes;

•��Sala� de� reuniões� com� capacidade� para� até� 30�
participantes;

•��Estacionamento� coberto� com�capacidade�para�
até 70 veículos.

Em paralelo à Faculdade funciona o Centro de For-
mação Profissional Co operativista, com o objeti-
vo de proporcionar às cooperativas vinculadas ao 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS local adequado para  
reuniões, seminários, treinamentos e capacitações 
de seus associados e/ou colaboradores.

Cursos oferecidos
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Biblioteca Dr. Walmor Franke

Laboratório de Informática

Revista Reflexão 
Cooperativista

A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia do  
Cooperativismo – Escoop aumentou seu acervo em 
2015 com a aquisição de 330 exemplares. Assim, 
atualmente disponibiliza aos usuários acervo com 
7.892 exemplares distribuídos nas diferentes áreas do 
conhecimento, com ênfase maior no cooperativismo. 
Em 2015, foram realizados 442 empréstimos domici-
liares, além de consultas locais de alunos de outras 
instituições de ensino.

A Escoop e o Centro de Formação Profissional 
Cooperativista dispõem de um moderno la-
boratório que oferece espaço e equipamentos 
de informática e multimídia para atividades de 
capacitação, aperfeiçoamento, ensino, pesqui-
sa e extensão, visando estimular e promover o 
conhecimento das tecnologias informatizadas, 
além de permitir o suporte às atividades práti-
cas realizadas nos cursos e eventos. Atualmen-
te, o laboratório conta com um sistema de ca-
neta interativa que permite ao professor maior 
liberdade no uso do computador em modo 
apresentação. O laboratório conta ainda com 
21 modernas estações de trabalho que estão 
em processo de frequente atualização, bem 
como acesso à internet.

Destinada a contribuir com a divulgação das pes-
quisas, com o debate, com o aprofundamento e 
com a criação de saberes que promovam o amadu-
recimento do movimento cooperativo brasileiro, a  
Revista Reflexão Cooperativista, elaborada a partir 
de trabalhos feitos pelos acadêmicos e docentes 
dos cursos da Faculdade, estrutura uma reflexão e 
uma discussão ampliada a respeito do papel e fu-
turo do cooperativismo, criando sinergia entre os 
mundos do saber e do fazer.

A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

o
m

un
ic

aç
ão

A
ss

es
so

ria
 d

e 
C

o
m

un
ic

aç
ão

43

esCoop  Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo



Escoop promove formatura 

Vestibular para Curso de Tecnologia  
em Gestão de Cooperativas

A Escoop formou 28 alunos da segunda turma 
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
de Cooperativas. O diretor geral da instituição, 
Derli Schmidt, realizou a abertura da cerimô-
nia cumprimentando a todos e falando sobre o 
orgulho de fazer parte desse momento tão im-
portante para todos. Após o juramento dos for-
mandos, representados pela juramentista Alice 
Rodrigues, aconteceu a chamada nominal dos 
alunos para receberem a outorga de grau do  
diretor Derli Schmidt.

O orador da turma, Edison Luiz Freitas Marques, 
realizou seu pronunciamento em nome da turma, 
destacando que o sonho tornou-se realidade. 
“O cooperativismo é um caminho de dignidade  
social, participativo, emancipatório, democrático 
e econômico, onde ninguém usufrui injusta ou  
inadequadamente do esforço de alguém”. 

Após, Ernesto Krug falou do orgulho de ser para-
ninfo da turma que já tem seus formandos atuan-
do em diferentes áreas de diversas cooperativas. 
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius, patrono da turma, parabenizou a 
todos. “Posso dizer que os consideramos filhos 
e filhas do sistema cooperativista. Vocês apren-
deram uma coisa fundamental: que a ciência  
cooperativista precisa ser constantemente reno-
vada. Estamos sempre de portas abertas para que  
vocês possam aprimorar seus estudos”.

Em seguida, os alunos prestaram suas home-
nagens ao diretor da Escoop, Derli Schmidt, ao 
coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da  
Escoop, Mário De Conto, ao patrono, Vergilio  
Perius, ao paraninfo, Ernesto Krug, à professora 
homenageada, Rosane Zimmer e aos funcionários 
Josias Francisco da Luz e Marcelo Viacelli.

Com a presença de 34 candidatos, a Escoop 
realizou no dia 6 de dezembro, a prova do  
Processo Seletivo – Vestibular 2016, para o Cur-
so de Tecnologia em Gestão de Cooperativas.

Sob o tema “Como o cooperativismo faz o  
Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver”, 
os candidatos escreveram uma redação de até 
30 linhas dissertando sobre o tema.
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Novo Site

Comitivas visitam a Escoop

A Escoop lançou seu novo site institucional. Uma 
nova plataforma de integração entre alunos, 
professores e comunidade nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão. Nele, constam notícias re-
lacionadas à Faculdade, publicações acadêmi-
cas, editais, informações e serviços institucionais.  
O site está com navegabilidade melhorada, la-
yout agradável e acesso facilitado, moderno, in-
tuitivo e dinâmico. 

A Escoop recebeu em setembro a visita de  
36 estudantes e professores do Instituto Coo-
perativo de Enseñanza Superior (ICES), de Sun-
chales, província de Santa Fé, na Argentina.  
Os graduandos eram do munícipio de Suncha-
les, considerado a Capital Nacional do Coopera-
tivismo na Argentina, onde a Casa Cooperativa 
local mantém parceria com a Casa Cooperativa 
de Nova Petrópolis, berço do cooperativismo 
no Brasil.

Em outubro, a instituição recebeu a visita da  
comitiva composta por representantes de coope-
rativas Habitacionais, de Crédito e Trabalho do 
estado do Maranhão. Ao todo, nove integrantes, 

incluindo o presidente do Sescoop/MA, Marlon 
Aguiar, assistiram à apresentação do presidente 
do Sistema, Vergilio Perius, que explanou sobre os 
números e o desempenho do cooperativismo no 
Rio Grande do Sul. A comitiva também participou 
do 4º Epecoop.

A comitiva cooperativista alagoana, composta 
por quatro representantes da Unicred Alagoas e 
da superintendente do Sescoop/AL, Márcia Túlia  
Pessôa, também conheceu as instalações da  
Escoop e os números do cooperativismo gaúcho. 
O grupo visitou algumas cooperativas e pontos 
turísticos de Nova Petrópolis, além de participar 
de eventos do cooperativismo.
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Dentre as comitivas que visitaram a Faculdade foram recebidos 36 alunos da Argentina
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Aula inaugural de MBA Gestão de 
Cooperativas Odontológicas

Semana da Consciência Negra

A Escoop promoveu, no dia 10 de julho, a aula 
inaugural do seu curso de Pós-Graduação, MBA 
Gestão de Cooperativas Odontológicas, destina-
do a associados e empregados de cooperativas 
odontológicas.

Após os pronunciamentos do diretor geral da  
Escoop, Derli Schmidt, do presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, e do diretor 
técnico sindical da Ocergs e presidente da Fede-

ração Uniodonto/RS, Irno Pretto, a especialista em 
Regulação de Saúde Suplementar da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), Renata Fer-
nandes Cachapuz ministrou uma palestra. 

O curso visa qualificar profissionais para participa-
rem ativamente com competência na gestão das 
empresas cooperativas, conciliando teoria, prática 
e técnicas administrativas com a história e doutri-
na cooperativista.

Promover uma reflexão sobre a contribuição, par-
ticipação e inserção dos negros e negras na socie-
dade brasileira. Com esse objetivo, em alusão ao 
Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 
20 de novembro, a Escoop promoveu a palestra  
“O papel da mulher negra na transferência da cul-
tura afro”, com a psicóloga, especialista em crimi-
nologia e secretária executiva do Conselho do Povo 
de Terreiro do RS, Iya Sandrali d’Osun e a professo-
ra de História e atuante em movimentos de apoio a 
mulheres negras, Vanessa Rodrigues da Silva.

O evento fez parte da 3ª Semana da Consciência 
Negra, realizado pela Escoop, sob a orientação da 
professora Rejane Inês Kieling. A data foi escolhida 
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Aula foi ministrada por especialista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

para coincidir com o dia da morte de Zumbi dos 
Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e sím-
bolo da resistência e luta contra a escravidão.

Terceira edição foi realizada no dia 25 de novembro
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Alunos da Escoop realizam primeira 
Assembleia Geral Simulada

2ª Semana Acadêmica da Escoop debate 
temas importantes do Cooperativismo
Encontro de gerações, passado, presente e o  
futuro da educação cooperativista em busca da 
discussão de temas e cenários importantes dentro 
do setor. Foi, com esse cenário que aconteceu a 
2ª Semana Acadêmica da Escoop, de 11 a 13 de 
novembro, com o tema “Você se forma e o mun-
do se transforma: A contribuição da Educação  
Cooperativa ao desenvolvimento”. 

Na abertura oficial do evento, os participantes 
assistiram à palestra do padre jesuíta e profes-
sor do Programa de Pós-Graduação em Ciências  
Sociais da Unisinos, José Odelso Schneider,  
sobre “Presente, passado e futuro do Cooperati-
vismo. A importância da Academia para o desen-
volvimento regional”.

Com a presença do gerente de Promoção Social 
do Sescoop/RS, José Zigomar Vieira dos Santos, 
como o mediador, ex-alunos de graduação e 
pós-graduação da Escoop apresentaram o painel 

“Você se forma e o mundo se transforma: A con-
tribuição da Educação Cooperativa ao desenvol-
vimento”.

No dia 13, aconteceu a 2ª Mostra de Iniciação 
Científica, com a exposição e apresentação oral 
de trabalhos realizados pelos acadêmicos da  
Escoop e de instituições convidadas, sob o tema 
norteador da Semana Acadêmica. 

A turma de 2015 do Curso Superior de Tecnologia 
em Gestão de Cooperativas promoveu, em maio, 
a primeira Assembleia Geral Simulada da Escoop.  
A atividade, que fez parte da disciplina de Direito e 
Legislação Cooperativista, ministrada pelo profes-
sor Mário De Conto, teve como ouvintes os alunos 
do curso de graduação de 2013 e 2014.

Tendo como objetivo trazer a vivência do pro-
cesso de realização de uma Assembleia Geral, 
a atividade contou com a participação de todos 
os alunos da turma, que foram divididos entre  
diretoria e associados da Cooperativa Agrícola de  
Porto Alegre (Coopoa), nome criado especialmen-
te para a simulação.

Odelso Schneider foi um dos palestrantes 
da 2ª Semana Acadêmica da Escoop
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Alunos realizaram todas as etapas de uma Assembleia Geral Ordinária
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gestão e 
suporte



Diretoria 
da Ocergs
É o órgão colegiado responsável por deliberar a 
gestão estratégica da Ocergs, composto por 14 di-
retores – sete efetivos e sete suplentes, eleitos em 
15 de abril de 2014, para o período de 2014-2018.

Realizaram oito reuniões – seis ordinárias e duas 
extraordinárias, onde os principais assuntos trata-
dos foram:

•��Expodireto�2015�–�Recepção�ao�governador�Sar-
tori e discussão da pauta de reivindicação (ramos: 
Agropecuário, Infraestrutura e Crédito);

•��Expointer�2015�–�Apoio�financeiro�da�Organiza-
ção no que concerne ao investimento na cons-
trução da sede permanente no Parque Assis Bra-
sil, em Esteio;

•��Definições�sobre�o�Idesc;

•��Dia�C�–�Dia�de�Cooperar;

•��Apoios�institucionais;

•��Apreciação�do�Relatório�de�Gestão�e�da�Presta-
ção de Contas 2014, acompanhado do Relatório 
de Opinião dos Auditores Independentes, bem 

como do Plano de Trabalho e da previsão orça-
mentária do Exercício 2015;

•��Acompanhamento�da�prestação�de�contas�e�si-
tuação financeira;

•��Formatação�do�programa�“O�Rio�Grande�Canta�o�
Cooperativismo 2015”;

•��Conhecimento�e�análise�da�gestão�corporativa�de�
Cooperativas – visita à DGRV e cooperativas da 
Alemanha;

•��Eventos� das� Frencoop,� Fóruns� Regionais,� 
Epecoop 2015;

•��Propostas�de�convênios�e�apoios�financeiros;

•�Planejamento�estratégico�período�2015-2020;

•�Campanha�de�publicidade�institucional;

•��Apreciação�sobre�o�Plano�de�Cargos�e�Salários�e�
assuntos sobre folha de pagamento;

•��Acompanhamento�dos�processos�judiciais,�seus�
desdobramentos e autorização para liquidação 
das ações.

Conselho Fiscal da Ocergs 
É composto por três conselheiros efetivos e três su-
plentes. Compete ao conselho fiscalizar os atos de 
gestão, finanças, patrimônio e atividades da Ocergs, 
emitindo relatórios e pareceres sobre contas.

Cumprindo determinação estatutária, os conse-
lheiros fiscais se reuniram seis vezes no decorrer 
do exercício e emitiram pareceres recomendando 
a aprovação das contas do exercício de 2014, ana-
lisaram os documentos da movimentação contábil 
e financeira de 2015, as atas de reuniões da Dire-
toria e do Conselho de Ética, tomaram conheci-
mento do andamento do projeto da sede própria 
da Ocergs no parque Assis Brasil e dos processos 
judiciais em andamento.

Da esquerda para a direita: José Antônio 
Severo Menezes, Paulo Abreu Barcellos e 
Gilberto Antônio Piccinini
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Diretoria foi eleita para o período 2014-2018
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Conselho de Ética da Ocergs 

Conselho Técnico Sindical 

Câmara Temática do Leite (CTL)

Possui a função de homologar os pedidos de 
registro, apreciar e julgar representações ou re-
cursos apresentados e examinar as demandas 
relativas às questões éticas das cooperativas.  
É formado por 10 conselheiros, sendo cinco efeti-
vos e cinco suplentes. Em 2015 foram realizadas três 
reuniões, em que foram pautados oito processos 
de solicitação de registro de cooperativas, todos 
homologados, dos seguintes ramos de atividades: 
Agropecuário, Crédito, Trabalho e Transporte.

