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Vergilio Frederico Perius
Presidente do Sistema Ocergs - Sescoop/RS

O fortalecimento do Cooperativismo Gaúcho em 2014 e a realização de várias atividades pelo Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, são fatos evidenciados nos indicadores apresentados no presente Relatório. 

Entre as ações a serem destacadas está o XVI Seminário Gaúcho de Cooperativismo que contou com a participação 
de mais de 450 cooperativistas e dos candidatos ao Governo do Estado do RS, onde foram apresentadas as Propostas 
de Políticas Públicas para o Cooperativismo, resultantes da Plataforma para Governos e Parlamento 2015/2018, que 
foi elaborada pela Ocergs após consulta às Cooperativas Gaúchas. 

Inserida na programação do Seminário, ocorreu a entrega do Prêmio Ocergs de Cooperativismo que objetivou 
dar visibilidade a projetos de Cooperativas Gaúchas nas categorias de “Intercooperação,” “Inovação em Educação, 
Cultura, Gestão ou Tecnologia” e “Responsabilidade Social ou Ambiental”, bem como a entrega do Troféu Padre 
Theodor Amstad à personalidade que prestou relevantes serviços ao Cooperativismo Gaúcho.

Na Ocergs, deu-se início à nova forma de governança, em consonância com o Sistema Cooperativista Nacional. 
Na Assembleia Geral Ordinária de 2014 foi eleita a nova Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética da 
Instituição, com mandato de quatro anos. 

Destaca-se igualmente, a elaboração do Plano Estratégico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS para o período de 2015-2020, 
processo que contou com a participação de todos os órgãos colegiados. 

Por ser o órgão de Representação Política e Institucional do Cooperativismo Gaúcho, a Ocergs estabeleceu den-
tre seus Projetos Estruturadores o de “Fomentar e Monitorar Políticas Públicas favoráveis ao Cooperativismo” e o 
“Fortalecimento da Representação Política e Institucional do Cooperativismo”, que já estão sendo desenvolvidos, e 
serão intensificados no período de 2015-2020. Além disso, a consolidação da representação sindical e da Categoria 
Econômica das Cooperativas é ponto crucial para o desenvolvimento do Sistema Cooperativista.

Dentre os Projetos Estruturadores do Sescoop/RS estão a “Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop”, 
com seus cursos de Graduação e Pós-graduação focados na moderna gestão de Cooperativas, e, a implantação do 
“Programa de Autogestão das Cooperativas Gaúchas”, claramente identificados com as atividades finalísticas da 
entidade e com as diretrizes nacionais. 

Tais iniciativas objetivam a implantação das mais modernas tendências em 
governança nas Instituições do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, além do alinhamento 
com os Planos Estratégicos da OCB, Sescoop Nacional e Cncoop, visando a 
contínua melhoria de prestação de serviços às Cooperativas Gaúchas. 

Vislumbra-se para 2015, a execução de diversos projetos coordenados no 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, tendo como foco o desenvolvimento do Cooperati-
vismo em nosso Estado, perpassando pelo fortalecimento da representação polí-
tica do setor, e da formação profissional, promoção social e monitoramento das 
Cooperativas Gaúchas.  

Mensagem do Presidente



Sescoop/RS

Entidade civil de direito privado, sem fi ns lucrativos, constituído 

sob o estatuto do serviço social autônomo. É integrante do Sistema 

Cooperativista Nacional e suas responsabilidades sociais eviden-

ciam-se, particularmente, na ênfase conferida às atividades capazes 

de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos 

do Sistema Cooperativista. Os recursos são geridos pela OCERGS, 

segundo as fi nalidades e legislação em vigor.

MISSÃO

Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão 

para o desenvolvimento das cooperativas gaúchas. 

VISÃO

Ser reconhecido por sua excelência na formação profi ssional 

cooperativista e promoção da sustentabilidade das cooperativas, 

visando melhor qualidade de vida e bem estar de seus associados, 

empregados e familiares. 

Entidade civil de natureza privada, sem fi ns lucrativos, com abran-

gência e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul, integra-

da à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e ao Cadastro 

Nacional de Entidades Sindicais (CNES) como representante da 

categoria econômica das cooperativas. 

MISSÃO

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das 

cooperativas gaúchas, por meio da representação político-

institucional.

VISÃO

Ser reconhecida como Entidade de excelência, promotora da sus-

tentabilidade do cooperativismo gaúcho e da promoção socioeco-

nômica das pessoas que o integram.

FUNÇÃO

Promover a representação institucional, o registro, o cadastro e a 

certifi cação das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul.

FUNDAMENTO LEGAL

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

Entidade sindical patronal das cooperativas do Estado do Rio Grande 

do Sul.

MISSÃO

Defender o cooperativismo e os interesses da categoria econômica 

das cooperativas gaúchas.

VISÃO

Ser reconhecida pela excelência na prestação dos serviços de repre-

sentação sindical junto às cooperativas do Estado do Rio Grande 

do Sul, considerando sempre que os empregados são colaboradores 

destas.

FUNÇÃO

Representação sindical das cooperativas, em juízo e fora dele; fi r-

mar acordos e convenções coletivas de trabalho ou suscitar dissí-

dios coletivos; oferecer orientação às cooperativas sobre matéria de 

natureza sindical.

FUNDAMENTO LEGAL

Carta Sindical do Ministério do Trabalho e Emprego, processo 

nº 46000000943/94, publicada no D.O.U. em 13/08/2001.

FUNÇÃO

Organizar, administrar e executar o ensino de formação profi ssional 

para as cooperativas; fomentar o desenvolvimento e promoção dos 

trabalhadores e dos associados das cooperativas; operacionalizar o 

monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle das coope-

rativas; executar programas voltados à capacitação para a gestão 

cooperativa; organizar e executar pesquisas para a melhoria do 

ensino cooperativista; divulgar as ações cooperativas; promover 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.

Organização Cooperativa Organização Sindical



Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop

Entidade executora de atividades relacionadas ao ensino de forma-

ção profi ssional, atuando na consecução das metas fi nalísticas do 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do 

Rio Grande do Sul - Sescoop/RS.

MISSÃO

Preparar profi ssionais para as diversas áreas das cooperativas, nota-

damente para a moderna gestão.

VISÃO

Ser a entidade de referência em ensino e pesquisa do cooperati-

vismo.

FUNÇÃO

Executar o ensino de formação profi ssional para as cooperativas; 

Fomentar a produção científi ca no campo do cooperativismo; 

Disseminar o conhecimento do cooperativismo em seus aspectos 

sociais e econômicos.

FUNDAMENTO LEGAL

Artigo 8º da Medida Provisória nº 1.715, de 03/09/98 e suas reedições, 

regulamentado pelo Decreto nº 3.017 de 06/04/99; Portaria 

nº 994 do MEC publicada no DOU em 25/07/11; Regimento Interno 

do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e Resolu-

ção nº 11/07 do Conselho Administrativo do SESCOOP/RS.

“O cooperativismo gaúcho tem uma grande tradição e con-

tribuição ao desenvolvimento do Estado. A história do coope-

rativismo no Rio Grande do Sul, que já tem 112 anos, nos mos-

tra que estamos maduros para assumir o projeto inovador 

que é a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. 

As avaliações positivas do Ministério da Educação e a apro-

vação unânime pelo Conselho Nacional de Educação nos 

deram a segurança de que estamos no caminho certo, 

buscando consolidar o movimento cooperativo gaúcho através de 

uma Academia própria, podendo, a partir daí, estreitar ainda mais 

nossas relações com a Academia Nacional. Está na hora do coopera-

tivismo do Rio Grande do Sul não apenas reproduzir o conhecimento 

existente, mas começar a produzir, através da pesquisa, conhecimento 

contemporâneo nesta área.”

GRADUAÇÃO

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas 

é autorizado pelo Ministério da Educação através da Portaria 

n° 290/2011. Tem duração de 5 semestres e qualifi ca profi ssionais 

para a gestão competente de empresas cooperativas.

PÓS-GRADUAÇÃO

Especialização com foco na moderna gestão das cooperativas. 

É destinado a alunos com ensino superior completo.