Órgão consultivo de apoio à Ocergs em matéria 
sindical. Seus integrantes destacam-se pelo co-
nhecimento em suas áreas de atuação. Reúne-se 
ordinariamente com o objetivo de discutir os mais 
diversos assuntos relativos ao Sindicato, contri-
buindo para o fortalecimento da representativida-
de sindical da Ocergs. 
Em 2015, foram realizadas três reuniões, com des-
taque para as seguintes discussões: aplicação de 
recursos financeiros do Sindicato para a construção 
da nova sede da Ocergs na Expointer; apreciação 
do Regimento Interno do Conselho Sindical; defini-
ção de valor mínimo para a contribuição assistencial 

nas convenções e acordos firmados; uso da tabela 
de contribuição sindical patronal do CNcoop como 
referência, além de esclarecimento de dúvidas tra-
balhistas advindas das cooperativas. 

Órgão de apoio técnico e de assessoramento que 
tem por objetivos congregar as cooperativas agro-
pecuárias devidamente registradas e regulares pe-
rante a Ocergs e que se dediquem a atividades de 
recebimento; industrialização e comercialização de 
leite e de produtos lácteos; discutir as demandas 
comuns das cooperativas e traçar estratégias de 
atuação institucional para o setor.
Foram realizadas seis reuniões e abordados os  
seguintes temas:
•��Radiografia�do�setor�lácteo;
•��Propostas�de�incentivos�governamentais�ao�setor;
•��Projeto�de�lei�para�incentivar�a�ATER�privada;
•��Análise� dos� projetos� de� lei� em� tramitação� na� 

Assembleia Legislativa do RS;

•��Análise�de�programas�levados�pelo�MAPA;
•��Discussão�sobre�a�possibilidade�de�monetização�

dos créditos de PIS/Cofins;
•��Cenários�e�perspectivas�para�a�cadeia�láctea�gaúcha.
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Da esquerda para a direita: Juliano Pacheco 
Machado, Irno Pretto, Arno Malheiros 
e Salvador Horácio Vizzotto

Da esquerda para a direita: Antonio Johann, 
Eugênio Poltronieri, Diamantino Marques dos 
Santos, Gilberto Kny e Juan Francisco O’Keeffe Lay

A CTL é o órão de apoio técnico e de 
assessoramento das cooperativas do setor lácteo
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Conselho 
Administrativo 
do Sescoop/RS

Conselho Fiscal 
do Sescoop/RS

Órgão máximo de deliberação na administra-
ção estadual, responsável por difundir e imple-
mentar as políticas, diretrizes, programas, pro-
jetos e normativos, com estrita observância das 
deliberações e decisões do conselho nacional 
do Sescoop.

No exercício de 2015, foram realizadas 12 reu-
niões ordinárias. Os principais assuntos em pau-
ta foram:

•��Apreciação� de� projetos,� resoluções,� Plano� de�
Providências Permanente – Recomendações da 
CGU, relatório e parecer dos auditores indepen-
dentes referentes ao exercício de 2014;

•��Aprovação�da�prestação�de�contas�e�do�relatório�
de gestão do exercício de 2014;

•��Acompanhamento� da� execução� orçamentária�
do exercício de 2015; 

•��Aprovação�do�organograma,�do�plano�de�cargos,�
carreiras e salários – PCCS, do plano de benefícios 
da entidade, da convenção coletiva e outros as-
suntos relacionados à folha de pagamento;

•��Autorização�para�realização�de�processo�seletivo�
simplificado;

•�Planejamento�estratégico�período�2015-2020;

•�Campanha�de�publicidade�institucional;

•��Considerações�sobre�a�tentativa�de�redução�das�
contribuições ao Sistema “S”;

•��Aprovação�da�reformulação�orçamentária�2015�e�
da proposta orçamentária 2016.

Órgão colegiado responsável por analisar e fisca-
lizar os atos de gestão, bem como os documen-
tos contábeis e a execução contábil e financeira, 
emitindo pareceres sobre o balanço do exercício 
e demais demonstrações contábeis. 

O conselho fiscal do Sescoop/RS realizou seis  
reuniões ordinárias no exercício de 2015. Os prin-
cipais assuntos tratados foram:

•��Apreciação�de�documentos�e�balancetes�mensais;

•��Exame� das� demonstrações� contábeis,� com� a�
emissão de parecer indicando a regularidade na 
prestação de contas do exercício de 2014;

•��Análise�do�relatório�dos�auditores�independentes;

•��Apreciação� das� resoluções� aprovadas� pelo� 
Conselho Administrativo;

•��Apreciação�do�organograma,�do�plano�de�car-
gos, carreiras e salários – PCCS, do plano de 
benefícios da entidade, da convenção coletiva 
e outros assuntos relacionados a folha de pa-
gamento;

•��Recursos�repassados�ao�Fundecoop;

•��Apreciação� do� relatório� de� gestão� de� 2014� e� 
reformulação orçamentária para 2015; 

•��Considerações�sobre�a�tentativa�de�redução�das�
contribuições ao Sistema S;

•��Apreciação�da�proposta�orçamentária�para�2016.
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Da esquerda para a direita: Darci Pedro Hartmann, 
José Zordan, Vergilio Perius, Ari Rosso e Jorge Antônio Martines

Da esquerda para a direita: Antônio Rogério Proença 
Tavares Crespo, Márcio Port e Euclides Vestena
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Estrutura Organizacional da Faculdade 
de Tecnologia do Cooperativismo
Conselho acadêmico e administrativo 

Órgão colegiado superior de função deliberativa, 
normativa e consultiva da Faculdade.

Colegiado do Curso de graduação

Órgão colegiado consultivo de administração,  
ensino, pesquisa e extensão, vinculado a respectiva 
coordenação do curso.

direção geral

Órgão executivo que administra, coordena e  
supervisiona as atividades da Faculdade.

Coordenador de ensino pesquisa e extensão

Órgão executivo que coordena, supervisiona e 
gerencia o ensino, a pesquisa e a extensão.

secretaria acadêmica

Órgão de apoio acadêmico e acadêmico-admi-
nistrativo, responsável pelo movimento e registros 
acadêmicos-administrativos. 

secretaria de avaliação institucional

Órgão de apoio acadêmico e acadêmico-adminis-
trativo, responsável por organizar e sistematizar as 
avaliações institucionais. 

núcleo de apoio psicopedagógico

Órgão de apoio acadêmico e acadêmico-adminis-
trativo que orienta as ações pedagógicas e meto-
dológicas no âmbito escolar.

A estrutura organizacional é definida no regimento 
interno da Faculdade, seguindo normas do Minis-
tério da Educação e Cultura, que objetivam a dis-
ponibilização de ambientes adequados para a rea-
lização de cursos, palestras, seminários, workshops, 
dentre outras atividades. Busca estimular práticas 
de postura integrada e inclusiva, conscientização 
da importância de melhorias constantes, como 
devemos inventar e reinventar, compartilhar o co-
nhecimento, e oferecer o seu melhor para poder 
atingir a excelência, estimulando uma educação 
que além de agregar conhecimento reforça o sen-
timento do pertencimento.

Em 2015 a faculdade contabilizou 235 alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação, 
além de 928 alunos em cursos de extensão conforme abaixo especificados:

Cursos de pós-graduação

•�MBA�em�Gestão�de�Cooperativas�–�Porto�Alegre/RS�–�35�alunos.

•�MBA�em�Gestão�de�Cooperativas�Odontológicas�–�Porto�Alegre/RS�–�35�alunos.

•�MBA�Gestão�Estratégica�do�Agronegócio�–�Cruz�Alta/RS�–�32�alunos.

•�MBA�em�Gestão�de�Cooperativas��–�Pelotas/RS�–�35�alunos.

•�MBA�Gestão�Estratégica�do�Agronegócio�–�Santa�Maria/RS�–�33�alunos.

Cursos de graduação

•�Tecnólogo�em�Gestão�de�Cooperativas�–�Porto�Alegre/RS�–�65�alunos�distribuídos�em�duas�turmas.

Cursos de extensão

•�Gestão�de�Cooperativas�–�Porto�Alegre/RS�–�928�alunos.
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Presidência e Superintendência
A Presidência é o órgão de execução da gestão 
de todas as atividades da Ocergs. Também é o 
gestor da administração do Sescoop/RS, con-
soante as diretrizes estabelecidas pelos conse-
lhos nacional e estadual. Cumpre e faz cumprir 
o disposto no Estatuto Social, determinações da  
Diretoria e as deliberações das assembleias gerais 
da Ocergs, bem como a política de atuação do 
Sescoop/RS emanada do Conselho Nacional, res-
pondendo perante o Tribunal de Contas da União 
pelos atos da sua gestão. A Superintendência é 
órgão subordinado e designado pela Presidência. 
É homologado pela Diretoria da Ocergs e pelo 
Conselho Administrativo do Sescoop/RS. 

Destacam-se entre as ações da Presidência e da 
Superintendência:

•��Atuação�na�representação�do�Sistema,�na�implan-
tação e no acompanhamento das diretrizes ema-
nadas da Unidade Nacional e do Estatuto Social;

•��Gestão�das�atividades�administrativas�e�execu-
ção dos programas e projetos;

•��Promoção� de� ações� visando� à� Formação� Pro-
fissional do quadro de recursos humanos do 
Sistema;

•��Apresentação� para� apreciação� da� Diretoria� e�
Conselho Administrativo, do relatório das contas 
do exercício, acompanhado dos pareceres dos 
auditores independentes, dos planos de traba-
lho e dos orçamentos;

•��Contratação�de� serviços�de�auditoria� indepen-
dente, ouvido o conselho fiscal e referendando 
junto à Diretoria;

•��Assinatura� conjunta� de� cheques,� documentos�
pertinentes à movimentação de contas bancá-
rias, acordos, ajustes, contratos e convênios, ba-
lanço patrimonial e demais demonstrativos con-
tábeis, além da correspondência oficial e outros 
documentos de interesse do Sistema;

•��Autorização�para�a�contratação�de�pessoas�jurí-
dicas habilitadas para prestação de serviços vin-
culados a atividades finalísticas;

•��Apresentação� da� proposta� e� da� reformulação�
orçamentária ao Conselho Administrativo do 
Sescoop/RS. 

Em consonância com o Plano de Trabalho 2015 a 
presidência participou de vários eventos onde fo-
ram abordados temas de interesse do cooperati-
vismo, evidenciados nos gráficos a seguir:

gestão interna

Processos assinados 1.084

Ofícios assinados 934

E-mails recebidos 3.960

Cheques assinados 3.904

E-mails enviados 552

representação institucional

351Premiações

56Entrevistas

29 Viagens de representação

9AGOs

417Reuniões/Audiências

128
Eventos/Seminários/

Solenidades

35
Participações em reuniões 

e conselhos

24Palestras

6Audiências Públicas
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Assessoria Jurídica
Responsável pelo assessoramento das entidades 
integrantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, bem 
como das sociedades cooperativas registradas e 
regulares com o Sistema. 

Destacam-se entre as ações executadas: 

•��Processamento� de� 377� registros� MI-ASJUR,� 
resultantes do atendimento de consultas de 
cooperativas, com pareceres jurídicos emitidos;

•��Realização�de�58�reuniões�presenciais�com�coope-
rativas, visando esclarecer questões jurídicas;

•��Elaboração�de�25�pareceres�jurídicos�PJ-ASJUR,�
sob demanda das cooperativas;

•��Elaboração�de�seis�artigos�científicos�para�publi-
cação na revista Rio Grande Cooperativo, a fim 
de orientar as cooperativas acerca de temas jurí-
dicos de relevância. 

Inserido na atividade finalística de representação 
política e institucional, foram analisadas 30 pro-
posições legislativas em níveis federal, estadual e 
municipal, emitindo pareceres jurídicos de forma 
a orientar o posicionamento da entidade em de-
fesa das cooperativas registradas. Participação em 
31 reuniões com o poder público, com destaque 
para o trabalho realizado com a Frente Parlamentar 
do Cooperativismo da Assembleia Legislativa/RS e 
a 18 eventos em que foram ministradas palestras, 
representando as entidades integrantes do Siste-
ma Ocergs-Sescoop/RS.

Considerando-se a atividade finalística de registro, 
cadastro e certificação, prestou-se assessoria a três 
cooperativas em fase de constituição e atuou-se 
nos processos que tramitam no Conselho de Ética, 
nos termos de que dispõem o Estatuto Social e o 
Regimento Interno do Conselho de Ética.

Considerando-se a atividade sindical, processou-
se 39 memorandos internos com a finalidade de 
orientação às cooperativas nessa matéria, além 
do acompanhamento em oito reuniões realizadas 
pela área sindical. 

Sob o aspecto institucional, registra-se a partici-
pação em 13 reuniões dos órgãos colegiados do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, prestando esclare-
cimentos com vistas a subsidiar tomadas de de-
cisões, bem como em 78 reuniões internas, com 
vistas a atendimento de demandas do Sistema. 
Foram elaboradas 21 propostas de textos de nor-
mas, regimentos, regulamentos e portarias, por 
determinação da presidência.

No que tange às contratações, foram realizados 
25 procedimentos licitatórios na modalidade  
“Pregão”; analisadas e submetidas à ratificação 
da autoridade superior 189 pareceres, concluindo 
pela hipótese de dispensa ou inexigibilidade de 
procedimento licitatório; confeccionados, revisa-
dos e visados 182 contratos, referentes à execução 
de projetos centralizados e descentralizados. 

Foi realizado intenso trabalho com a Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), onde destacam-
se a participação em 27 reuniões e nos grupos de 
trabalho nacionais, como o GT de registro, filiação e 
contribuições, o GT de governança, além da discus-
são de temas envolvendo questões previdenciárias, 
de terceirização e de interesse do Sistema.

Foram ajuizadas oito ações judiciais, visando à  
cobrança de valores devidos ao Sescoop/RS, além 
de duas ações judiciais buscando a restituição de 
tributos à Ocergs e ao Sescoop/RS, em virtude do 
julgamento do STF que entendeu inconstitucional 
a contribuição previdenciária incidente sobre a con-
tratação de cooperativas de Trabalho. Serão devol-
vidos mais de R$ 3 milhões ao erário do Sescoop/RS.