PESQUISA

A ESCOOP mantém projetos nas Linhas de Pesquisa “Identida-

de Cooperativa” e “Gestão Cooperativa”, notadamente ligados a 

Programas de Iniciação Científi ca em seus cursos de Graduação e 

Pós-Graduação.

EXTENSÃO

Os cursos de extensão objetivam a atualização do conhecimento e 

das técnicas, qualifi cando os cooperativistas para atender as deman-

das de um cooperativismo em constante transformação.

SEDE DA ESCOOP
Avenida Berlim, 409, Bairro São Geraldo, Porto Alegre - RS 
CEP 90240-581, Fone: (51) 3222-5500, www.escoop.edu.br



Representação do Sistema Cooperativista
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O ano de 2014 foi marcado por dois grandes eventos: a Copa 
do Mundo de futebol que, de certa forma, parou a economia 
para confraternizar esse esporte; e as eleições, que mobi-
lizaram a sociedade politicamente. Esses dois momentos 
ditaram a performance econômica do Brasil em 2014, cujo 
Produto Interno Bruto (PIB), segundo as últimas estimativas 
do Banco Central do Brasil, encolheu 0,15%.

Mas não foram apenas esses dois eventos que influen-
ciaram o mau desempenho econômico do País. Hoje, 
as economias nacionais são interligadas através do co-
mércio internacional. Portanto, uma desaceleração da 
economia internacional impacta diretamente a brasilei-
ra. E foi exatamente o que aconteceu, a balança comer-
cial brasileira, em 2014, registrou déficit depois de 14 
anos com saldos positivos (as importações superaram 
as exportações em US$ 3,9 bilhões). Grande parte do 
baixo desempenho foi motivado pela queda dos preços 
das principais commodities agrícolas exportadas, e da 
retração do volume exportado. A crise na Europa e o 
arrefecimento da economia chinesa são sinais claros 
de que o comércio internacional não vai se apresentar 
como indutor do crescimento econômico brasileiro no 
curto prazo, como ocorreu no passado.

A economia gaúcha continua dependente do desem-
penho do agronegócio. As boas safras de 2013 e a de 
2014, apesar das perdas na cultura do trigo deste úl-
timo, deram fôlego ao fraco desempenho dos demais 
setores, o que permite que a economia não sofra ainda 
mais com o mau desempenho desses segmentos.

Por sua vez, o Estado passa por um momento crítico 
em suas contas públicas, situação que vai exigir em-
penho do Governo para colocar em prática os ajustes 
necessários. Isso fará com que o Estado não tenha mais 
fôlego para estimular a economia através do aporte de 
recursos públicos, agora escassos.

Nesse cenário, não há espaço para socorro governa-
mental à atividade econômica, e aquelas empresas que 
se apresentarem mais competitivas no mercado ocu-
parão o espaço deixado com a crise. É nesse ponto que 
o cooperativismo pode encontrar o caminho para sua 
expansão. A crise financeira de 2008 já demonstrou a 
capacidade do cooperativismo de Crédito de enfrentar 
momentos de dificuldade. Já o cooperativismo Agrope-
cuário, bem estruturado e fundamentado nos princí-
pios cooperativistas, dá sinais claros de como o homem 
do campo pode se defender das oscilações do mercado 
através da união de forças.

O ramo de Infraestrutura, responsável por levar insumo 
básico (energia elétrica) a milhares de consumidores no 

Estado, não tem recebido a devida atenção do Governo 
Federal nos últimos anos. Os reajustes tarifários recentes, 
indesejados pela sociedade hoje, eram questão de justiça 
econômica ao setor elétrico. O trunfo do cooperativismo 
de eletrificação, por sua vez, está na proximidade com o 
consumidor, o que permite melhor prestação do serviço, 
motivo pelo qual as cooperativas foram reconhecidas 
pela Aneel, através das altas pontuações no Índice Aneel 
de Satisfação do Consumidor – ISAC, que superaram os 
níveis alcançados pelas concessionárias.

Desafios para o ano de 2015

O primeiro trimestre do ano já começou com notícias 
pessimistas com relação à economia brasileira: grande 
parte delas decorrente de medidas equivocadas no pas-
sado, como desequilíbrio nas contas públicas e a falta 
de planejamento no setor energético. Mas também há 
questões novas que vão comprometer o desempenho 
econômico do País, bem como o gaúcho.

Se por um lado o preço da energia elétrica é pressionado 
pela crise hídrica, por outro os preços dos combustíveis se 
elevaram (mesmo havendo retração do preço internacio-
nal do barril de petróleo) devido ao aumento de impostos 
diretos, decorrentes do ajuste fiscal que o Governo Federal 
necessita executar para equilibrar as contas públicas.

Em ambos os casos, insumos básicos da economia ti-
veram seus preços elevados, o que vai impactar dire-
tamente os preços dos demais produtos e serviços na 
economia, logo o ano promete inflação elevada, acom-
panhada de economia estagnada, situação pela qual o 
País já passou e que se mostra preocupante.

No cenário internacional, a desaceleração da economia 
chinesa (menor nível em 24 anos) é um desafio a paí-
ses exportadores de matéria-prima, como o Brasil. Isso 
porque o menor apetite chinês contribui para a queda 
nos preços das principais commodities, bem como para 
a redução do volume comercializado, refletindo na ba-
lança comercial brasileira. No entanto, esse é um dos 
problemas que pode ter desfecho mais rápido, uma vez 
que a economia americana parece estar dando sinal de 
recuperação, o que traz um novo alento ao comércio 
internacional, e o governo chinês se mostra disposto a 
estimular a sua economia.

Outro fator a se observar de perto é o movimento 
cambial. A crise na zona do Euro, juntamente com a 
perspectiva de mudança na política monetária ame-
ricana, tem feito o dólar se valorizar frente ao real. 

Retrospectiva Econômica
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Esse movimento do câmbio implica duas situações: 
os produtos brasileiros mais atrativos ao mercado externo, 
portanto uma esperança ao setor exportador; e uma 
pressão inflacionária ainda maior, pois parte dos produ-
tos em circulação são importados, logo ficam mais caros.

O fato é que o Brasil surfou a onda de prosperidade 
trazida pelo comércio internacional aquecido duran-
te os primeiros anos do governo Lula. Quando a cri-
se financeira de 2008 se espalhou pelos mercados, o 
setor público trouxe para si a condução da economia, 
desenvolvendo o mercado interno brasileiro por meio 
de diversos incentivos governamentais ao consumo 
e produção. O problema é que agora China e Euro-
pa derrubam qualquer otimismo quanto ao comércio 
internacional; o setor público não pode mais manter os 
incentivos, e a inflação alta se avizinha.

Mas o cenário não é alarmante para aqueles que conside-
ram o momento certo de conquistar seu espaço. É na crise 
que os mais competitivos e profissionalizados encontram 
espaço para ocupar o lugar dos ineficientes. No coopera-
tivismo não é diferente, as cooperativas que têm visão a 
longo prazo, que planejam seu crescimento, que procuram 
se atualizar operacionalmente vão ser as menos afetadas 
com o cenário pessimista para o ano de 2015.

Apesar do pessimismo dos analistas econômicos para 
este ano, o Rio Grande do Sul espera colher uma ótima 
safra, o que vai amenizar as perdas dos demais seto-
res. Por sua vez, o ano de 2016, caso as medidas fiscais 
levadas pelos governos federal e estadual se concreti-
zem e tenham sua eficácia constatada, e os escândalos 
de corrupção não contaminem de forma drástica a eco-
nomia, promete ser bem diferente deste.
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O segmento cooperativista gaúcho tem motivos de sobra 
para comemorar os resultados obtidos em 2014. Com 
destaque em diversos ramos, as cooperativas gaúchas 
receberam premiações e foram homenageadas pelo tra-
balho e serviços prestados ao longo do ano. Ao todo, 
entre certificados, medalhas e troféus, foram 188 prêmios 
recebidos por cooperativas dos ramos Agropecuário, Crédito, 
Educacional, Infraestrutura, Saúde, Trabalho e Transporte.

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS também atuou de forma 
significativa na divulgação da força do cooperativismo 
no desenvolvimento da economia do Estado, onde atuam 
447 cooperativas com cadastro ativo, somando 2,4 mi-
lhões de associados e cerca de 54,3 mil empregos diretos.

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio 
Perius, enalteceu o trabalho das cooperativas em 
prol do desenvolvimento de suas comunidades 
locais, combatendo as desigualdades sociais, gerando 
empregos, promovendo a inclusão social e realizando 
negócios de forma sustentável. Destacou, também a 
mensagem da Organização das Nações Unidas (ONU), 
que em 2012, no Ano Internacional das Cooperativas, 
ressaltou que as cooperativas constroem um mun-
do melhor. “Nos últimos 10 anos não houve tantas 
premiações. Isso é fruto da determinação da ONU de 
que o cooperativismo é extremamente importante”, 
destaca Perius.

Cooperativismo Gaúcho recebe Premiações

Dentre as premiações recebidas destacam-se as seguintes conquistas, entre outras premiações que foram 

concedidas a cooperativas, seus presidentes e dirigentes:

 Marcas de Quem Decide
 Top of Mind
 Maiores e Melhores: as 1.000 Maiores Empresas do Brasil
 Melhores Empresas para Trabalhar no RS
 100 Maiores do Rio Grande do Sul
 Selo Ouro Unimed de Sustentabilidade
 100 melhores Vinhos do Mundo 
 Prêmio Mérito Lojista
 Prêmio Responsabilidade Social
 Prêmio Top de Marketing
 Top Ser Humano
 Troféu Campeador
 Prêmio Ocergs de Cooperativismo
 Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia
 500 Maiores do Sul
 Os Líderes da Economia no RS
 Medalha Cidade de Porto Alegre
 Prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor 2014
 Valor 1000 Maiores Empresas
 Prêmio Concred Verde
 Prêmio Fornecedor Consciente
 Melhores empresas para se trabalhar em Saúde
 Carrinho Agas
 11º Concurso Internacional de Vinhos e Licores Vinus 2014
 11ª Edição do Encontro de Sustentabilidade
 San Francisco International Wine Competition (USA)
 15° Concurso Internacional Vinagora (Hungria)
 Prêmio Exportação RS 2014 – Destaque Mercadológico
 Sélections Mondiales des Vins (Canadá)
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O Sistema Ocergs-Sescoop/RS esteve presente nos 
principais momentos em que foram tratados e de-
batidos assuntos de interesse do cooperativismo 
gaúcho. Ocorreram importantes avanços nas políti-
cas públicas de apoio às cooperativas, medidas essas 
que repercutiram de forma positiva nas atividades de 
seus associados. 

O ano fechou com 2,4 milhões de associados em 
cooperativas, sinalizando que mais de 60% das famílias 
gaúchas estão ligadas ao cooperativismo no Estado do 
Rio Grande do Sul, fato que consolida a importância do 
movimento e busca fazer com que a sociedade perceba 
que, através da cooperação, é possível fazer o Estado se 
desenvolver e construir um mundo melhor. 

Cooperativismo Gaúcho em destaque nos principais momentos

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, juntamente com o superintendente Norberto 
Tomasini, assinaram no dia 23 de dezembro, com o Governo do Estado, na sede da Secretaria Estadual 
da Agricultura, o termo de permissão de uso de uma área no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil 
(PEEAB), em Esteio, por 25 anos, onde a partir de pré-projeto, a Ocergs deverá construir uma sede perma-
nente no local. O termo considera as inovações no uso do espaço do Parque, bem como a importância da 
participação das instituições públicas juntamente com o setor privado, visando estimular o crescimento e 
aprimoramento do setor do agronegócio no RS. 

Ocergs assina termo de permissão para uso de área 
no Parque da Expointer

Entidade construirá uma sede permanente no PEEAB, onde anualmente ocorre a Expointer
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No dia 11 de fevereiro, no Centro de Formação Profissional Cooperativista, foi aprovada a constituição do 
Instituto Gaúcho do Leite (IGL), que objetiva promover a coordenação da produção, do desenvolvimento 
e da competitividade da cadeia produtiva do leite e dos produtos lácteos. Após a aprovação do estatuto, 
foi eleita a diretoria, que nomeou como presidente Gilberto Piccinini, presidente da Cosuel e da Câmara 
Temática do Leite da Ocergs e como vice-presidente, Élton Weber, presidente da Fetag. 

Instituto Gaúcho do Leite elege diretoria e tem constituição aprovada

Cooperativas integrantes da Câmara Temática do Leite da Ocergs participaram da assembleia de aprovação
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Com o objetivo de homenagear 
quem se destaca no agronegócio, 
reconhecendo o trabalho de entida-
des, empresas e pessoas, com a fina-
lidade de desenvolver a agropecuária 
brasileira, a edição do Troféu Brasil 
Expodireto 2014 aconteceu no dia 
9 de março, durante jantar no Centro 
de Eventos da BierSite, em Carazi-
nho. O Sistema Ocergs-Sescoop/RS 
esteve presente na premiação, que é 
um dos mais tradicionais prêmios do 
agronegócio brasileiro.

Cooperativismo é destaque no Troféu Brasil Expodireto 2014

Entre os dias 10 e 14 de março, o município 
de Não-Me-Toque foi palco da 15ª edição da 
Expodireto Cotrijal. Mais de 235 mil pessoas 
visitaram o Parque, na feira que atingiu um 
volume de negócios de R$ 3,2 bilhões, superando 
em 27% o resultado obtido na edição anterior.
A Expodireto é idealizada, promovida e 
realizada pela cooperativa Cotrijal e, assim 
como o cooperativismo, fortalece o desenvol-
vimento da economia do RS, constituindo-se 
em excelente oportunidade de negócios.

Expodireto Cotrijal 2014 alcança números recordes

Evento reuniu mais de 700 pessoas, entre lideranças políticas e do setor que mais 
alavanca o desenvolvimento do País

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS esteve presente na Expodireto através do 
espaço Mundo Cooperativo Gaúcho, onde recebeu a visita de autoridades, 
representantes e dirigentes cooperativistas
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No dia 10 de março, na sede da 
administração da Cotrijal, no 
Parque da Expodireto, a direção 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS 
entregou ao deputado fede-
ral e ex-ministro da Agricultu-
ra, Mendes Ribeiro Filho, uma 
homenagem do Sistema OCB 
em agradecimento aos traba-
lhos prestados pelo deputado 
enquanto ministro da Agricultura.

Deputado Mendes Ribeiro recebe homenagem do setor cooperativista

O deputado Mendes Ribeiro Filho recebeu das mãos do presidente do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, uma homenagem do Sistema OCB
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No dia 12 de março, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu no espaço Mundo Cooperativo Gaúcho, na 
Expodireto Cotrijal, a Oficina sobre Cadastramento Ambiental Rural (CAR). O evento, voltado a técnicos 
agrícolas de 11 cooperativas gaúchas, teve como objetivo informá-los sobre contextualização e concei-
tos da regularização ambiental com foco na inscrição no CAR, legislação aplicada, Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural (SiCAR), seus procedimentos operacionais e manuseio das ferramentas do sistema. 

Sistema Ocergs-Sescoop/RS promove Oficina 
sobre Cadastramento Ambiental Rural 

Simulação off line permitiu aos participantes tirarem dúvidas sobre o CAR
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Pesquisadores e lideranças do setor do agronegócio receberam no dia 10 de março o Troféu Campeador, 
entregue pela RBS TV a quem colabora com o fortalecimento do setor e contribui com o crescimento do 
Rio Grande do Sul. A entrega ocorreu durante a Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na Casa da RBS. 
O presidente da Coprel, de Ibirubá, Jânio Vital Stefanello, face ao Projeto Coprel na Escola, foi o agraciado 
na categoria “Comunidade e Lideranças”.

Troféu Campeador elege vencedores na Expodireto

Stefanello foi representado na solenidade pela orientadora de Comunicação da Cooperativa, Raquel Lazzarotto
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Sistema OCB lança Agenda Legislativa do Cooperativismo 2014

O Sistema OCB lançou no dia 25 de março, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília (DF), a 
oitava edição da Agenda Legislativa do Cooperativismo. Com 52 proposições, determinantes para o desen-
volvimento do cooperativismo no Brasil, a publicação trouxe as pautas prioritárias das cooperativas brasi-
leiras no Congresso Nacional para 2014. A apresentação aos deputados federais, senadores da República 
e autoridades do Poder Executivo ficou por conta do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Publicação reúne 52 proposições trabalhadas pelo setor cooperativista junto ao Poder Legislativo
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O Sescoop/RS promoveu no dia 13 de março, no espaço Mundo Cooperativo Gaúcho, a formatura de 
33 jovens do Programa Aprendiz Cooperativo. Os formandos são da turma de 2013 e realizaram suas aulas 
práticas na Cotrijal e na unidade de atendimento do Sicredi de Não-Me-Toque.