Agropecuário

Trabalho

Crédito

Saúde

Transporte

Educacional

Infraestrutura

Habitacional

Consumo

Turismo

42,6%

13,6%

9,9%

8,6%

8,6%

8,0%

4,3%

2,4%

1,3%

0,7%

atendimentos por ramo de atividade
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Secretaria Geral
Responsável pela execução das atividades meio 
que possibilitam a implementação das ações 
previstas no Plano de Trabalho, priorizando o 
atendimento às reuniões dos colegiados do  
Sistema (diretoria e conselhos), a organização 
dos encontros de representação política e insti-
tucional, o arquivamento da documentação, bem 
como prestar suporte para as demais áreas do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS.
Destacam-se entre as ações realizadas:
•��Organização� de� assembleias,� cerimoniais� de�

eventos, elaboração de materiais e logísti-
ca (convites, reservas de local, infraestrutura,  
hotéis, coffee breaks), ornamentação dos locais, 
recepção dos representantes de cooperativas e 
de órgãos públicos;

•��Manutenção� do� funcionamento� das� estruturas�
da secretaria, recepção e telefonia;

•��Administração�do�recebimento�e�expedição�da�
correspondência oficial do Sistema (circulares, 
e-mails, certificados de regularidade, atas, con-
vocações, portarias, convites e agradecimentos).

Secretaria Executiva da Presidência
Responsável por planejar, organizar e direcio-
nar os serviços de secretaria, prestar assistência, 
acompanhar e registrar o fluxo de informações e 
de trabalho levados ou demandados pela Presi-
dência. Preparar materiais para serem utilizados 
em palestras; redigir e manter sob controle os 

documentos gerados para atender as necessi-
dades de comunicação do Sistema; assegurar a 
logística da agenda, adotando as providências 
relativas a viagens, prestação de contas, audiên-
cias, reuniões e outros eventos internos de inte-
resse da presidência ou diretoria.

Agenda/Reuniões/Entrevistas 1.055

552

35

33

Correspondência via e-mail

Materiais para Palestras 

Organização de Viagens

atividades realizadas

documentos processados

2015 2014

Protocolos de documentos 3.715 4.108

Certificados de conclusão 881 2.044

Correspondências enviadas 934 1.027

E-mails p/cooperativas 21.938 20.564

E-mail p/público e entidades 652 531

Circulares externas 211 180

Memorandos internos 29 25
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Auditoria Interna
Reporta-se diretamente à Diretoria Executiva e 
serve de apoio aos Conselhos e demais áreas 
da entidade. Auxilia a organização a atingir 
seus objetivos através de uma abordagem  
ordenada e disciplinada para avaliar e melhorar 
a efetividade dos processos de gerenciamento 
de riscos, controle e governança. 

De caráter preventivo e com a finalidade de 
garantir qualidade, confiabilidade e veracida-
de nas operações realizadas pelo Sescoop/RS,  
atua nas áreas finalísticas de Formação Profis-
sional, Promoção Social e o Monitoramento, 
bem como nas de Gestão Patrimonial, Contábil,  
Financeira, Orçamentária e Recursos Huma-
nos. Avalia os sistemas e procedimentos ado-
tados, tendo por objetivo minimizar erros e 
garantir a veracidade dos registros e a con-
fiabilidade dos documentos que dão suporte 
aos projetos executados, assegurando credi-
bilidade e transparência às demonstrações 
financeiras.

Principais ações executadas:

•��Verificação� de� processos� administrativos� das�
áreas finalísticas, com vistas ao pagamento ou 
reembolso de valores, com emissão de Pare-
cer de Regularidade;

•��Análise� de� processos� administrativos� gerados�
nas áreas de compras e recursos humanos, com 
vistas a verificação da validade dos contratos e 
da regularidade dos pagamentos de produtos  
e serviços contratados;

•��Elaboração� de� planilhas� para� atendimento� de� de-
mandas junto à Controladoria Geral da União – CGU, 
relacionadas ao Plano de Providências Perma-
nente – PPP e o Monitoramento da Gestão;

•��Acompanhamento� e� fornecimento� de� informa-
ções para os trabalhos da Auditoria Indepen-
dente e da Controladoria Geral da União – CGU;

•��Assessoria� técnica� na� elaboração� do� Relatório�
de Gestão e Prestação de Contas Anual;

•��Verificação�da�aplicabilidade�das�normas�internas;

•��Preparação� de� relatórios� diversos� demanda-
dos pela Diretoria Executiva, bem como pelos  
Órgãos Colegiados do Sescoop/RS;

•��Participação� em� 18� reuniões� de� órgãos� cole-
giados, sendo 12 do Conselho Administrativo e  
seis do Conselho Fiscal, auxiliando na prepara-
ção de atas e outros documentos;

•��Participação�em�cursos�de�capacitações�voltados�
à auditoria interna, bem como aqueles disponibi-
lizados pelos órgãos de controle, visando o apri-
moramento nas atividades desenvolvidas.

emissão de 2.239 pareceres de regularidade para as seguintes áreas

Ano
Formação 
Profissional

Promoção 
Social

Compras
Recursos 
Humanos

Monitoramento Total

2015 1001 717 427 94 0 2239
2014 899 728 432 95 0 2154
2013 958 709 416 97 0 2180
2012 861 659 339 102 4 1965
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Contábil e Financeira

Operacional 

Responsável por manter o controle da gestão 
orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, 
pela elaboração e apresentação de relatórios e 
demonstrações contábeis aos conselhos e aos  
órgãos de controle.

Assessora os conselhos, diretoria e gerências, 
dando suporte sobre aspectos contábeis e tri-
butários, bem como na execução e acompa-
nhamento dos resultados do planejamento da 
entidade.

Dentre as principais ações estão:

•��Execução�e�manutenção�dos�registros�das�ope-

rações financeiras, contábeis e orçamentárias;

•��Elaboração�das�demonstrações�financeiras�men-
sais e de encerramento do exercício;

•��Elaboração� e� acompanhamento� da� proposta� 
orçamentária e reformulação orçamentária;

•��Cumprimento�das�obrigações�acessórias�relacio-
nadas a contribuições sociais e tributárias;

•��Atendimento�às�auditorias�do�Sescoop�Nacional,�
independente e órgãos de controle externo; 

•��Acompanhamento� e� controle� relativo� à� arreca-
dação das contribuições ao Sescoop/RS.

Executa atividades de suporte logístico para todas as áreas do Sistema. 
Os trabalhos estão relacionados com o atendimento das demandas de 
transporte, serviços gerais, portaria, cozinha e apoio operacional. 

ranking nacional de arrecadação 
da Contribuição ao sescoop 
total 302.300.915,62

ranking nacional da arrecadação  
da Contribuição Cooperativista
total 52.988.910,74

 60.846.352,20  7.685.546,96 São Paulo São Paulo

 46.952.026,98  7.338.815,56 Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul

 30.363.605,33  6.040.489,96 Minas Gerais Santa Catarina

 8.495.075,60  2.125.344,43 Goiás Mato Grosso

 6.083.709,99  1.420.219,91 Espírito Santo Espírito Santo

31.006.733,02 4.531.951,05Demais Estados Demais Estados

 57.400.810,20  7.512.223,00 Paraná Minas Gerais

 34.721.497,51  6.774.995,18 Santa Catarina Paraná

 12.212.169,87  2.309.770,61 Rio de Janeiro Goiás

 8.260.081,30  1.562.854,38 Mato Grosso Rio de Janeiro

 5.958.853,61  1.154.748,65 Bahia Mato Grosso do Sul
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Recursos Humanos
Responsável pelas atribuições ligadas à legislação 
trabalhista. Entre as principais atividades está a 
operacionalização da folha de pagamento, reco-
lhimentos de encargos, gestão dos benefícios, 
acompanhamento dos programas de segurança e 
saúde do trabalhador e atividades relativas à pre-
servação da saúde e da segurança no ambiente 
de trabalho do Sistema. 

Entre as principais ações destacam-se: 

•��Rotinas�de�provisão�de�pessoal,�recrutamento�e�
seleção, bem como procedimentos de admissão 
e desligamento; 

•��Rotinas�de�manutenção�de�pessoal,�gestão�dos�
benefícios, obrigações relacionadas à higiene e 
segurança do trabalho;

•��Monitoramento�de�pessoal�por�meio�da�conso-
lidação de base de dados informativa a respeito 
do quadro funcional e suas características;

•��Monitoramento� de� indicadores� gerenciais� de�
gestão de pessoas;

•��Processamento�da�folha�de�pagamento�mensal�
com a utilização do Sistema Rubi; 

•��Atendimento� das� obrigações� acessórias� rela-
cionadas às contribuições sociais e tributos, 

cumprindo as disposições das convenções  
coletivas de trabalho, resoluções internas e  
legislação trabalhista; 

•��Acompanhamento�do� crescimento� e�desenvol-
vimento individual e em conformidade com o 
estabelecido no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários – PPCS; 

•��Controle�de�frequência�através�do�sistema�ronda�
ponto atendendo todas as funcionalidades exi-
gidas pela legislação em vigor;

•��Representação� do� Sistema� perante� entidades�
sindicais na homologação de rescisões de con-
trato de trabalho e demais negociações.

ao final do ano 2015, o quadro de pessoal contava  
com 87 colaboradores efetivos, assim distribuídos:

Quanto ao gênero

Masculino 54,02%

Feminino 45,98%

Quanto à formação 

Acima do nível superior 42,53%

Superior 27,59%

Superior em andamento 8,04%

Outros 21,84%

Quanto à lotação do quadro de pessoal 

Sescoop/RS 39

Organização Cooperativa 24

Faculdade – Escoop 21

Organização Sindical 3

Tecnologia da Informação
Responsável por assegurar adequada utilização e 
segurança da tecnologia de informação nos am-
bientes da sede administrativa e no Centro de 
Formação Profissional Cooperativista – CFPC.

Destacam-se entre as ações executadas no  
ambiente administrativo e CFPC:

•��Manutenção�e�suporte�da�estrutura�de�equipa-
mentos, estações de trabalho, servidores, tele-
fonia e redes de dados;

•��Adoção�de�soluções�híbridas�nos�servidores�nas�pla-
taformas Microsoft Windows Server e Linux Server;

•��Configuração,�gerenciamento�e�manutenção�dos�
backups;

•��Preparação� das� estruturas� de� TI� para� eventos�
promovidos pelo Sistema;

•��Implantação� de� soluções� de� Firewall,� Proxy� e� 
Antivírus, controle, monitoramento e segurança 
de informações na internet;

•��Suporte� e� atualizações� nos� softwares� terceiros�
– TCS, Zeus, Folha de Pagamento e Ponto Ele-
trônico, Gestão Educacional;

•��Suporte,�atualizações�e�melhorias�nos�softwares�
proprietários – Pró-Eventos, Pró-Aprendiz, Intra-
net, Moodle, Wiki, Sites Institucionais e outros;

•��Acompanhamento�dos�processos�licitatórios�e�ges-
tão de contratos de serviços terceirizados de TI;

•��Suporte�técnico�aos�usuários.

investimento em ti

1.9082012

74.7802011

75.7812014

278.1222013

197.4952015
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Assessoria de Comunicação
Responsável pelo acompanhamento, participação e 
execução das atividades voltadas à produção de con-
teúdos multimídia, com o objetivo de garantir uma 
comunicação ágil e frequente com os diferentes pú-
blicos do sistema cooperativista gaúcho. O objetivo 
das ações da assessoria é demonstrar para a socie-
dade gaúcha e para as cooperativas que o Sistema 
desenvolve o cooperativismo e assim, auxilia no de-
senvolvimento do Estado, fortalece a imagem insti-
tucional e consolida a imagem do cooperativismo 
como um bom modelo socioeconômico.

Além disso, realiza consultoria de oportunidades e 
aponta alternativas compatíveis com as necessida-
des da instituição.

As principais ações do setor são:

•�Produção�da�revista�Rio�Grande�Cooperativo;�

•��Produção� e� envio� do� informativo� eletrônico� 
O Interior – 24 edições e atualização do mailing;

•��Coordenação�e�supervisão�da�plataforma�coletiva�
de construção de conhecimento sobre o coope-
rativismo, dedicada às novas gerações, denomi-

nada Geração Cooperação;

•��Preparação�de�textos�de�apoio,�sinopses,�súmulas�
e artigos;

•��Definição�de�estratégias�de�comunicação;

•��Suporte�às�assessorias�de�imprensa�das�coopera-
tivas registradas junto a Ocergs; 

•��Elaboração�de�releases�para�a�imprensa�em�ge-
ral sobre os principais eventos relacionados ao 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, gerando mídia es-
pontânea do Sistema e do cooperativismo gaú-
cho para fortalecer o setor;

•��Clipagem�de� veículos� relevantes� para� o� coope-
rativismo, apontando publicações nos meios  
impresso, digital e eletrônico;

•��Participação�na�execução�das�etapas�da�campanha�
de divulgação do cooperativismo junto à agência 
de publicidade contratada pelo Sescoop/RS;

•��Atualização� das� notícias� no� site� institucional� do�
Sistema Ocergs-Sescoop/RS e nas redes sociais.

recursos aplicados por tipo de mídia e produção em 
divulgação institucional – agência moove – *r$ 2.979.557,89

162.880 (5%)Online

164.480 (6%)Outros

347.691 (12%)Produção

236.072 (8%)Jornal/Revista

513.299 (17%)TV

1.555.134 (52%)Rádio

análise de mídia espontânea

35Sites (julho)

40Televisão (julho)

39Rádio (julho)

126 Impressa (jan-dez)

240 citações positivas, sendo:

*Recursos alocados na Promoção Social.
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Revista Rio Grande Cooperativo

Pesquisa Campanha Publicitária Sescoop/RS

O Sescoop/RS lançou a revista Rio Grande Coo-
perativo. A publicação, que tem circulação trimes-
tral e está disponível em versão digital no site da 
entidade, traz assuntos e temas importantes liga-
dos ao cooperativismo gaúcho e ao cenário eco-
nômico do Estado e do Brasil.

Com uma nova proposta de comunicação, a 
revista tem como objetivo trazer um conteúdo 
mais técnico, com reportagens e artigos apro-
fundados sobre legislação, educação, gover-
nança, sucessão familiar, intercooperação, agri-
cultura familiar e outros temas de interesse do 
escopo cooperativista.