Sescoop/RS promove formatura de jovens aprendizes 
na Expodireto 2014

Evento contou com a participação de dirigentes de cooperativas e representantes do Sescoop/RS
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No dia 28 de abril aconteceu a reunião 
conjunta dos órgãos colegiados do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS, a primeira 
após a eleição da nova diretoria da Ocergs, 
que aconteceu no dia 15 de abril. Na opor-
tunidade, o presidente Vergilio Perius 
saudou os novos membros dos Conse-
lhos Fiscal, de Ética e Administrativo, e 
realizou uma projeção dos artigos do 
Estatuto que rege a nova administração 
do Sistema.

Reunião Conjunta dos Órgãos Colegiados

No dia 3 de abril, no auditório da Escoop, o Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS promoveu o Painel Interna-
cional de Recursos Humanos, que reuniu o gestor 
da cooperativa alemã Raiffeisen Rheinh-Ahr-Eifel, 
Alois Splonskowski, o gerente de produto e 
coordenador educacional da Academia Alemã 
de Cooperativas (ADG, sigla em alemão), Stefan 
Daferner e o professor da Escoop, Fernando Dewes.
A atividade de extensão integra uma das ações 
da visita técnica da comitiva alemã, que faz par-
te do projeto de cooperação bilateral do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS com a Confederação das 
Cooperativas e Entidades de Auditoria do Sistema 
de Cooperativismo Alemão (DGRV). 

O superintendente do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS, Norberto Tomasini, juntamente 
com superintendentes do Sistema OCB de 
todos os estados brasileiros, participou do 
segundo módulo do Programa Nacional de 
Desenvolvimento de Líderes e Executivos, que 
ocorreu nos dias 12 e 13 de maio. O objetivo 
é o aprimoramento profissional dos gestores 
do cooperativismo do País. No total, 27 
executivos, além das gerentes gerais Tânia 
Zanella (OCB) e Karla Oliveira (Sescoop) 
marcaram presença.

Painel Internacional de Recursos Humanos

Programa Nacional de Desenvolvimento de Líderes e Executivos

Nova diretoria foi apresentada

Conferencistas alemães participaram da atividade de extensão da 
Escoop, que faz parte da parceria do projeto de cooperação bilateral do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS com a Confederação das Cooperativas e 
Entidades de Auditoria do Sistema de Cooperativismo Alemão (DGRV)

Grupo de líderes em visita à cooperativa C. Vale, no município de Palotina
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O Sescoop/RS promoveu de 21 a 23 de maio o Curso de For-
mação de Auditores Internos para Cooperativas Agropecuárias, 
ministrado pelo coordenador pedagógico da Escola de Audi-
toria e Governança Corporativa de Curitiba/PR, Ibraim Lisboa. 
Os participantes puderam aprimorar suas habilidades e estabe-
lecer uma abordagem de auditoria, controles internos e gestão 
de riscos. O curso teve como objetivos fornecer aos partici-
pantes técnicas e práticas fundamentais para que pudessem 
aplicar metodologias e princípios que regem a função e as ati-
vidades da Auditoria Interna como Instrumento de Avaliação e 
Controle de Riscos Organizacionais.

Curso de Auditoria Interna

O incentivo à prática de sucessão rural, 
promovendo a manutenção do jovem no 
campo, através da qualificação e estrutura 
das propriedades rurais, foi pauta do debate 
realizado no dia 5 de junho, no Centro de 
Formação Profissional Cooperativista, que 
contou com a presença da comitiva france-
sa de Rhône-Alpes, além de representantes 
da Associação Regional das Casas Familiares 
Rurais do Rio Grande do Sul (Arcafar-RS), 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), FecoAgro/RS 
e cooperativas gaúchas.

Sistema Ocergs-Sescoop/RS recebe comitiva francesa 
ligada a casas familiares rurais

Curso contou com a participação de colaboradores 
da Camnpal, CCGL, Cotrisal, Vinícola Garibaldi, Piá, 
Santa Clara, Cotrisel, Languiru e Cotripal

O encontro teve como objetivo debater sobre a importância da permanência 
do jovem no campo e a sucessão rural, além de buscar uma aproximação 
mais efetiva entre as casas familiares rurais do Estado

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promo-
veu no dia 9 de junho, na sede do Centro 
de Formação Profissional Cooperativis-
ta, o Seminário Jurídico das Coopera-
tivas de Trabalho, que reuniu cerca de 
60 representantes de 19 cooperativas 
dos ramos Trabalho, Educacional e Pro-
dução. O objetivo foi esclarecer e posi-
cionar os profissionais da área jurídica 
quanto aos termos de ajuste de condu-
ta e aspectos da lei 12.690/12.

Seminário Jurídico das Cooperativas de Trabalho

O Seminário teve como público-alvo advogados, contadores, dirigentes e 
associados das cooperativas
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No dia 15 de julho, o Parlamento Gaúcho distin-
guiu os integrantes da Comissão Mista do Prêmio 
de Responsabilidade Social (PRS) da Assembleia 
Legislativa com certificados de menção honro-
sa, como forma de reconhecimento pela atuação 
e interação do grupo com diversos setores da 
sociedade. A distinção foi entregue pelo presidente 
Gilmar Sossella. O Sistema Ocergs-Sescoop/RS foi 
representado pelo presidente Vergilio Perius e pela 
analista técnica Ubiracy Ávila.

Sistema recebe distinção por atuação na Comissão Mista do 
Prêmio de Responsabilidade Social

A Frente Parlamentar de Apoio 
ao Cooperativismo da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul 
(Frencoop/RS) reuniu-se no dia 
3 de julho, no Centro de Formação 
Profissional Cooperativista para 
mais uma reunião de trabalho, que 
contou com a participação de oito 
deputados estaduais, membros da 
diretoria da Ocergs e o presidente 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, 
Vergilio Perius.

O Sescoop/RS lançou no final do mês de 
julho sua nova campanha institucional, 
que tem como objetivo destacar os três 
eixos de atuação da entidade: Formação 
Profissional, Monitoramento e Promo-
ção Social. Foram utilizados anúncios em 
jornais de todo o Estado, spots e comer-
ciais em rádios do interior e da capital e 
comerciais de TV veiculados em emissoras de 
alcance estadual. Com o slogan “Educação 
cooperativista para um mundo melhor”, 
a campanha ressalta a importância do 
cooperativismo para o desenvolvimento da 
economia do Estado em diversos setores.

 Ocergs reúne deputados estaduais da Frencoop/RS

Nova Campanha Institucional

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gilmar Sossella, 
fez a entrega dos certificados

A recuperação do ICMS resultante de aquisição de insumos agropecuários de outras 
unidades da federação, maior agilidade nas liberações de projetos pelos órgãos 
ambientais do Estado e apoio à liberação de recursos da Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) foram pauta da reunião

A Moove é a agência de publicidade responsável pela conta do Sescoop/RS
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu no dia 30 de julho um café da manhã com a imprensa para 
divulgar os números oficiais da Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2013. A diretoria ressaltou o desen-
volvimento do cooperativismo no Estado, refletido no aumento dos seus ingressos, que nos últimos cinco 
anos registraram uma expansão de 64,4%. Em 2013, as cooperativas do RS registraram um faturamento 
de R$ 28,2 bilhões. As 464 cooperativas ativas embasaram este estudo. Dezenas de jornalistas de veículos 
da capital e do interior participaram da entrevista coletiva.

Divulgação dos números oficiais do Cooperativismo no RS

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu nos dias 31 de julho e 1° de agosto, em Bento Gonçalves, o XVI 
Seminário Gaúcho do Cooperativismo. O economista Marcelo Portugal, com a conferência “O Cooperati-
vismo e a Macroeconomia Atual”, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado e advogado, 
Ermes Pedrassani, que abordou o tema “Ocergs-Sindicato Patronal das Cooperativas Gaúchas” foram os 
palestrantes do Seminário que contou com a presença de mais de 450 pessoas, entre cooperativistas, 
autoridades, estudantes e público em geral. Foram debatidas ainda propostas de políticas públicas para 
o Cooperativismo e recebidos os candidatos ao governo do Estado, que tiveram a oportunidade de apre-
sentar suas propostas de governo. O Seminário Gaúcho do Cooperativismo acontece a cada dois anos. 

XVI Seminário Gaúcho do Cooperativismo

Diretoria da Ocergs apresentou resultados referentes ao ano de 2013

450 pessoas participaram do Seminário
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A primeira edição do Prêmio Ocergs de Cooperativismo e do Troféu Padre Theodor Amstad defi-
niu seus vencedores no dia 31 de julho. A solenidade de premiação, que contou com a participação de 
45 cooperativas inscritas, ocorreu dentro da programação do XVI Seminário Gaúcho do Cooperativismo. 
As cooperativas Sicredi Alto Uruguai RS/SC, na categoria “Intercooperação”; Cootravipa, na categoria 
“Inovação em Educação, Cultura, Gestão ou Tecnologia” e Uniodonto Porto Alegre, na categoria “Respon-
sabilidade Social ou Ambiental” receberam o prêmio. O vice-presidente da FecoAgro/RS, Rui Polidoro Pinto, 
foi agraciado com o Troféu Padre Theodor Amstad, por relevantes serviços prestados ao cooperativismo.

Prêmio Ocergs de Cooperativismo é entregue aos vencedores

O Prêmio Ocergs de Cooperativismo e o Troféu Padre Theodor Amstad serão concedidos sempre nos anos pares, por ocasião das festividades 
do Dia Internacional do Cooperativismo

O Sescoop/RS promoveu no dia 31 de julho, no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, o Encon-
tro Estadual de Comunicação Cooperativista, realizado simultaneamente ao XVI Seminário Gaúcho do 
Cooperativismo. O evento contou com a presença de 64 comunicadores e 46 cooperativas representadas. 
Palestrantes, o diretor de Planejamento Criativo da DZ Estúdio, José Pedro Paz, que abordou o tema 
“Cooperação e comunicação digital: Onde está o link?” e o jornalista e publicitário José Luiz Monteiro 
Fuscaldo, diretor da Agência Moove, que abordou o tema “Media Training – Estratégias de Relacionamento 
com a Mídia”.

Sescoop/RS realiza Encontro Estadual de Comunicação 
Cooperativista

Evento teve o objetivo de estreitar relações entre comunicadores das cooperativas e promover um espaço de integração entre eles e o 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS realizou no dia 
21 de agosto, na sede da entidade, um encon-
tro com representantes do Consulado Geral 
da Alemanha e da Câmara Brasil Alemanha. 
Em pauta, a celebração dos 190 anos da imigração 
alemã no RS durante a Expointer e o projeto de 
cooperação bilateral da DGRV (Confederação 
das Cooperativas da Alemanha) e do Sescoop/RS, 
que tem como objetivo fortalecer as estruturas 
do cooperativismo no setor agropecuário do 
Rio Grande do Sul.

Sistema recebe representantes do Consulado Geral 
da Alemanha e da Câmara Brasil Alemanha

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu no dia 
28 de agosto, no Centro de Formação Profissional 
Cooperativista, atividade interestadual com 
representantes da Central das Cooperativas de 
Economia e Crédito de Minas Gerais – Sicoob Central 
Cecremge. A comitiva mineira, formada por 26 inte-
grantes, conheceu as dependências e a estrutura da 
Escoop, além de assistir palestras e apresentação dos 
setores do Sistema e do Sindicato da Ocergs. 

Comitiva mineira recebida no RS

Dirigentes envolvidos no planejamento da celebração reuniram-se 
na sede do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Diretor secretário, Paulo Pires, recepcionou visitantes

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS marcou presença em mais uma edição da Expointer. Com seu espaço na 
área do Pavilhão Internacional, as cooperativas gaúchas e o público em geral foram recepcionados no 
Mundo Cooperativo Gaúcho, onde diversas autoridades e cooperativistas tiveram a oportunidade de 
conhecer ainda mais o trabalho do Sistema Ocergs-Sescoop/RS em defesa do setor. A Expointer é uma 
realização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com promoção do Sistema Farsul, Febrac, Fetag-RS, 
Sistema Ocergs-Secoop/RS, Simers e Prefeitura Municipal de Esteio.

Presença na 37ª Expointer

Presidente Vergilio Perius falou em nome das cooperativas gaúchas na abertura oficial
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O Sescoop/RS recebeu no dia 29 de setembro, 
na sede da Escoop, a visita de 23 estudantes 
e dois professores do Instituto Cooperativo de 
Enseñanza Superior (ICES), de Sunchales, pro-
víncia de Santa Fé, na Argentina.
Os graduandos são oriundos do munícipio 
de Sunchales, considerado a Capital Nacional 
do Cooperativismo na Argentina. Os alunos 
conheceram a Escoop, assistiram palestras e 
realizaram visita à Unisinos e, posteriormente, 
à cidade de Nova Petrópolis.

Escoop recebe visita de estudantes argentinos

O Sescoop/RS promoveu no dia 26 de setembro, 
na sede da Faculdade de Tecnologia do Coope-
rativismo – Escoop, o Fórum Momentos e Pers-
pectivas do Agronegócio Cooperativo, que con-
tou com a parceria da Rede Brasil de Jornalistas 
Agro e valeu como curso de extensão da Escoop. 
Com o objetivo de oferecer espaço de debate 
e qualificação profissional sobre um dos mais 
relevantes segmentos da economia brasileira, 
o agronegócio, o Fórum recebeu público de 60 
pessoas, entre dirigentes e comunicadores de 
cooperativas, e a imprensa especializada.

No dia 2 de outubro, com o objetivo de deba-
ter sobre o Ato Cooperativo e suas implicações 
tributárias, dentre outros temas pertinentes ao 
ramo Trabalho, cerca de 90 dirigentes e asso-
ciados das cooperativas estiveram reunidos no 
auditório do Edel Trade Center. Também participa-
ram presidentes de cooperativas, representantes 
de unidades estaduais do Sescoop, contadores, 
economistas e analistas técnicos do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS.

Fórum debate perspectivas do agronegócio cooperativo

Sescoop/RS e Fetrabalho-RS promoveram Seminário 
Jurídico Tributário

Presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, palestrou 
para grupo de 23 graduandos do Instituto Cooperativo de Enseñanza 
Superior (ICES), de Sunchales

Evento contou com a presença do ex-ministro da Agricultura, 
Roberto Rodrigues

Evento contou com a presença do consultor e jurista João Muzzi Filho, 
que explanou sobre o Ato Cooperativo e a sua correta interpretação
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu no dia 2 de outubro, na sede da Escoop, a reunião extraordinária sobre 
o Planejamento Estratégico 2015-2020. O evento teve como objetivo promover a discussão entre a diretoria e 
conselheiros sobre a construção do Plano que apontará a visão de futuro do Sistema e os desafios estratégicos do 
cooperativismo, em conformidade com o modelo proposto pela OCB e Sescoop Nacional, entre outros elementos.
Na ocasião, o gerente de Planejamento do Sescoop Nacional, Emanuel Malta, apresentou as etapas 
da construção do Plano Estratégico do Sistema OCB 2015-2020 para subsidiar o desdobramento e a 
execução alinhada da estratégia entre as unidades do Sistema OCB. Ele apresentou as visões de futuro do 
cooperativismo para 2025, seus desafios estratégicos, a missão e os valores da OCB, bem como os Planos 
Estratégicos da OCB e Sescoop e diretrizes estratégicas da CNCOOP.

Sistema Ocergs-Sescoop/RS promove reunião 
sobre Planejamento Estratégico

No dia 10 de outubro, a Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, localizada no município de 
Arroio do Meio (RS), recebeu o Seminário Integrado de Transporte Cooperativo, promovido pela Coopera-
tiva Central Rede Transporte, com o apoio do Sistema OCB e do Sescoop/RS. Após o cerimonial de aber-
tura, foi realizada a palestra “Encontrar as estratégias e tomar as decisões adequadas”. Posteriormente, foi 
apresentada a Central Nacional de Cooperativas de Transporte de Cargas e Passageiros, e o superinten-
dente de Serviços de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Marcelo Vinaud Prado, palestrou sobre o “Plano de Recadastramento RNTRC”.