A Revista é uma publicação que substitui o Jornal 
O Interior Cooperativo. Conforme o presidente 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, 
as cooperativas gaúchas continuarão sendo pres-
tigiadas, com espaço destinado a informações e 
notícias de fatos relevantes que ocorrem dentro 
do âmbito cooperativista.

A publicação também conta com uma editoria 
que destaca cases de sucesso das cooperativas 
do RS, que servem de modelo e inspiração para 
outras cooperativas.

A publicação online pode ser acessada através do 
site do Sescoop/RS.

Pelo quinto ano consecutivo o Sescoop/RS realiza 
campanha publicitária de incentivo ao coopera-
tivismo. Para medir os resultados e o alcance da 
mesma foi realizada, pesquisa com a comunidade 
cooperativista sobre a campanha publicitária, vei-
culada no mês de julho de 2015 em jornal, rádio e 
televisão.

Esse ano foi apresentado o slogan “Ação Coope-
rativista para um Mundo Melhor” para evidenciar 
que os conhecimentos de cooperativismo, quan-
do transformados em atitudes, produzem resulta-
dos positivos não apenas na vida dos associados, 
mas igualmente na de suas comunidades.

Mais de 86% avaliaram de forma positiva as peças 
da campanha e cerca de 95% consideraram que 
ela atingiu plenamente ou em parte o objetivo 
de evidenciar a força da ação cooperativista do  
Sescoop/RS. A pesquisa apontou que 97% acham 
importante o Sescoop/RS continuar fazendo no-
vas campanhas a cada ano.

A campanha teve como principal elemento visual 
a imagem de um livro aberto, pois a formação é 
a base que sustenta todos os programas e ações 
dos três pilares do Sescoop/RS e por onde se es-
tabelecem as relações com os diferentes tipos de 
cooperativas e seus associados. 

A distribuição de mídia iniciou em junho e foi con-
centrada no período que antecedeu as comemo-
rações do Dia Internacional do Cooperativismo, 
celebrado no dia 4 de julho. 

sescooprs.coop.br

Ação 
cooperAtivistA 
pArA um mundo 
melhor.

O cOOperativismO trabalha para que tOdOs vivam melhOr.
A ação cooperativista movimenta a economia e transforma a vida dos gaúchos, melhorando 
sua saúde, alimentação, educação, trabalho, crédito e acessibilidade. O Sescoop/RS fortalece 
as cooperativas com orientação, formação e inclusão, para gerar riquezas e qualidade de vida.

58,4 mil
empregOs diretOs

r$ 31,2 bilhões 
de faturamentO anual

2,6 milhões 
de assOciadOs

* Números do cooperativismo no RS

SX-0001 15 An_Página dupla 400x265mm_numeros-atuais.indd   1 19/06/2015   17:08:43
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Encontro de Comunicadores

Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo

Com o tema “Comunicação Digital e a Relação da 
Imprensa com o Cooperativismo”, foi realizado o 
Encontro Estadual de Comunicação Cooperati-
vista. Com objetivo de debater a influência das  
mídias digitais nas estratégias de comunicação das  
cooperativas e a relação da imprensa com o  
cooperativismo, o evento reuniu cerca de 60 pes-
soas. O jornalista e publicitário Roberto Andrade  

ministrou palestra com o tema Cidadania Online, 
a Nova Comunicação nas Plataformas Web & Mo-
bile. Na sequência, o painel “Relação da Imprensa 
com o Cooperativismo”, trouxe como debatedo-
res o cronista do Correio do Povo, Juremir Macha-
do, a jornalista e colunista de Zero Hora, Gisele 
Loeblein e o jornalista e apresentador do Grupo 
Bandeirantes, André Machado.

Em sua primeira edição, o Prêmio 
Cooperativismo Gaúcho de Jorna-
lismo, instituído em parceria entre 
a Secretaria do Desenvolvimento  
Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) 
e a Ocergs, reconheceu e valorizou os 
trabalhos jornalísticos que abordaram o 
tema “A importância das cooperativas 
gaúchas para o desenvolvimento eco-
nômico e a inclusão social”.

Os vencedores foram escolhidos entre 
51 trabalhos inscritos, nas categorias 
Jornalismo Impresso, Webjornalismo, 
Radiojornalismo, Telejornalismo e Prê-
mio Especial.

Le
o

na
rd

o
 M

ac
ha

d
o

 

Le
o

na
rd

o
 M

ac
ha

d
o

Primeira edição do Prêmio contou 
com 51 trabalhos inscritos

Comunicação Digital e Relação da Imprensa com o Cooperativismo foram temas 
do Encontro realizado no Centro de Formação Profissional Cooperativista

atividades  Gestão e Suporte
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prestaÇão de Contas

plano de traBalho 2016



demonstraÇÕes ContÁBeis

As demonstrações contábeis compostas pelo balanço patrimonial, demonstração 
dos superávits/déficits, dos fluxos de caixa, mutações do patrimônio social e notas 
explicativas a seguir apresentadas, além de se prestarem ao cumprimento dos dis-
positivos legais que tratam dos itens que compõem a prestação de contas anual, 
traduzem a preocupação da diretoria com a transparência das informações repas-
sadas ao público de interesse. 

Devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e referendadas pela Diretoria, com 
relatório de opinião dos auditores independentes, sem ressalva, exibem, em  
números, a segurança com que as operações e finanças da Ocergs são geridas, 
no cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho e em 
consonância com o planejamento orçamentário.
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ativo 2015 2014

CirCulante

Caixa e Bancos 168.996,43 180.103,08

Aplicações Financeiras NE 3.2 NE 4 3.232.829,08 3.312.165,05

Outros Créditos NE 5 53.268,39 23.744,11

Depósitos Judiciais NE 6 42.481,84 158.141,38

Despesas Pagas Antecipadamente NE 3.3 26.296,83 35.338,59

3.523.872,57 3.709.492,21

não CirCulante

investimentos NE 7 26.441,42 24.518,69

imobilizado NE 8 1.159.725,29 40.648,99

Imobilizado em Andamento 1.135.265,00  - 

Bens Móveis 372.088,13 382.833,48

( - ) Depreciação Acumulada NE 3.4 (347.627,84) (342.184,49)

intangível NE 8 180.447,04 180.830,32

Direitos de Propriedade 219.542,26 237.542,31

( - ) Amortização Acumulada NE 3.4 (39.095,22) (56.711,99)

1.366.613,75 245.998,00

total do ativo 4.890.486,32 3.955.490,21

passivo   2015 2014

CirCulante

Obrigações a Pagar 154.248,89 130.703,27

Encargos Sociais e Impostos a Recolher 116.070,13 97.533,99

Provisões de Férias e Encargos 265.021,83 215.307,41

Contingências a Pagar NE 9 5.000,00 121.377,47

540.340,85 564.922,14

não CirCulante

Contingências a Pagar NE 9 – 600.000,00

– 600.000,00

patrimÔnio soCial

Patrimônio Social NE 12 4.350.145,47 2.790.568,07

4.350.145,47  2.790.568,07 

total do passivo 4.890.486,32 3.955.490,21

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

oCergs – sindiCato e organiZaÇão das Cooperativas 
do estado do rio grande do sul

CnpJ n° 92.685.460/0001-19
Porto Alegre – RS

BalanÇo patrimonial em 31 de deZemBro
(valores expressos em reais)
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2015 2014

reCeitas operaCionais

Contribuição Cooperativista 5.845.776,80 5.496.118,97

Contribuição Sindical/Assistencial NE 11 1.153.366,81 1.036.519,42

Outras Receitas Correntes 67.728,21 62.594,48

total das reCeitas operaCionais 7.066.871,82 6.595.232,87

desContos soBre reCeitas de ContriBuiÇÕes  (1.441.450,06)  (1.416.072,47)

reCeitas operaCionais líQuidas 5.625.421,76 5.179.160,40

reCeitas/despesas operaCionais

Receitas Financeiras 588.890,14 460.965,00

Depesas Financeiras (2.921,69) (1.898,59)

Despesas Administrativas (73.746,83) (68.296,19)

Despesas com Viagens (211.180,83) (114.865,72)

Despesas com Serviços de Terceiros (95.053,57) (105.071,31)

Despesas com Diretoria (586.781,02) (500.559,63)

Despesas com Pessoal (1.849.134,22) (1.566.746,47)

Cédula de Presença (34.365,00) (71.008,00)

Despesas com Assessoria Técnica (80.291,91) (85.711,52)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários (813.606,67) (549.475,64)

Despesas Tributárias (119.163,04) (96.636,51)

Despesas com Atividade Sindical NE 11 (706.583,83) (740.299,92)

Depreciações e Amortizações (21.013,71) (24.729,68)

Outras Despesas Operacionais (59.882,12) (65.662,44)

Provisões e Despesas com Ações Judiciais (3.042,06) (250.067,14)

Ganho com Investimento 2.740,25 3.978,90 

Perda com Investimento (708,25) –

total das despesas/reCeitas operaCionais (4.065.844,36) (3.776.084,86)

superÁvit no eXerCíCio ne 11 1.559.577,40 1.403.075,54

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

oCergs – sindiCato e organiZaÇão das Cooperativas 
do estado do rio grande do sul

Porto Alegre – RS

demonstraÇão dos superÁvits/dÉFiCits em 31 de deZemBro 
(valores expressos em reais)
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mÉtodo indireto 2015 2014

superávit (déficit) do exercício  1.559.577,40  1.403.075,54 

ajustes para reconciliar o superávit do exercício

Depreciações e Amortizações  26.571,98  35.869,52 

Constituição de provisões para Contingências -  250.000,00 

Pagamento de provisões para Contingências  (716.377,47)  (777.000,00)

Resultado com Investimento  (2.032,00)  (3.978,90)

superávit (déficit) ajustado  867.739,91  907.966,16 

redução (aumento) nos ativos:

Outros Créditos  (29.524,28)  (6.470,31)

Depósitos Judiciais  115.659,54  8.411,63 

Despesas Pagas Antecipadamente  9.041,76  (14.910,69)

95.177,02 (12.969,37)

aumento (redução) nos passivos:

Obrigações a Pagar  23.545,62  (2.259,80)

Encargos Sociais e Impostos a Recolher  18.536,14  8.254,93 

Provisões de Encargos  49.714,42  48.412,13 

91.796,18 54.407,26

reCursos líQuidos gerados nas atividades operaCionais  1.054.713,11  949.404,05 

recursos de Caixa utilizados nas atividades de investimentos

Adições aos Investimentos  109,27  (1.383,63)

Adições ao Ativo Imobilizado  (1.145.265,00)  (5.845,00)

reCursos líQuidos utiliZados nas atividades de investimento  (1.145.155,73)  (7.228,63)

aumento no Caixa e equivalentes  (90.442,62)  942.175,42 

Disponibilidades no Final do Exercício  3.401.825,51  3.492.268,13 

( - ) Disponibilidades no Início do Exercício  3.492.268,13  2.550.092,71 

redução/aumento no Caixa e equivalentes  (90.442,62)  942.175,42 

oCergs – sindiCato e organiZaÇão das Cooperativas 
do estado do rio grande do sul

Porto Alegre – RS

demonstraÇão dos FluXos de CaiXa em 31 de deZemBro
(valores expressos em reais)

demonstraÇão das variaÇÕes do patrimÔnio soCial do eXerCíCio em 31 de deZemBro 
(valores expressos em reais)

valores 2015 2014

SALDO�NO�INÍCIO�DO�EXERCÍCIO�� �  2.790.568,07  1.387.492,53 

SUPERÁVIT�DO�EXERCÍCIO NE 12 1.559.577,40 1.403.075,54

saldo no Fim do eXerCíCio 4.350.145,47  2.790.568,07 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
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oCergs – sindiCato e organiZaÇão das Cooperativas 
do estado do rio grande do sul

CnpJ n° 92.685.460/0001-19
Porto Alegre – RS

notas eXpliCativas Às demonstraÇÕes ContÁBeis de
31 de deZemBro de 2015

NOTA 1 – OBJETO SOCIAL E REPRESENTATIVIDADE
A Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul tem por objeto 
principal o registro, a certificação e a representação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, 
consoante a orientação e sob a coordenação da Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

A Entidade obteve em 2001 o registro sindical, passando a constar no Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais – CNES, como representante da categoria das cooperativas, com abrangência estadual e base 
territorial no Estado do Rio Grande do Sul.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a legislação comercial e fiscal 
vigente, com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, obedecidas as disposições 
emanadas das Normas Brasileiras de Contabilidade.

A Entidade não está obrigada à aplicação das alterações introduzidas pela Lei 11.638/07.

NOTA 3 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

3.1 – regime de esCrituraÇão
A Ocergs adota o regime de competência para o reconhecimento das despesas e o regime de caixa 
para o das receitas.

3.2 – apliCaÇÕes FinanCeiras

As aplicações financeiras estão acrescidas dos rendimentos proporcionalmente incorridos até a data do 
balanço, remuneradas pelo CDI.

3.3 – despesas pagas anteCipadamente

As despesas antecipadas foram registradas no ativo circulante e estão sendo apropriadas mensalmente 
pelo regime de competência.

3.4 – imoBiliZado/intangível

A depreciação e amortização do imobilizado e intangível, respectivamente, foi calculada pelo método 
linear sobre o valor contábil dos bens com base nas taxas admitidas pela Receita Federal do Brasil, não 
sendo consideradas estimativas de vida útil e valor residual recuperável.
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NOTA�4�–�CAIXA�E�EQUIVALENTES�DE�CAIXA�(Ativo Circulante) 
A Ocergs opera com duas instituições financeiras. A Caixa Econômica Federal, que possui a exclusivi-
dade na operacionalização da cobrança da contribuição sindical e com a Cooperativa de Credito Sul 
Riograndense – Sicredi União Metropolitana – RS para o recebimento da contribuição cooperativista e 
demais operações bancárias. 

As aplicações financeiras são de liquidez imediata, estão vinculadas ao produto Sicredinvest Flex, com 
remuneração pós-fixada e indexadores de rendimento entre 99,00% e 100,00% do CDI.

NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS
Compreende créditos a receber conforme composição apresentada a seguir:

disponibilidades
organização Cooperativa organização sindical

2015 2014 2015 2014

Fundo Fixo de Caixa 4.000,00 4.000,00 – –

Caixa Econômica Federal – – 18.282,40 2.308,06

Conta Corrente – Cooperativa Sicredi 135.581,98 160.765,10 11.132,05 13.029,92

Aplicações L. Imediata – Cooperativa Sicredi 2.757.156,58 2.712.494,59 475.672,50 599.670,46

total das disponiblidades no Final do exercício 2.896.738,56 2.877.259,69 505.086,95 615.008,44

Variação em relação ao exercício anterior 19.478,87 616.656,14 (109.921,49) 325.519,28

rubricas 2015 2014

Contribuição Cooperativista 309.004,26 266.310,13

Aluguéis a Receber 28.600,00 28.600,00

Adiantamentos a Empregados 50.948,30 22.273,62

Adiantamentos a Terceiros 2.320,09 1.470,49

soma (antes da provisão p/Cred. liq. duvidosa) 390.872,65 318.654,24

Provisão p/Créd. Liq. Duv. Contribuição Cooperativista (309.004,26) (266.310,13)

Provisão p/Créd. Liq. Duv. Alugueis a Receber (28.600,00) (28.600,00)

soma (provisão p/Cred. liq. duvidosa) (337.604,26) (294.910,13)

total dos outros Créditos (valor líquido) 53.268,39 23.744,11

•�O�crédito�de�R$�309.004,26�refere-se�ao�convênio�para�recolhimento�da�contribuição�cooperativista�
formalizado entre OCB e a Ocergs em 05 de dezembro de 2014 (Processo Administrativo nº 132/2014), 
onde foram estabelecidos como piso e teto para o exercício de 2015 os valores de R$ 570,00 e de  
R$ 124.000,00, respectivamente. 

A base de cálculo constitui-se da importância composta por 0,2% do valor do capital social integraliza-
do, acrescido de quaisquer fundos e reservas registradas no patrimônio líquido existentes no encerra-
mento do exercício social, excluídas a reserva de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial e as 
sobras e perdas à disposição da assembleia. 
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NOTA 6 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

•�Tramita�junto�à�Justiça�Federal�o�Processo�nº�2005.71.00.025127-8,�que�trata�de�ação�de�reintegração�
de posse do imóvel localizado na Rua Vigário José Inácio, 303, bem como o pagamento de aluguéis, 
no período em que a posse foi considerada de má-fé. A sentença reconheceu a necessidade de 
pagamento de indenização pela utilização do imóvel, todavia reconheceu também as benfeitorias 
realizadas no imóvel. O imóvel foi restituído à União Federal e iniciadas tratativas para compensação 
por benfeitorias. Foi apresentada impugnação, solicitando a conversão em liquidação de sentença 
e efetuado depósito judicial. Por tratar-se de um processo cuja sentença, para sua liquidação (aferi-
ção de valores) exige uma perícia técnica, a Justiça nomeou um perito para apurar o valor locativo 
do imóvel na época (2004-2007), bem como determinou o pagamento de honorários periciais, que 
foram depositados pelo Sescoop/RS e pela Ocergs em 22/10/2013. A Justiça Federal prolatou sen-
tença reduzindo os valores entendidos devidos pela CGU, mas não considerou a compensação dos 
valores despendidos em benfeitorias, motivo pelo qual foi interposto recurso de apelação, no intuito 
de reformar a sentença de 1° grau, visando a compensação, o que reduziria o valor da condenação. 
Negado o pedido e não havendo mais possibilidade recursal, a Ocergs e o Sescoop/RS efetuaram o 
pagamento determinado na sentença, que totalizou R$ 1.206.084,12, resultando em desembolso de 
R$ 603.042,06 para cada entidade. Aguarda manifestação do juízo, assim como o levantamento do 
depósito judicial atualizado no montante de R$ 42.481,84.

Os créditos de contribuição cooperativista estão registrados pelo valor total, sendo que 40% dos valo-
res recebidos foram repassados à OCB e 60% foram registrados como receita da Ocergs, em confor-
midade com o convênio para recolhimento da contribuição firmado entre as partes. A Administração 
optou pela constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa do valor histórico das contri-
buições não recebidas.

•�O�crédito�de�R$�28.600,00�refere-se�ao�contrato�firmado�com�a�Cooperativa�de�Trabalho�dos�Profissio-
nais de Vendas do Brasil Ltda. – CIACOOP, que tinha por objeto a locação do imóvel localizado na Traves-
sa Leonardo Truda nº 98, 4º andar. Face ao não pagamento dos aluguéis no período de setembro de 2007 
a setembro de 2008, foi ajuizada ação de cobrança de locativos (Processo nº 001/1.09.0115331-5). A ação 
teve sentença de procedência que fora reformada pelo TJRS. Foi protocolizado e admitido Recurso Es-
pecial nº 70037791720, o qual aguarda julgamento do STJ. A Administração optou pela constituição da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor histórico dos aluguéis não recebidos.

•�O�crédito�de�R$�2.320,09�é�composto�pelo�saldo�verificado�no�cartão�de�crédito�utilizado�para�o�paga-
mento das despesas com alimentação em eventos institucionais no montante de R$ 2.059,71, acrescido 
de R$ 260,38 de crédito com terceiros.

depósitos Judiciais 2015 2014

Brasul – Impressão Relatório de Atividades – 116.377,47

União Federal – Reintegração de Posse 42.481,84 41.763,91

total dos depósitos Judiciais 42.481,84 158.141,38
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NOTA 7 – INVESTIMENTOS
Os investimentos compreendem as seguintes participações:

NOTA�8�–�IMOBILIZADO�E�INTANGÍVEL
O imobilizado e o intangível compreendem as seguintes rubricas: 

investimentos
valor Contábil 

2014
atualização 

aquisição
Baixas valor Contábil 

2015

Cooperativa de Crédito Sul Riograndense 20.411,31 2.630,98 – 23.042,29

Telefônica Brasil S.A. 3.107,23 (708,25) – 2.398,98

Cocergs - Corretora de Seguros Ltda 2.827,95 – – 2.827,95

Provisão para Perdas em Investimentos (2.827,95) – – (2.827,95)

Instituto Gaúcho do Leite 1.000,15 – – 1.000,15

total dos investimentos 24.518,69 1.922,73 – 26.441,42

imobilizado
taxas 

depreciação
amortização

valor residual 
Contábil 2014

movimentação no período
valor residual
Contábil 2015Compras Baixas

depreciado
amortizado

Imobilizado em 
Andamento

– – 1.135.265,00 – – 1.135.265,00

Mobiliário 10% 13.128,78 – – (2.999,21) 10.129,57

Veículos 20% 24.166,64 – – (21.499,98) 2.666,66

Máquinas e 
Equipamentos

10% 915,58 – – (465,41) 450,17

Equipamentos de 
Informática

20% 113,23 – – (50,04) 63,19

Equipamentos de 
Comunicação

10% 1.434,16 – – (1.034,50) 399,66

Outros Bens Móveis 10% 890,60 10.000,00 – (139,56) 10.751,04

total do imobilizado 40.648,99 1.145.265,00 – (26.188,70) 1.159.725,29

intangível

Softwares 20% 830,32 – – (383,28) 447,04

Marcas e Patentes – 180.000,00 – – 180.000,00

total do intangível 180.830,32 – – (383,28) 180.447,04

total imobilizado/
intangível

221.479,31 1.145.265,00 – (26.571,98) 1.340.172,33

Em 04/11/2014 foi celebrada a Permissão de Uso nº 028/2014 entre o Estado do Rio Grande do Sul, por 
intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio; Subsecretaria do Parque Esta-
dual de Exposições Assis Brasil; Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo e a Ocergs 
– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza o uso de uma 
área de 924m², na quadra 13, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, para implementar o projeto 
de construção do espaço destinado às atividades relacionadas a estimular o crescimento e aprimoramen-
to do setor do agronegócio. O prazo da permissão de uso é de 25 anos, contado a partir de 30/12/2014, 
data da publicação do expediente 0598-1502/14-9 no Diário Oficial do Estado. A construção está em an-
damento, com investimentos já realizados de R$ 1.135.265,00 até o final deste exercício.
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NOTA 9 – CONTINGÊNCIAS A PAGAR
A administração da Entidade, com base em parecer da assessoria jurídica, constituiu provisões para 
contingências cíveis, sendo as mesmas julgadas suficientes para fazer frente a eventuais perdas que 
possam ocorrer. As provisões estão registradas por natureza no Passivo Circulante e no Passivo Não 
Circulante, conforme a seguir descrito:

passivo Circulante

movimentação administrativas trabalhistas Cíveis total

Saldos em 31/12/2014 – – 121.377,47 121.377,47

Acréscimos/Reclassificação

Baixas (116.377,47) (116.377,47)

saldos em 31/12/2015 – – 5.000,00 5.000,00

passivo não Circulante

movimentação administrativas trabalhistas Cíveis total

Saldos em 31/12/2014 – – 600.000,00 600.000,00

Acréscimos/Reclassificação – – 3.042,06 3.042,06

Baixas – – (603.042,06) (603.042,06)

saldos em 31/12/2015 – – – –

PROCESSOS CÍVEIS (Passivo Circulante)

•�Tramita�no�Superior�Tribunal�de�Justiça�processo�nº�001/1.09.0115331-5�que�visa�à�cobrança�de�dívida�
decorrente de aluguel de imóvel de propriedade da Ocergs. Sentença procedente fora reformada pelo 
TJRS. Fora admitido Recurso Especial (70037791720) que aguarda julgamento. Considerando a possibili-
dade de sucumbência, a Administração optou pelo registro contábil mediante constituição de provisão 
no valor de R$ 5.000,00, classificada no passivo circulante.

NOTA 10 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Conforme disposto no Artigo nº 580, inciso III da Consolidação das Leis do Trabalho, a contribuição sin-
dical recolhida consiste em importância proporcional ao capital social, que forma o patrimônio líquido 
da cooperativa. No exercício de 2015, o valor mínimo a ser recolhido foi de R$ 81,35 e a contribuição 
máxima de R$ 38.290,61, de acordo com a tabela referendada pela Assembleia Geral da Ocergs.
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NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS  
COM ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL
Foi apurado no exercício de 2015, superávit de R$ 446.782,98 com a prestação de serviços na área  
sindical decorrente da execução das receitas e despesas a seguir especificadas:

rubricas
organização

total
Cooperativa sindical

reCeitas operaCionais

Contribuição Cooperativista 5.845.776,80 - 5.845.776,80

Contribuição Sindical/Assistencial - 1.153.366,81 1.153.366,81

Outras Receitas Correntes 67.728,21 - 67.728,21

total das reCeitas operaCionais 5.913.505,01 1.153.366,81 7.066.871,82

desContos soBre reCeitas de ContriBuiÇÕes (1.441.450,06) - (1.441.450,06)

reCeitas operaCionais líQuidas 4.472.054,95 1.153.366,81 5.625.421,76

reCeitas/despesas operaCionais

Receitas Financeiras 588.890,14 130.537,78 719.427,92

Depesas Financeiras (2.921,69) (2.632,30) (5.553,99)

Despesas Administrativas (73.746,83) (7.558,35) (81.305,18)

Despesas com Viagens (211.180,83) (22.554,95) (233.735,78)

Despesas com Serviços de Terceiros (95.053,57) (103.281,10) (198.334,67)

Despesas com Diretoria (586.781,02) (320.914,87) (907.695,89)

Despesas com Pessoal (1.849.134,22) (339.738,33) (2.188.872,55)

Cédula de Presença (34.365,00) (2.855,00) (37.220,00)

Despesas com Assessoria Técnica (80.291,91) (1.072,00) (81.363,91)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários (813.606,67) (4.049,98) (817.656,65)

Despesas Tributárias (119.163,04) (26.612,91) (145.775,95)

Depreciações e Amortizações (21.013,71) (5.558,27) (26.571,98)

Outras Despesas Operacionais (59.882,12) (293,55) (60.175,67)

Despesas com Ações Judiciais (3.042,06) - (3.042,06)

Ganho com Investimento 2.740,25 - 2.740,25

Perda com Investimento (708,25)

total das reCeitas/despesas operaCionais (3.359.260,53) (706.583,83) (4.065.844,36)

superÁvit/dÉFiCit no eXerCíCio 1.112.794,42 446.782,98 1.559.577,40
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NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreram eventos relevantes entre a data do encerramento do exercício social e da elaboração 
das demonstrações contábeis (18/01/2016) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como 
a análise econômica e financeira da Entidade.

Vergilio Frederico Perius
Presidente

CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente

CPF 183.577.410-53

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2015.

Alvaro Luis Brendler
Contador CRCRS 046988/O-0

CPF 387.388.800-91

NOTA 12 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
O quadro abaixo demonstra a evolução do patrimônio social dos últimos anos.

exercício
superávit (déficit) do exercício

patrimônio 
socialorganização 

Cooperativa
organização 

sindical
total

2008 (749.562,13) (85.029,13) (834.591,26) (819.913,88)

2009 324.545,13 (31.347,65) 293.197,48 (526.716,40)

2010 (5.771,55) 236.695,55 230.924,00 (295.792,40)

2011 571.595,56 160.621,57 732.217,13 436.424,73

2012 566.768,44 235.932,78 802.701,22 1.239.125,95

2013 1.160.888,91 (1.012.522,33) 148.366,58 1.387.492,53

2014 1.106.856,04 296.219,50 1.403.075,54 2.790.568,07

2015 1.112.794,42 446.782,98 1.559.577,40 4.350.145,47
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Examinamos as demonstrações contábeis da Ocergs 
– Sindicato e Organização das Cooperativas do Es-
tado do Rio Grande do Sul, que compreendem o Ba-
lanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas Demonstrações do Superávit ou Déficit 
do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e 
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações contábeis

A administração da Ocergs – Sindicato e Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do Rio Grande do 
Sul é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação dessas demonstrações contábeis de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades de Pequeno e Médio Porte 
(NBC TG 1000), conforme descrito na Nota Explicati-
va 2 às Demonstrações Contábeis, e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opi-
nião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 
as normas brasileiras de auditoria. Essas normas re-
querem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e execu-
tada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis estão livres de 
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimen-
tos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações contábeis. Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos re-
levantes para a elaboração e adequada apresenta-

ção das demonstrações contábeis da entidade para 
planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis uti-
lizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis toma-
das em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião sem ressalva.

opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas representam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Ocergs – Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul em 
31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas 
operações e seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
de Pequeno e Médio Porte.