Seminário Integrado de Transporte Cooperativo debate 
sobre temas do ramo

Proposta foi construída pelos técnicos do Sistema com base no Modelo Nacional proposto pela OCB

Evento foi realizado pela Cooperativa Central Rede Transporte e contou com apoio do Sistema OCB e do Sescoop/RS
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O evento realizado no dia 17 de outubro, na sede da Escoop, contou com a presença de profissionais 
da contabilidade, estudantes, contadores de cooperativas e empregados do Sistema Ocergs-Sescoop/RS. 
Organizado pelo Sistema, em parceria com o CRCRS, o Seminário abordou temas como a Responsabilida-
de do Profissional, o IFRS na Prática, a Tributação Federal e a Extinção do RTT.

Escoop sedia Seminário sobre Contabilidade 
no Setor Cooperativo

A Ocergs promoveu no dia 6 de novembro, no Centro de Formação Profissional Cooperativista, reunião-
almoço com o governador eleito do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Na pauta, a apresentação das 
propostas e projetos de políticas públicas dos ramos do cooperativismo gaúcho para a nova gestão do 
governo estadual, presentes no documento “Plataforma para Governos e Parlamentos: 2015 a 2018”, 
publicado pela Ocergs em 2014.

Ocergs apresenta demandas do cooperativismo gaúcho 
para Sartori

Atividade buscou o aperfeiçoamento da contabilidade nas cooperativas gaúchas

Ocergs foi a primeira entidade visitada pelo governador após ser eleito
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Atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

O comitê gestor do projeto de Cooperação Bilateral entre a DGRV e o Sescoop/RS reuniu-se no dia 26 de 
novembro, na sede da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop, para avaliar o andamento do Projeto. 
Na ocasião foram apresentadas retrospectiva, objetivos, relatórios, resultados e perspectivas para a segunda fase.
Iniciado em 2010, o Projeto é uma parceria entre o Sescoop/RS e o Ministério de Alimentação, Agricultura 
e Defesa do Consumidor (BMEL) da Alemanha e, a partir do estágio atual, também conta com um parceiro 
da Argentina. O objetivo principal é fortalecer as estruturas do cooperativismo no setor agropecuário do 
Rio Grande do Sul e vai até 2017. 

Reunião do Comitê Gestor do Projeto de Cooperação Bilateral

O projeto A Turminha da Recicla-
gem, desenvolvido pela Fundação 
Aury Bodanese e pela Cooperativa 
Central Aurora Alimentos, com o 
apoio do Sescoop/RS, realizou no 
dia 20 de novembro, no Centro de 
Formação Profissional Cooperati-
vista, a entrega do prêmio Escola 
Cidadã 2014, que contemplou os 
principais projetos desenvolvidos 
por escolas gaúchas.

Após percorrer os municípios de Augusto Pestana e Bagé, onde aconte-
ceram as etapas classificatórias, um público de aproximadamente 1.800 
pessoas esteve presente no Centro Esportivo Municipal Leomar Barea, em 
Ibiraiaras, para a final do 8º Festival.
A grande vencedora foi a música Lumes da Cooperação, interpretada pelo 
grupo Bah Q’tri, que representava a Cooperativa Sicredi Fronteira Sul da 
cidade de Bagé, e a música escolhida pelo público como a Mais Popular foi 
“Solução Inteligente“, interpretada por Eduarco Maycá, que representava 
a Cooperativa Sicredi União RS da cidade de Bossoroca. O show de encer-
ramento ficou por conta da dupla César Oliveira e Rogério Melo.

Projeto A Turminha da Reciclagem premia 
Escolas Cidadãs 2014

8º Festival O Rio Grande Canta o Cooperativismo

Representantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS e da DGRV fizeram avaliação do projeto, que contou com participação de delegação argentina

Em sua segunda edição no Rio Grande do Sul, o “Escola Cidadã 2014” premiou a Escola 
Municipal Especial de Ensino Fundamental Professora Lygia Morrone Averbuck, de Porto Alegre

As 12 obras musicais finalistas estão 
no CD e DVD do Festival
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Organizado pelo Sescoop/RS, em parceria com a 
FecoAgro/RS e DGRV, representantes de diversas 
cooperativas gaúchas estiveram presentes no dia 28 de 
novembro no Seminário que tratou da gestão estraté-
gica do ramo Agropecuário. As palestras, que ocorre-
ram no Centro de Formação Profissional Cooperativista, 
foram ministradas por profissionais de cooperativas 
brasileiras, argentinas e alemãs, e evidenciaram aspec-
tos imprescindíveis para que as cooperativas tenham 
boa gestão e controles internos e externos. O evento 
teve ainda como objetivos oferecer espaço de debates e 
capacitação profissional.

Sescoop/RS, FecoAgro/RS e DGRV promovem Seminário 
Gestão Estratégica para o Futuro das Cooperativas Agropecuárias

No dia 10 de dezembro, no Centro de Forma-
ção Profissional Cooperativista, a Ocergs pro-
moveu um café da manhã da Frente Parlamen-
tar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop), 
com a presença de dirigentes do sistema 
cooperativista gaúcho e nacional, atuais parla-
mentares integrantes da Frencoop, deputados 
estaduais e federais. O evento teve como pau-
ta as propostas cooperativistas para os parla-
mentos e governos para o período 2015-2018 
e a adesão à Frencoop dos eleitos.

Cooperativismo Gaúcho promove Café da Manhã da Frencoop

Seminário reuniu representantes do cooperativismo 
brasileiro, argentino e alemão

Encontro contou com a presença do presidente da Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas

No dia 19 de dezembro o gerente de Promoção Social, José Zigomar Vieira dos Santos, apresentou aos cola-
boradores do Sistema Ocergs-Sescoop/RS o Dia C, que será celebrado pela primeira vez no Rio Grande do Sul 
em 2015. O Dia de Cooperar (Dia C) tem por objetivo promover e estimular a integração das ações voluntárias 
de cooperados, colaboradores e familiares, em um grande movimento de solidariedade cooperativista. 

Apresentado o Dia C no Rio Grande do Sul

Programa foi apresentado aos colaboradores do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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Demonstrações Contábeis Ocergs

OCERGS - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre - RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

ATIVO 2014 2013

CIRCULANTE            
Caixa e Bancos  180.103,08  59.969,56 
Aplicações Financeiras                                                                    NE 3.2 NE 4  3.312.165,05  2.490.123,15 
Outros Créditos NE 5  23.744,11  17.273,80 

Depósitos Judiciais NE 6  158.141,38  166.553,01 

Despesas Pagas Antecipadamente NE 3.3  35.338,59  20.427,90 

TOTAL DO CIRCULANTE  3.709.492,21  2.754.347,42 
NÃO CIRCULANTE
Investimentos NE 7  24.518,69  19.156,16 

Imobilizado NE 8  40.648,99  70.108,50 

Bens Móveis  382.833,48  376.988,48 

( - ) Depreciação Acumulada NE 3.4  (342.184,49)  (306.879,98)
Intangível NE 8  180.830,32  181.395,33 
Direitos de Propriedade 237.542,31  237.542,31 
( - ) Amortização Acumulada NE 3.4  (56.711,99)  (56.146,98)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 245.998,00  270.659,99 

TOTAL DO ATIVO  3.955.490,21  3.025.007,41 

PASSIVO 2014 2013
CIRCULANTE
Obrigações a Pagar 130.703,27  132.963,07 
Encargos Sociais e Impostos a Recolher 97.533,99  89.279,06 
Provisões de Férias e Encargos 215.307,41  166.895,28 
Contingências a Pagar NE 9 121.377,47  898.377,47 
TOTAL DO CIRCULANTE 564.922,14  1.287.514,88 

NÃO CIRCULANTE
Contingências a Pagar NE 9 600.000,00  350.000,00 
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 600.000,00  350.000,00 

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social NE 12 2.790.568,07  1.387.492,53 
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2.790.568,07  1.387.492,53 
TOTAL DO PASSIVO 3.955.490,21  3.025.007,41 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