ênfase

As receitas da entidade, na sua maioria, referem-
se a contribuições das cooperativas do Rio Grande 
do Sul, as quais tem seus efeitos reconhecidos no 
resultado a medida que os valores são efetivamen-
te recebidos, o que equivale a adoção do regime 
de caixa ao invés do regime de competência. Essa 
prática foi adotada pela administração da entidade 
com o objetivo de produzir informações mais ade-
quadas às necessidades da entidade e dos princi-
pais usuários das mesmas.

A nossa opinião, emitida no parágrafo acima, não se 
modifica em face do assunto enfatizado.

outros assuntos

As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 
2014, apresentadas para fins de comparabilidade, 
foram por nós auditadas com parecer emitido em 13 
de fevereiro de 2015, sem ressalvas.

Porto Alegre/RS, 12 de fevereiro de 2016.

Cristiano Crivelaro Dickel
Contador CRC/RS 080675/O-2

Erni Dickel – Responsável Técnico
Contador CRC/RS 041338/O-2

DICKEL & MAFFI – Auditoria e Consultoria S/S.
Registro CRC/RS 3.025

Aos
Dirigentes da Ocergs – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul –  
Porto Alegre – RS

Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis
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Contribuir para o 
aperfeiçoamento do marco 
regulatório do cooperativismo 
e induzir a implementação de 
políticas públicas 

Monitorar e atuar em normativos, regulações e 
políticas públicas

 135.200 1,84%

Estimular a criação de conhecimento e estruturas 
especializadas em cooperativismo nos órgãos 
públicos

 10.000 0,14%

Fortalecer a representação  
política e institucional do 
cooperativismo

Preparar dirigentes do Sistema Ocergs e 
representantes dos ramos com foco na 
instrumentalização da representação

 654.000 8,89%

Identificar oportunidades para atuação integrada 
com os demais movimentos associativos e 
entidades parceiras nacionais e internacionais

 40.000 0,54%

Fortalecer as ações das Frencoop  10.000 0,14%

Fortalecer a imagem do Sistema 
Ocergs e divulgar os benefícios 
do cooperativismo 

Implementar Política de Comunicação para unificar 
as mensagens do Sistema Ocergs e fortalecer a 
imagem do cooperativismo

 1.485.420 20,19%

Disseminar a função e a atuação do Sistema Ocergs  50.000 0,68%

Fomentar, produzir e disseminar 
conhecimentos para o 
cooperativismo gaúcho

Sistematizar e disseminar as leis, jurisprudência, 
regulações e políticas públicas afetas ao 
cooperativismo

 28.822 0,39%

Promover o debate em torno dos desafios atuais e 
futuros do cooperativismo

 145.000 1,97%

Fomentar e disseminar a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico nas cooperativas

 20.000 0,27%
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Aprimorar a gestão estratégica 
e padronizar processos

Definir e implementar instrumentos indutores 
da integração e do alinhamento estratégico das 
Unidades e do Sistema Ocergs

 25.000 0,34%

Otimizar os processos estratégicos e administrativos 
críticos, com ênfase na agilidade, racionalização e 
informatização

 50.000 0,68%

Aprimorar o intercâmbio de conhecimentos, 
informações, práticas e experiências Inter-sistema 
(entre UN e UE e entre diferentes UE)

 22.000 0,30%

Desenvolver continuamente 
as competências dos 
colaboradores

Ampliar e intensificar o desenvolvimento das 
competências e de retenção de talentos, alinhadas 
aos desafios do cooperativismo

 80.000 1,09%

Desenvolver os profissionais do Sistema, com 
ênfase em competências gerenciais e estratégicas

 21.160 0,29%

Manutenção da Estrutura 
Investimentos

Gastos com Pessoal  2.450.400 33,31%

Gastos com Viagens  197.400 2,68%

Manutenção da Estrutura  580.715 7,89%

Investimentos  1.350.600 18,36%

total  7.355.717 100%

Ocergs – Plano de Trabalho 2016
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PLANO�DE�TRABALHO�EXERCÍCIO�2016�
(valores expressos em reais)

origem dos recursos
organização

 total 
 Cooperativa  sindical 

Contribuição Cooperativista 4.709.700 - 4.709.700

Contribuição Sindical - 1.050.000 1.050.000

Contribuição Assistencial - 198.500 198.500

Juros de Títulos de Renda 349.800 60.100 409.900

Outras Receitas Correntes 60.000 - 60.000

Alienação de Veículos 17.000 30.000 47.000

Utilização de Saldo de Exercícios Anteriores 481.471 399.146 880.617

 total 5.617.971 1.737.746 7.355.717

aplicação dos recursos
organização

 total 
 Cooperativa  sindical 

Gastos c/Pessoal, Conselhos e Diretoria 2.821.800 743.520  3.565.320

Gastos c/Viagens 182.400 15.000 197.400 

Gastos c/Manutenção 541.689 39.026 580.715 

Gastos c/Projetos 1.441.482 220.200 1.661.682 

Investimento Construção Sede Expointer 600.000 600.000 1.200.000 

Investimento Renovação Frota de Veículos 30.600 120.000 150.600 

total 5.617.971 1.737.746 7.355.717 

Alienação de Veículos
47.000
0,6%

Utilização de Saldo de
 Exercícios Anteriores

880.617
12%

Outras Receitas Correntes
60.000
0,8%

Juros de Títulos de Renda
409.900

5,6%

Contribuição Sindical
1.050.000

14,3%

Contribuição Assistencial
198.500

2,7%

Contribuição Cooperativista
4.709.700

64%

Investimento Construção 
Sede Expointer

1.200.000
16,3%

Investimento Renovação 
Frota de Veículos

150.600 
2,0%

Gastos c/Pessoal, 
Conselhos e Diretoria

3.565.320
48,5%

Gastos c/Viagens
197.400

2,7%

Gastos c/Manutenção
580.715

7,9%

Gastos c/Projetos
 1.661.682

22,6%
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As demonstrações contábeis compostas pelo balanço patrimonial, demonstração 
dos superávits/déficits, dos fluxos de caixa, mutações do patrimônio social e notas 
explicativas a seguir apresentadas, além de se prestarem ao cumprimento dos dis-
positivos legais que tratam dos itens que compõem a prestação de contas anual, 
traduzem a preocupação da diretoria executiva com a transparência das informa-
ções repassadas ao público de interesse. 

Devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e referendadas pelo Conselho  
Administrativo com relatório de opinião dos auditores independentes, sem ressalva, 
exibem, em números, a segurança com que as operações e finanças do Sescoop/RS  
são geridas, no cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho 
e em consonância com o planejamento orçamentário e normas de aplicação dos 
recursos.

demonstraÇÕes ContÁBeis
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serviÇo naCional de aprendiZagem do Cooperativismo 
do estado do rio grande do sul - sesCoop/rs

CnpJ nº 10.510.590/0001-56

BalanÇo patrimonial em 31 de deZemBro
(valores expressos em reais)

ativo 2015 2014

CirCulante

Caixa e equivalentes de caixa NE 3 66.213.598,43  48.718.185,11 

Outros créditos  94.905,16  95.796,12 

Estoques  92.493,91  100.573,43 

Despesas pagas antecipadamente  22.558,24  82.972,51 

 66.423.555,74  48.997.527,17 

não CirCulante

Créditos e valores a receber NE 4 -  - 

Imobilizado  NE 5  5.599.220,35  5.735.547,41 

Intangível NE 6  41.639,44  55.490,80 

total do ativo não CirCulante  5.640.859,79  5.791.038,21 

total do ativo  72.064.415,53  54.788.565,38 

passivo 2015 2014

CirCulante

Contas a pagar  NE 7  4.348.369,80  4.294.649,93 

Salários, encargos sociais e impostos a pagar NE 8  261.911,62  216.197,84 

Provisões trabalhistas e encargos previdenciários NE 9  627.392,13  614.436,42 

total do passivo CirCulante  5.237.673,55  5.125.284,19 

não CirCulante

Provisão para demandas judiciais  NE 10  107.000,00  867.715,77 

total do passivo não CirCulante  107.000,00  867.715,77 

patrimÔnio soCial

Patrimônio Social NE 11  66.719.741,98  48.795.565,42 

total do passivo não CirCulante  66.719.741,98  48.795.565,42 

total do passivo  72.064.415,53  54.788.565,38 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
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2015 2014

reCeitas operaCionais

Receita operacional líquida  NE 12  31.027.344,11  28.018.379,23 

total de reCeita operaCional  31.027.344,11  28.018.379,23 

despesas/reCeitas operaCionais

Pessoal, encargos e benefícios sociais NE 13  (6.202.445,73)  (5.894.088,80)

Despesas institucionais  NE 14 (7.595.387,97)  (9.230.787,50)

Despesas administrativas NE 15  (752.919,63)  (717.732,08)

Despesas de serviços profissionais contratados NE 16  (6.256.782,14)  (6.852.548,76)

Despesas tributárias NE 17  (67.044,84)  (700.372,26)

Despesas com provisões  (15.042,06)  (278.000,00)

Despesas com depreciações e amortizações  (275.432,76)  (307.036,14)

Outras despesas operacionais  -  (4.442,48)

Outras receitas operacionais NE 18  297.766,94  280.651,19 

total das despesas/reCeitas operaCionais  (20.867.288,19)  (23.704.356,83)

superÁvit antes do resultado FinanCeiro  10.160.055,92  4.314.022,40 

resultado FinanCeiro líQuido NE 19  7.764.120,64  7.004.423,15 

superÁvit no eXerCíCio  17.924.176,56  11.318.445,55 

Especificações Superávit acumulado Total

saldo de superávit acumulado em 31 de dezembro de 2013  37.477.119,87  37.477.119,87 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2013  11.318.445,55  11.318.445,55 

saldos acumulados de superávit parcial e integral  
do exercício findo em 31 de dezembro de 2014

 48.795.565,42  48.795.565,42 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2015  17.924.176,56  17.924.176,56 

saldos acumulados de superávit parcial e integral  
do exercício findo em 31 de dezembro de 2015

 66.719.741,98  66.719.741,98 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

demonstraÇão dos superÁvits/dÉFiCits em 31 de deZemBro
(valores expressos em reais)

 demonstraÇão das mutaÇÕes do patrimÔnio soCial em 31 de deZemBro
(valores expressos em reais)
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mÉtodo indireto 2015 2014

FluXo de CaiXa proveniente das operaÇÕes

superávit líquido do exercício  17.924.176,56  11.318.445,55

ajustes para reconciliar o superávit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais

Depreciação e amortização  275.432,76  307.036,14

Resultado nas baixas e transferências do ativo imobilizado  - 4.442,48

Resultado nas baixas e transferências do ativo intangível - - 

Provisão para contingências (588.000,00)  278.000,00

Provisão para IR s/rendimento das aplicações financeiras - (1.446.837,63)

Provisão para INSS s/serviço prestados por cooperativas de trabalho (172.715,77) 172.715,77

superávit ajustado 17.438.893,55  10.633.802,31 

redução (aumento) nos ativos

Outros créditos 890,96 (3.699,90)

Estoques 8.079,52 2.993,27

Despesas pagas antecipadamente  60.414,27 (63.096,63)

total da redução (aumento) nos ativos 69.384,75 (63.803,26)

aumento (redução) nos passivos

Contas a pagar 53.719,87 (186.091,83)

Salários, encargos sociais e impostos a pagar 45.713,78 (97.311,22)

Provisões trabalhistas e contingências 12.955,71 89.205,24

total do aumento (redução) nos passivos 112.389,36 (194.197,81)

reCursos líQuidos gerados nas atividades operaCionais 17.620.667,66 10.375.801,24 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

Adições ao ativo imobilizado (125.254,34) (39.875,90)

Adições ao ativo intangível - (56.100,60)

reCursos líQuidos utiliZados nas atividades de investimento (125.254,34) (95.976,50)

aumento no caixa e equivalentes  17.495.413,32 10.279.824,74 

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício 48.718.185,11 38.438.360,37

No final do exercício  66.213.598,43 48.718.185,11

aumento no caixa e equivalentes  17.495.413,32  10.279.824,74

(As notas explicativas são partes integrandes das demonstrações contábeis)

serviÇo naCional de aprendiZagem do Cooperativismo 
do estado do rio grande do sul - sesCoop/rs

Porto Alegre - RS

demonstraÇão dos FluXos de CaiXa em 31 de deZemBro 
(valores expressos em reais)
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serviÇo naCional de aprendiZagem do Cooperativismo 
do estado do rio grande do sul - sesCoop/rs

CnpJ nº 10.510.590/0001-56

notas eXpliCativas Às demonstraÇÕes ContÁBeis de 31 de deZemBro de 2015
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado)

NOTA�1�–�CONTEXTO�OPERACIONAL
Em 03 de setembro de 1998, através da Medida Provisória nº 1.715/1998 foi criado o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto nº 3.017/1999, de 06 de abril do ano 
seguinte, complementou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe 
balizam a atuação.

O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profissional 
– técnica e gerencial – e na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, além de apoiar 
diretamente a operação das cooperativas.

Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de ser-
viço social autônomo. 

Seus recursos são de natureza parafiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um per-
centual de 2,5% sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12. do Decreto-lei nº 3.017 
de abril de 1999:

“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capítulo são definidos no 
Regimento Interno.”

As responsabilidades sociais do Sescoop/RS evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferi-
da às atividades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do 
sistema cooperativista.

O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade nacional - o 
Sescoop Nacional, com sede em Brasília - e de 27 unidades estaduais que atuam nos 26 Estados da Fe-
deração e no Distrito Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande capilaridade, o que entre 
outras vantagens confere-lhe flexibilidade ímpar no atendimento às cooperativas.