As Demonstrações Contábeis compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração dos Superávits/Déficits, dos 
Fluxos de Caixa, Variações do Patrimônio Social e Notas Explicativas a seguir apresentadas, além de se prestarem 
ao cumprimento dos dispositivos legais que tratam dos itens que compõem a prestação de contas anual, tra-
duzem, ainda, a preocupação da Diretoria com a transparência das informações repassadas ao público de inte-
resse. As demonstrações, devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e com Relatório de Opinião dos Auditores 
Independentes, sem ressalvas, 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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OCERGS - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em reais)

 2014 2013

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição Cooperativista  5.496.118,97  5.032.736,52 

Contribuição Sindical/Assistencial NE 11  1.036.519,42  877.175,76 

Outras Receitas Correntes  62.594,48  61.967,15 

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS  6.595.232,87  5.971.879,43 

DESCONTOS SOBRE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  (1.416.072,47)  (1.228.908,43)

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS  5.179.160,40  4.742.971,00 

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS

Receitas Financeiras  460.965,00  239.000,27 

Depesas Financeiras  (1.898,59)  (1.456,00)

Despesas Administrativas  (68.296,19)  (72.390,09)

Despesas com Viagens  (114.865,72)  (120.658,57)

Despesas com Serviços de Terceiros  (105.071,31)  (126.181,01)

Despesas com Diretoria  (500.559,63)  (399.600,64)

Despesas com Pessoal  (1.566.746,47)  (1.484.635,90)

Cédula de Presença  (71.008,00)  (48.003,20)

Despesas com Assessoria Técnica  (85.711,52)  (66.358,72)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários  (549.475,64)  (323.586,50)

Despesas Tributárias  (96.636,51)  (54.200,37)

Despesas com o Sindicato NE 11  (740.299,92)  (1.889.698,09)

Depreciações e Amortizações  (24.729,68)  (37.319,05)

Outras Despesas Operacionais  (65.662,44)  (53.857,37)

Provisões e Despesas com Ações Judiciais  (250.067,14)  (156.145,48)

Ganho com Investimento  3.978,90  738,23 

Perda com Investimento  -  (251,93)

TOTAL DAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS  (3.776.084,86)  (4.594.604,42)

SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO NE 11  1.403.075,54  148.366,58 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
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Demonstrações Contábeis Ocergs

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)

MÉTODO INDIRETO 2014 2013

Superávit (Déficit) do Exercício  1.403.075,54  802.701,22 

Ajustes para Reconciliar o Superávit do Exercício:

Depreciações e Amortizações  35.869,52  48.458,89 

Constituição de provisões p/ Contingências  250.000,00  149.745,48 

Pagamento de provisões p/ Contingências  (777.000,00)  (80.000,00)

Resultado com Investimento  (3.978,90)  (486,30)

Superávit (Déficit) Ajustado  907.966,16  266.084,65 

Redução (aumento) nos Ativos:

Outros Créditos  (6.470,31)  1.253,08 

Depósitos Judiciais  8.411,63  (39.796,87)

Despesas Pagas Antecipadamente  (14.910,69)  1.277,23 

Total da Redução (aumento) nos Ativos  (12.969,37)  (37.266,56)

Aumento (redução) nos Passivos:

Obrigações a Pagar  (2.259,80)  106.644,40 

Encargos Sociais e Impostos a Recolher  8.254,93  (20.184,16)

Provisões de Encargos  48.412,13  20.907,37 

Total da Redução (aumento) nos Passivos  54.407,26  107.367,61 

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  949.404,05  336.185,70 

Recursos de Caixa Utilizados nas Atividades de Investimentos

Adições aos Investimentos  (1.383,63)  (339,27)

Adições ao Ativo Imobilizado  (5.845,00)  (180.000,00)

RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (7.228,63)  (180.339,27)

Aumento no Caixa e Equivalentes  942.175,42  155.846,43 

Disponibilidades no Final do Exercício  3.492.268,13  2.550.092,71 

( - ) Disponibilidades no Início do Exercício  2.550.092,71  2.394.246,28 

Aumento no Caixa e Equivalentes  942.175,42  155.846,43 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em reais)

PATRIMÔNIO SOCIAL 2014 2013

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  1.387.492,53  1.239.125,95 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO NE 12  1.403.075,54  148.366,58 

SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO  2.790.568,07  1.387.492,53 

(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

Porto Alegre – RS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Valores expressos em reais)

 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 agosto de 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 estima-
tivas de vida útil e valor residual recuperável.

 NOTA 4 – COMPOSIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (Ativo Circulante)

A Ocergs opera com duas instituições financeiras. A Caixa Econômica Federal, que possui a exclusividade na ope-
racionalização da cobrança da contribuição sindical e a Cooperativa de Crédito Sul Riograndense – Sicredi União 
Metropolitana – RS, para o recebimento da contribuição cooperativista e demais operações bancárias. Registra-se 
que o valor das disponibilidades em 2014 representa 88,3% do total do ativo, fato que comprova o expressivo grau 
de liquidez dos seus bens ativos.
As aplicações financeiras são de liquidez imediata, estão vinculadas ao produto Sicredinvest Flex, com remuneração 
pós-fixada e indexadores de rendimento entre 98,00% e 100,50% do CDI.
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Disponibilidades
Organização Cooperativa Organização Sindical
2014 2013 2014 2013

Fundo Fixo de Caixa  4.000,00  4.000,00  -  - 
Caixa Econômica Federal - Conta Movimento  -  -  2.308,06  12.246,82 
Cooperativa Sicredi - Conta Movimento  160.765,10  38.594,95  13.029,92  5.127,79 
Cooperativa Sicredi - Aplicações Liquidez Imediata  2.712.494,59  2.218.008,60  599.670,46  272.114,55 
Total das disponibilidades no Final do Exercício 2.877.259,69 2.260.603,55  615.008,44  289.489,16 
Variação em relação exercício anterior  616.656,14  1.123.669,55  325.519,28  (967.822,84)

 NOTA 5 – OUTROS CRÉDITOS

Compreende créditos a receber conforme composição apresentada a seguir:

Rubricas 2014 2013
Contribuição Cooperativista  266.310,13  207.935,55 
Aluguéis a Receber  28.600,00  28.600,00 
Adiantamento a Empregados  22.273,62  17.029,24 
Adiantamentos a Terceiros  1.470,49  244,56 

Soma (antes da Provisão p/Cred. Liq. Duvidosa)  318.654,24  253.809,35 
Provisão p/Créd. Liq. Duv. Contribuição Cooperativista  (266.310,13)  (207.935,55)
Provisão p/Créd. Liq. Duv. Aluguéis a Receber  (28.600,00)  (28.600,00)

Soma (Provisão p/Cred. Liq. Duvidosa)  (294.910,13)  (236.535,55)
Total dos Outros Créditos (Valor Líquido)  23.744,11  17.273,80 

  O crédito de R$ 266.310,13 refere-se ao Convênio para Recolhimento da Contribuição Cooperativista formalizado 
entre OCB e a Ocergs em 09 de dezembro de 2013 (Processo Administrativo n. 145/2013), em que foram estabe-
lecidos como piso e teto para o exercício de 2014 os valores de R$ 545,00 e de R$ 117.000,00, respectivamente.

A base de cálculo constitui-se da importância composta por 0,2% do valor do capital social integralizado, acrescido 
de quaisquer fundos e reservas registradas no patrimônio líquido existentes no encerramento do exercício social, 
excluídas a reserva de reavaliação e de ajuste de avaliação patrimonial e as sobras e perdas à disposição da Assembleia. 
Os créditos de Contribuição Cooperativista estão registrados pelo valor total, sendo que 40% dos valores recebidos 
foram repassados à OCB e 60% foram registrados como receita da Ocergs, em conformidade com o convênio para 
recolhimento da Contribuição Cooperativista firmado entre as partes. A Administração optou pela constituição da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor histórico das contribuições não recebidas.

  O crédito de R$ 28.600,00 refere-se ao contrato firmado com a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 
Vendas do Brasil Ltda. – CIACOOP, que tinha por objeto a locação do Imóvel localizado na Travessa Leonardo Truda, 
n. 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 n. 001/1.09.0115331-5). A ação teve sentença de procedência 
que fora reformada pelo TJRS. Foi protocolizado e admitido Recurso Especial n. 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$ 1.470,49 refere-se ao saldo verificado no cartão de crédito utilizado para o pagamento das despe-
sas com alimentação nos eventos institucionais promovidos nas dependências da Entidade.