O Sescoop está sujeito, ainda, à auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo do Tri-
bunal de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e financeira, além de 
inspeções e auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos artigos 70 e 71 da Carta Magna e 
artigos 1º e 5º da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à 
Controladoria Geral da União, conforme preceitua a Lei nº 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6º, § 3º:

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de con-
tribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, deverão divulgar, pela 
internet, dados e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, bem 
como das aplicações efetuadas, discriminadas por finalidade e região.”

De acordo com o artigo 150 da Carta Magna:

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: (EC nº 3/1993 e EC nº 42/2003) - VI - Instituir impostos sobre: 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrati-
vos, atendidos os requisitos da lei; 
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NOTA 2 – PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – Base de apresentação

2.1.1. declaração de conformidade

As demonstrações contábeis do Sescoop/RS foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, 
as quais abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC).

2.1.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.1.3. moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Entidade é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contá-
beis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2. principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis

2.2.1. apuração do resultado

O resultado das operações do Sescoop/RS, especificamente as suas despesas são apuradas em confor-
midade com o regime contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop/RS 
são reconhecidas contabilmente no momento do efetivo recebimento financeiro.

2.2.2. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

2.2.3. estoques

Os materiais para expediente e consumo estão avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo 
o seu valor de mercado.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a 
renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, enten-
de que é imune de qualquer tipo de imposto, inclusive sobre rendimentos decorrentes de aplicações 
financeiras, tendo em vista que esta remuneração trata-se predominantemente de uma recomposição 
de perdas por reflexos inflacionários e que tanto o valor principal quanto o acessório (rendimento) são 
aplicados fundamentalmente nas finalidades essenciais de seu objeto social.

De acordo com o inciso I do artigo 12 do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 9.732, de 1998, o Sescoop/RS está isento também da contribuição social.

As operações do Sescoop/RS são substancialmente mantidas por meio do recebimento do repasse de 
recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit apurado no exercício, este será absorvido 
pelo patrimônio social (superávit acumulado). 

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal no dia 19 de fevereiro de 2015.
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2.2.4. imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ain-
da, quando aplicável, os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos 
qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de 
ativos, quando necessário, para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A 
depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme 
a Nota Explicativa n° 5.

A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

Um item do imobilizado é baixado após alienação, ou quando não há benefícios econômicos futuros re-
sultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o 
produto da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.2.5. impairment

O Sescoop/RS avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de dete-
rioração de seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterio-
ração de seus ativos e esta pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop/RS reconheceria no 
resultado a perda por impairment. Foi elaborado um relatório interno do Sescoop/RS, visando atender 
as exigências contidas no CPC-PME, e não foi identificada a necessidade de provisão para desvaloriza-
ção de ativos em 31 de dezembro de 2015.

2.2.6. intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de 
aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. A Administração revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos e taxa 
de amortização, levando em consideração sua vida útil. A amortização dos bens é reconhecida no re-
sultado do exercício de acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa nº 6.

2.2.7. Contas a pagar

As contas a pagar com fornecedores são obrigações decorrentes de bens ou serviços que foram adqui-
ridos no curso ordinário das atividades operacionais. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor pactua-
do em contrato, documento similar hábil ou documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop/RS 
bases confiáveis de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto de registro por competên-
cia. Na prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.2.8. salários, encargos sociais e provisões trabalhistas

Os salários, incluindo provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares negociados 
em acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados 
pelo regime de competência. 

2.2.9. receitas e despesas financeiras

As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.

2.2.10. outros ativos e passivos (circulantes e não circulante)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor do Sescoop/RS e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop/RS possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
e das variações monetárias. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido.
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Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável 
que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.11. demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamen-
to Contábil CPC 03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC).

2.3. principais julgamentos e estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para contabi-
lizar certos ativos, passivos e outras operações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias 
estimativas referentes à seleção da vida útil de bens do imobilizado, dos ativos intangíveis, provisões 
necessárias para passivos contingentes e outras similares. 

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente 
ao próprio processo de estimativa.

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases anuais.

A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) perdas por redução ao valor recuperável de ativos

A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identifica-
das e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável estimado, é constituída provisão para 
desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

b) provisões para demandas judiciais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados 
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são ape-
nas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas 
não são provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como 
exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

NOTA�3�–�CAIXA�E�EQUIVALENTES�DE�CAIXA

(a) As aplicações financeiras são efetuadas no Banco do Brasil S/A., com resgate a qualquer mo-
mento, na modalidade de fundo de renda fixa, Certificado de Depósito Bancário (CDB-DI).

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Bancos 31.315,01 109.719,36

Aplicações financeiras (a) 66.182.283,42 48.608.465,75

total 66.213.598,43 48.718.185,11
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NOTA 4 – CRÉDITOS E VALORES A RECEBER - NÃO CIRCULANTE

(a) O crédito refere-se a repasses à Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul 
Ltda., no exercício de 2001, contemplados pela Sindicância Sescoop/RS nº 002/2006, instituída 
através da Portaria nº 016 de 23 de novembro de 2006 e que recomenda ao final a instauração 
de Tomada de Contas Especial, que foi executada através do Processo nº 116/07C, no qual foram 
apurados valores históricos dos repasses. Esgotadas as medidas administrativas, remeteu-se o 
referido processo em 23 de julho de 2007 ao Tribunal de Contas da União para adoção das me-
didas legalmente previstas em relação à matéria. Em 29 de dezembro de 2009, por determinação 
do Tribunal de Contas da União, o Sescoop/RS ajuizou Ação de Cobrança mediante processo de 
natureza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia do Sul/RS, cujo processo foi tombado sob 
o nº. 035/1.09.0007717-0. Em 2010 a Entidade optou pela constituição de provisão para créditos 
de liquidação duvidosa no montante do crédito. Após ter encerrado a perícia nos documentos 
integrantes do referido processo, encontra-se, agora, em fase de sentença; 

(b) O crédito refere-se a contrapartida correspondente aos 30% das parcelas das bolsas de es-
tudos não adimplidas pelos alunos matriculados no curso de Técnologo em Gestão de Coope-
rativas ministrato pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. Fez-se necessário 
o ajuizamento de execução visando a cobrança das mensalidades não quitadas, com a devida 
correção. A Entidade optou pela constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
no montante do crédito.

NOTA 5 – IMOBILIZADO

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Créditos e valores a receber de terceiros - PJ (a) 216.190, 97 216.190, 97

Créditos e valores a receber de terceiros - PF (b) 7.496,58 -

(-) Provisão p/perdas de valores a receber de terceiros - PJ (216.190,97) (216.190,97)

(-) Provisão p/perdas de valores a receber de terceiros - PF (7.496,58) -

total - -

descrição
% taxas anuais de 

depreciação

31/12/2015
31/12/2014

Custo depreciado líquido

Imóveis 2,5% 2.814.660,29 (671.882,41) 2.142.777,88 2.200.587,52

Terrenos - 2.502.792,00 - 2.502.792,00 2.502.792,00

Móveis e Utensílios
De 2,5% a 16,67%, sendo a 
média ponderada de 12,16%

650.152,78 (373.477,00) 276.675,78 328.454,22

Veículos
De 20% a 33,33%, sendo a 
média ponderada de 26,43% 

511.270,01 (179.759,67) 331.510,34 368.698,22

Máquinas e 
Equipamentos

De 10% a 50%, sendo a média 
ponderada de 18,83%

85.160,59 (59.357,21) 25.803,38 28.405,51

Equipamentos de 
Informática

12,5% a 100%, sendo a média 
ponderada de 29,66% 

882.148,54 (599.218,71) 282.929,83 262.336,32

Equipamentos de 
Comunicação

12,5% a 50%, sendo a média 
ponderada de 22,44%

71.572,57 (42.924,72) 28.647,85 33.493,69

Outros bens móveis 16,67% 25.456,97 (17.373,68) 8.083,29 10.779,93

total 7.543.213,75 (1.943.993,40) 5.599.220,35 5.735.547,41
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NOTA�6�–�INTANGÍVEL

Para atender ao CPC 01 e 27, o Sescoop/RS contratou empresa especializada para realização de avaliação 
patrimonial, a qual forneceu subsídios para a Administração na determinação das vidas úteis, dos valores 
residuais e da valorização dos ativos, em especial quanto à recuperabilidade dos saldos registrados 
nas operações da entidade. Após o laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis disponibilizado 
pela empresa contratada, o Sescoop/RS efetuou, em 2012, a alteração das vidas úteis dos itens do 
imobilizado, passando os itens de cada grupo possuírem vida útil e taxa de depreciação específica.

Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2015:

descrição
% taxas anuais 
de depreciação

31/12/2015
31/12/2014

Custo amortização líquido

Direito de uso 
de software

20% 280.163,06 (238.523,62) 41.639,44 55.490,80

total 7.543.213,75 (1.943.993,40) 5.599.220,35 5.735.547,41

descrição
saldo líquido

em 31/12/2014
adição Baixa depreciação

saldo líquido
 em 31/12/2015

Imóveis 2.200.587,52 - - (57.809,64) 2.142.777,88

Terrenos 2.502.792,00 - - - 2.502.792,00

Móveis e Utensílios 328.454,22 - - (51.778,44) 276.675,78

Veículos 368.698,22 - - (37.187,88) 331.510,34

Máquinas e Equipamentos 28.405,51 8.959,77 - (11.561,90) 25.803,38

Equipamentos de Informática 262.336,32 111.008,00 - (90.414,49) 282.929,83

Equipamentos de 
Comunicação

33.493,69 5.286,57 - (10.132,41) 28.647,85

Outros Bens Móveis 10.779,93 - (2.696,64) 8.083,29

total 5.735.547,41 125.254,34 - (261.581,40) 5.599.220,35

descrição
saldo líquido

em 31/12/2014
adição Baixa amortização

saldo líquido
 em 31/12/2015

Direitos de uso 
de software

55.490,80 - - (13.851,36) 41.639,44

total 55.490,80 - - (13.851,36) 41.639,44

 NOTA 7 – CONTAS A PAGAR

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Fornecedores - PJ 1.197.667,64 973.965,21

Convênios de apoio financeiro (b) 2.817.875,84 2.898.387,11

Convênio projetos Fundecoop (c) 332.826,32 422.297,61

total 4.348.369,80 4.294.649,93

Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2015:
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descrição 31/12/2015 31/12/2014

Encargos, consignações e 
impostos s/folha de pagamento

205.118,37 183.860,43

Consignáveis de terceiros 52.740,25 27.712,91

Encargos sobre terceiros 4.053,00 4.624,50

total 261.911,62 216.197,84

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Férias e abonos pecuniários 
c/respectivos adicionais de 1/3

472.790,12 463.026,94

INSS sobre férias 112.051,22 109.737,39

FGTS sobre férias 37.822,91 37.041,82

PIS sobre férias 4.727,88 4.630,27

total 627.392,13 614.436,42

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Contingências cíveis (b) 50.000,00 650.000,00

Contingências trabalhistas (c) 57.000,00 45.000,00

Provisão para Imposto de Renda 
s/rendimento das aplicações financeiras (d)

- -

Provisão para INSS s/serviços prestados 
por cooperativas de trabalho (e)

- 172.715,77

total 107.000,00 867.715,77

(a) O valor existente sob a rubrica de “Convênios de Apoio Financeiro” refere-se a projetos 
descentralizados, executados nas formas das Resoluções Sescoop/RS nº 08/2007 e nº 54/2013, 
que tiveram sua execução e prestação de contas até 31 de dezembro de 2015, com o reembolso 
dos valores programados para o ano de 2016;

(b) São valores recebidos para a realização de projetos especiais com utilização de recursos do 
Fundecoop (Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo), que tem como propósito apoiar 
ações que visem o desenvolvimento de sociedades cooperativas e seus integrantes. 

NOTA 8 – SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A PAGAR

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos 
empregados e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, conforme descrito a seguir:

NOTA 9 – PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes das folha de pagamento dos 
empregados, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir:

NOTA 10 – PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS
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(a) Movimentação das demandas judiciais

Contingência número do processo
saldo 
inicial

adições pagamento reversão saldo final

Trabalhistas 0020229-79-2013.5.04.0004 45.000,00 12.000,00 - - 57.000,00

Cíveis 035/1.09.00007717-0 50.000,00 - - - 50.000,00

Cíveis 2005.71.00.025127-8 600.000,00 - 600.000,00 - -

Tributária 5075101-58.2014.4.04.7100 172.715,77 - - 172.715,77 -

total 55.490,80 - - (13.851,36) (13.851,36) 41.639,44

(b) A provisão do processo nº 035/1.09.00007717-0 é referente ao processo judicial movido contra 
a Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul Ltda., no exercício de 2001, 
contemplados pela Sindicância Sescoop/RS nº 002/2006. O Tribunal de Contas da União determinou 
a adoção das medidas judiciais necessárias, quando então fora ajuizada Ação de Cobrança mediante 
processo de natureza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia do Sul/RS. Tendo em vista a 
classificação de ganho como “possível”, faz-se necessário o provisionamento para custear eventuais 
honorários advocaticios.

(c) O Processo nº 2005.71.00.025127-8 tramita junto a Justiça Federal e refere-se à ação de 
Reintegração de Posse do imóvel localizado na Rua Vigário José Inácio, 303, bem como de 
pagamento de indenização pela utilização do imóvel, no período (2004 a 2007) em que a posse foi 
considerada de má-fé. Ocorre que, inicialmente, a Entidade tinha a intenção de que o juízo fixasse 
os valores a serem pagos, compensando, contudo, o valor despendido pela Ocergs e Sescoop/RS 
em benfeitorias necessárias. Na sentença de liquidação, embora tenha o Juiz reduzido o valor que 
a CGU entendia devido, não considerou os investimentos realizados para fins de compensação. 
Foi interposto recurso da decisão, na tentativa de reformar a sentença de 1° grau, visando a 
compensação dos valores e a consequente redução dos valores, o que não foi acatado pelo juízo. 
No mês de agosto de 2015, não havendo mais possibilidade recursal, a Ocergs e o Sescoop/RS 
efetuaram o pagamento determinado na sentença, que totalizou em R$ 1.206.084,12, resultando 
em R$ 603.042,06 de desembolso para cada Entidade. O processo aguarda encerramento formal 
e o levantamento de valores depositados em juízo. 

(d) Em abril de 2012, o Banco do Brasil S/A suspendeu a retenção do Imposto de Renda na Fonte 
(IRRF) sobre os rendimentos obtidos nas aplicações financeiras que o Sescoop/RS mantém na 
referida instituição, baseados na liminar concedida em sede cautelar pelo STF, face a ADI nº 1802-DF 
contra os artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Diante deste fato, após consulta ao Sescoop Nacional  
(Parecer ASJUR Sescoop nº 136/2012) e assessoria jurídica do Sescoop/RS (Parecer Jurídico nº 19/2012), 
a Administração do Sescoop/RS, observando o princípio da prudência, optou pela constituição 
de provisão do IRRF sobre os rendimentos obtidos nas aplicações financeiras mantidas com o 
Banco do Brasil S/A. Em 2014, após revisão da situação, a Administração do Sescoop/RS reverteu 
os valores provisionados, considerando a classificação do passivo contingente em “possível” pela 
assessoria jurídica do Sescoop/RS. Conforme o CPC nº 25 o tratamento contábil adequado para 
essa classificação é a divulgação em notas explicativas, não sendo necessário efetuar a provisão 
contábil. Para cumprir a determinação e para fins de divulgação e transparência, a Administração do 
Sescoop/RS manterá o controle dos valores. O valor total das retenções, compreendido o período 
de abril/2012 a dezembro/2015 resulta em aproximadamente R$ 3.250.143,95.
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NOTA�12�–�RECEITA�OPERACIONAL�LÍQUIDA

(a) Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento 
da GPS e repasse do INSS (2,5% sobre a folha de pagamento) para o Sescoop Nacional;

NOTA�13�–�PESSOAL,�ENCARGOS�E�BENEFÍCIOS�SOCIAIS

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Superávit acumulado 48.795.565,42 37.477.119,87

Superávit do exercício 17.924.176,56 11.318.445,55

total 66.719.741,98 48.795.565,42

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Receitas de contribuições (a) 30.809.920,11 27.732.911,15

Receitas de transferências 217.424,00 285.468,08

total 31.027.344,11 28.018.379,23

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Vencimentos e remunerações 4.054.845,66 3.851.574,38

Encargos sociais patronais 1.313.579,08 1.261.874,89

Benefícios sociais 822.101,80 767.308,92

Remunerações Variáveis 11.919,19 13.330,61

total 6.202.445,73 5.894.088,80

NOTA 11 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é composto substancialmente de superávit ou déficit acumulados:

(e) Em outubro de 2014, o Sescoop/RS ajuizou Ação Ordinária, autuada sob  
nº 5075101.58.2014.4.04.7100, perante a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Rio 
Grande do Sul, requerendo a suspensão da exigibilidade tributária e a repetição de indébito 
tributário referente à contribuição previdenciária de 15%, a cargo do tomador de serviços quando 
da contratação de cooperativas. Tal contribuição foi instituída pelo art. 22, IV da Lei 8.212/91 
e foi objeto recente de declaração de inconstitucionalidade, em vias de controle difuso, pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão que antecipa os efeitos da tutela foi deferida, 
liminarmente, determinando a “suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária de 15% 
incidente sobre os pagamentos efetuados pela autora a título de serviços prestados por meio 
de cooperativas”. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha delcarado, por via incidental, a 
inconstitucionalidade de tal incidência tributária, a Administração do Sescoop/RS, baseada no 
parecer da assessoria jurídica do Sescoop/RS, entendeu adequada a realização da provisão dos 
valores, pelo menos até o julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade que tramita 
no Supremo Tribunal Federal e/ou julgamento final do processo que a Entidade ingressou contra 
a União - Fazenda Nacional. Em agosto de 2015 a sentença foi favorável ao Sescoop/RS motivo 
pelo qual foi realizada a reversão da provisão anteriormente constituída. O processo encontra-se 
em fase de execução para apuração dos valores a serem restituídos ao Sescoop/RS.
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NOTA 15 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

NOTA 16 – DESPESAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

NOTA 17 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Despesas de comunicação 228.750,31 229.533,29

Ocupação e serviços públicos 152.323,49 109.177,67

Material de consumo 177.587,15 220.328,83

Diárias e hospedagens 88.849,00 76.005,13

Passagens e locomoções 57.012,49 31.811,96

Despesas com dirigentes e conselheiros 36.216,30 40.216,80

Material de consumo durável 12.180,89 10.658,40

total 752.919,63 717.732,08

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Serviços especializados 5.661.845,41 5.893.706,82

Encargos sobre serviços de terceiros 182.858,22 495.768,52

Outros serviços 132.123,86 133.888,37

Serviços gerais 121.649,17 179.004,78

Auditoria e consultoria 81.110,60 92.506,08

Outros serviços de terceiros - pessoa física 47.040,00 27.860,00

Transportes 30.154,88 29.814,19

total 6.256.782,14 6.852.548,76

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Federais 1.851,74 620.775,53

Estaduais 9.211,53 9.261,60

Municipais 53.226,80 50.385,05

Outras despesas tributárias 2.754,77 19.950,08

total 67.044,84 700.372,26

NOTA 14 – DESPESAS INSTITUCIONAIS

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Serviços e divulgações institucionais 3.761.198,33 4.301.742,78

Auxílios financeiros a estudantes 3.132.270,79 3.634.415,19

Materiais para treinamento 640.468,85 1.089.622,53

Auxílios educacionais 39.370,00 12.285,00

Locações 22.080,00 117.227,00

Premiações - 75.495,00

total 7.595.387,97 9.230.787,50
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NOTA�19�–�RESULTADO�FINANCEIRO�LÍQUIDO

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Receitas financeiras

Receitas de aplicações financeiras 
e outras receitas financeiras

7.785.459,02 7.017.963,72

  

Despesas financeiras

Despesas bancárias e outras 
despesas financeiras

(21.338,38) (13.540,57)

resultado financeiro 7.764.120,64 7.004.423,15

NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Remuneração do pessoal-chave da Administração

De acordo com o regimento interno do Sescoop Nacional é princípio sistêmico a não remuneração dos 
membros dos conselhos administrativo e fiscal.

NOTA 21 – SEGUROS
A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. As premissas de 
riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, 
consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Vergilio Frederico Perius
Presidente

CPF 009.116.740-04

Norberto Tomasini
Superintendente

CPF 183.577.410-53

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2015.

Luciana Futuro Pfitscher
Contadora CRCRS 080795/O-0

CPF 009.238.290-83

(a) Refere-se a receitas auferidas com a execução de atividades finalistas relacionadas aos cursos 
de graduação e pós-graduação ministrados pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - 
Escoop;

(b) Refere-se à recuperação de despesas por meio da execução do Contrato de Gestão firmado 
com a Ocergs - Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul. 
Também compõem este montante, o valor das taxas recebidas pelas inscrições no processo 
seletivo simplificado e no 4º Encontro de Presidentes e Executivos de Cooperativas - Epecoop, 
bem como o resultante da atualização dos depósitos judiciais.

NOTA 18 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

descrição 31/12/2015 31/12/2014

Receitas de serviços (a) 121.203,14 212.670,30

Outras receitas (recuperação de despesas) (b) 176.563,80 67.980,89

total 297.766,94 280.651,19
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Relatório dos auditores independentes

Examinamos as demonstrações contábeis do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-
mo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS 
ou Entidade), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2015 e as respecti-
vas demonstrações do superávit, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa referentes 
ao exercício findo naquela data, assim como o re-
sumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 

responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações contábeis

A Administração do Sescoop/RS é responsável 
pela elaboração e pela adequada apresentação 
destas demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às pequenas e médias empresas e entidade 
sem finalidade de lucros, as quais abrangem os 
pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emi-
tidos pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independente se causada por 
fraude ou erro.

responsabilidade dos  
auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Estas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e também 
que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter uma segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis estejam livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedi-
mentos selecionados para a obtenção de evi-
dência a respeito dos valores e das divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do julga-
mento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contá-
beis, independente se causada por fraude ou erro. 
Nesta avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis do Sescoop/RS para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opi-
nião sobre a eficácia destes controles internos do 
Sescoop/RS. Uma auditoria inclui, também, a ava-
liação da adequação das práticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela Administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.

opinião

Em nossa opinião as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira do Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 
Sul em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a 
pequenas e médias empresas e entidade sem fi-
nalidade de lucros, as quais abrangem os pronun-
ciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002, emitidos pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Goiânia, 12 de favereiro de 2016.

Gester Luis dos Santos 
Contador CRC SP-216916/O T-GO

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” – RS

Aos:
Administradores e Conselheiros do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 
do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – RS
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objetivos linhas de ação orçado % Beneficiários
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Promover a cultura da cooperação 
e disseminar a doutrina, os valores 
e princípios do cooperativismo
R$ 5.206.135,00

Estimular o aumento da participação 
de cooperados e familiares nas 
cooperativas

 567.931,00 1,26% 64.312 

Promover a educação cooperativista 
nas cooperativas e comunidades

 4.620.204,00 10,26% 39.385 

Preservar a memória do 
cooperativismo

18.000,00 0,04% 300 

Promover a profissionalização da 
gestão cooperativista 
R$ 2.951.890,00

Desenvolver um portfólio nacional de 
formação em gestão

 1.967.308,00 4,37% 581 

Qualificar dirigentes e cooperados em 
gestão cooperativista

 961.785,00 2,14% 3.478 

Disseminar as boas práticas de gestão 
em cooperativas

 22.797,00 0,05% 1.590 

Ampliar o acesso das cooperativas 
às soluções de formação e 
qualificação profissional 
R$ 10.807.853,00

Oferecer qualificação profissional 
especializada, prioritariamente por 
meio da articulação com parceiros e 
de forma complementar à atuação do 
Sescoop

 10.805.793,00 24,01% 32.092 

Implementar mecanismos de 
interiorização e soluções tecnológicas 
que aumentem o alcance das 
qualificações e o atendimento às 
cooperativas

 2.060,00 
0,00%

50 

Monitorar desempenhos 
e resultados com foco na 
sustentabilidade das cooperativas 
R$ 500.000,00

Avaliar permanentemente o 
desempenho das cooperativas para a 
melhoria de sua gestão e governança

 500.000,00 1,11% 25 

Apoiar iniciativas voltadas para a 
saúde e segurança do trabalho e 
de qualidade de vida 
R$ 1.025.355,00

Promover e apoiar práticas de saúde 
e segurança no trabalho

 115.000,00 0,26% 3.590 

Estimular e apoiar as cooperativas 
no cumprimento das normas 
regulamentadoras de saúde e 
segurança do trabalho

 877.621,00 1,95% 11.770 

Incentivar a adoção de estilo de vida 
saudável pelas cooperativas

 32.734,00 0,07% 4.390 

Apoiar práticas de 
responsabilidade socioambiental 
R$ 551.302,00

Estimular a adoção de ações de 
responsabilidade socioambiental 
pelas cooperativas 

 551.302,00 1,22% 123.628 
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Desenvolver continuamente as 
competências dos colaboradores 
R$ 132.760,00

Ampliar e intensificar o 
desenvolvimento das competências 
e de retenção de talentos, alinhadas 
aos desafios do cooperativismo

 132.760,00 0,29% 76 

Aprimorar a Gestão Estratégica, 
Padronizar Processos, Aperfeiçoar 
Controles e realizar Investimentos 
R$ 23.839.222,00

Pessoal Área Meio  3.569.090,00 7,93% -

Pessoal Área Fim  4.096.581,00 9,10% -

Manutenção da Estrutura Área Meio  2.169.071,00 4,82% -

Manutenção da Estrutura Área Fim  485.080,00 1,08% -

Investimentos  13.519.400,00 30,03% -

total do orçamento 2016  45.014.517,00 100,00% 285.267 

Sescoop/RS – Plano de Trabalho 2016
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PLANO�DE�TRABALHO�EXERCÍCIO�2016
(valores expressos em reais)

origem dos recursos orçado %

Contribuições Sescoop  32.525.036 72,3%

Juros de Títulos de Renda  4.780.000 10,6%

Receitas de Serviços  238.410 0,5%

Outras Receitas  105.000 0,2%

Venda de Ativos  81.600 0,2%

Outras Receitas Correntes  503.891 1,1%

Saldo de Exercícios Anteriores  6.780.580 15,1%

total  45.014.517 100%

aplicação dos recursos orçado %

Projetos de Formação Profissional  11.337.615 25,2%

Projetos de Promoção Social  6.017.680 13,4%

Projetos de Divulgação Institucional  3.320.000 7,4%

Projetos de Monitoramento  500.000 1,1%

Manutenção Atividade Meio  5.738.161 12,8%

Manutenção Atividade Fim  4.581.661 10,2%

Investimentos  13.519.400 30,0%

total  45.014.517 100%

Contribuições Sescoop 
 32.525.036  

72,3%

Juros de Títulos de Renda 
 4.780.000  

10,6%

Outras Receitas Correntes 
 503.891  

1,1%

Venda de Ativos 
 81.600  
0,2%

Outras Receitas 
 105.000  

0,2%

Receitas de Serviços 
 238.410  

0,5%

Saldo de Exercícios Anteriores 
 6.780.580  

15,1%

Projetos de Formação Profissional 
 11.337.615  

25,2%

Investimentos 
 13.519.400  

30,0%

Manutenção Atividade Fim 
 4.581.661  

10,2%

Manutenção Atividade Meio 
 5.738.161  

12,8%

Projetos de Monitoramento 
 500.000  

1,1%

Projetos de Divulgação Institucional 
 3.320.000  

7,4%

Projetos de Promoção Social 
 6.017.680  

13,4%
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Rua Félix da Cunha, 12 • Bairro Floresta • Porto Alegre • RS 
CEP 90570-000 • Fone: (51) 3323-0000
ocergs@ocergs.coop.br • www.ocergs.coop.br
sescooprs@sescooprs.coop.br • www.sescooprs.coop.br

PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO

Ação cooperativista  
para um mundo melhor

Gestão democrática pelos associados

Participação econômica dos associados

Autonomia e independência

Educação, formação e informação

Intercooperação

Compromisso com a comunidade

Adesão voluntária e livre