 NOTA 6 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Depósitos Judiciais 2014 2013
Brasul - Impressão Relatório de Atividades (a)  116.377,47  116.377,47 
União Federal - Reintegração de Posse (b)  41.763,91  43.469,65 
Sindfin - Sind. Inst. Financ. Não Bancárias/RS  -  6.705,89 
Total dos Depósitos Judiciais  158.141,38  166.553,01 
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a)  Tramita no Superior Tribunal de Justiça o Processo n. 001/1.10.0182899-3, que trata de Ação Monitória visando ao 
recebimento de valores atinentes aos serviços de elaboração e impressão do Relatório de Atividades da Entidade 
do Exercício de 2005. Em face de conversão do feito em processo de execução houve o depósito judicial para 
liquidação da ação no montante atualizado de R$ 116.377,47, classificado no ativo circulante.

b)  Tramita junto à Justiça Federal o Processo n. 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 no montante atualizado de R$ 41.763,91. Por se tratar de 
um processo cuja sentença, para sua liquidação (aferição de valores), exige uma perícia técnica, a Justiça nomeou 
um perito para apurar o valor locativo do imóvel à 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 sentença 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 à compensação, o que reduziria o valor da condenação.

 NOTA 7 – INVESTIMENTOS

Os investimentos compreendem as seguintes participações:

Investimentos
Valor Contabil 

2013
Atualização 
Aquisição

Baixas Provi-
são p/Perdas

Valor Contabil 
2014

Cooperativa de Crédito Sul Riograndense  16.157,38  4.253,93  -  20.411,31 
Telefonica Brasil S. A.  2.998,78  108,45  -  3.107,23 
COCERGS - Corretora de Seguros Ltda  2.827,95  -  -  2.827,95 
Instituto Gaúcho do Leite  -  1.000,15  -  1.000,15 
Estância Gaúcha do Planalto  519,94  -  (519,94)  - 
Provisão p/Perdas em Investimentos  (3.347,89)  -  519,94  (2.827,95)
Total dos Investimentos  19.156,16  5.362,53  -  24.518,69 

 NOTA 8 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O Imobilizado e o Intangível compreendem as seguintes rubricas:

Imobilizado
Taxas 

Depreciação 
Amortização

Valor Residual 
Contabil 2013

Movimentação no Período
Valor Residual 
Contabil 2014Compras Baixas

Depreciado 
Amortizado

Mobiliário 10% 10.391,59  5.500,00  -  (2.762,81)  13.128,78 
Veículos 20%  54.640,95  -  -  (30.474,31)  24.166,64 
Máquinas e Equipamentos 10%  1.462,43  -  -  (546,85)  915,58 
Equipamentos de Informática 20%  177,39  -  -  (64,16)  113,23 
Equipamentos de Comunicação 10%  2.771,14  -  -  (1.336,98)  1.434,16 
Outros Bens Móveis 10%  665,00 345,00  -  (119,40)  890,60 
Total do Imobilizado  70.108,50 5.845,00  -  (35.304,51)  40.648,99 
Intangível
Softwares 20%  1.395,33  -  -  (565,01)  830,32 
Marcas e Patentes  -  180.000,00  -  -  -  180.000,00 
Total do Intangível  181.395,33  -  -  (565,01)  180.830,32 
Total Imobilizado/Intangível  251.503,83  5.845,00  - (35.869,52)  221.479,31 
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Demonstrações Contábeis Ocergs

 NOTA 9 – CONTINGÊNCIAS A PAGAR

A administração da Entidade, com base em parecer da assessoria jurídica, constituiu provisões para contingências 
administrativas, trabalhistas e cíveis, sendo as mesmas julgadas suficientes para fazer frente a eventuais perdas 
que possam ocorrer. As provisões estão registradas por natureza em contas do Passivo Circulante e no Passivo Não 
Circulante, conforme a seguir descrito:

Passivo Circulante
Movimentação Administrativas Trabalhistas Cíveis Total

Saldos em 31/12/2013  777.000,00  -  121.377,47  898.377,47 
Acréscimos/Reclassificação  67,14  -  -  67,14 
Baixas  (777.067,14)  -  -  (777.067,14)
Saldos em 31/12/2014  -  -  121.377,47  121.377,47 

Passivo Não Circulante
Movimentação Administrativas Trabalhistas Cíveis Total

Saldos em 31/12/2013  -  -  350.000,00  350.000,00 
Acréscimos/Reclassificação  -  -  250.000,00  250.000,00 
Baixas  -  -  -  - 
Saldos em 31/12/2014  -  -  600.000,00  600.000,00 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (Passivo Circulante)

  Tramita no Tribunal de Contas da União Processo Administrativo n. 000.617/2011-3 em face da não comprovação 
regular de aplicação de parte dos recursos do Convênio n. 87/2000, celebrado em 28/12/2000 junto ao MAPA. 
A Ocergs foi intimada a realizar o pagamento em 20 de agosto de 2007, sob pena de instauração de Tomada de 
Contas Especial perante o TCU. Iniciou o processo de tomada de contas pelo TCU no mês 08/2011. Realizada a defe-
sa inicial. Efetuados recursos em razão do não acolhimento da defesa inicial, contudo sem êxito. O processo encon-
tra-se em fase final, aguardando a execução dos valores por parte do Tribunal de Contas da União. Considerando 
o montante da ação, a atual administração optou pelo registro contábil, mediante a constituição de provisão no 
valor de R$ 777.000,00. No mês de dezembro de 2014, na tentativa de evitar o pagamento de multa administrativa, 
a OCERGS efetuou o pagamento no valor de R$ 777.067,14, aguardando, agora, encerramento formal do processo. 

PROCESSOS CÍVEIS (Passivo Circulante)

  Tramita no Superior Tribunal de Justiça processo n. 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 possibilidade de sucumbência, a administração optou 
pelo registro contábil mediante constituição de provisão no valor de R$ 5.000,00, classificada no passivo circulante.

  Tramita no Superior Tribunal de Justiça o Processo n. 001/1.10.0182899-3, que trata de Ação Monitória visando ao 
recebimento de valores atinentes aos serviços de elaboração e impressão do Relatório de Atividades da Instituição do 
Exercício de 2005. Aguarda julgamento de recurso. Considerando o montante da ação, a administração atual optou 
pelo registro contábil mediante constituição de provisão no valor de R$ 116.377,47, classificada no passivo circulante.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (Passivo Não Circulante)

  O Processo n. 2005.71.00.025127-8 tramita junto à 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 imó-
vel, 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 e, dessa forma, com base em 
parecer da assessoria jurídica da Ocergs, a Administração entendeu ser prudente aumentar o provisionamento do 
valor que ao final do exercício totalizou em R$ 600.000,00. Foi interposto recurso de apelação da decisão, na tentativa 
de reformar a sentença de 1° grau, visando à compensação dos valores e à consequente redução dos valores. 
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 NOTA 10 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conforme disposto no Artigo n. 580, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho, a Contribuição Sindical 
recolhida consiste numa importância proporcional ao capital social, que forma o patrimônio líquido da cooperativa. 
No exercício de 2014, o valor mínimo a ser recolhido foi de R$ 64,95, e a contribuição máxima, de R$ 30.573,15, de 
acordo com a tabela referendada pela Assembleia Geral da Ocergs.

 NOTA 11 – RESULTADOS DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA E SINDICAL

Em 2014 foi apurado um superávit de R$ 1.403.075,54. Deste montante, R$ 1.106.856,04 referem-se à organização 
cooperativista e R$ 296.219,50 à organização sindical, decorrentes da execução das receitas e despesas a seguir 
especificadas.

Rubricas
ORGANIZAÇÃO

TOTAL
COOPERATIVA  SINDICAL 

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição Cooperativista  5.496.118,97  -  5.496.118,97 

Contribuição Sindical/Assistencial  -  1.036.519,42  1.036.519,42 

Outras Receitas Correntes  62.594,48  -  62.594,48 

Soma  5.558.713,45  1.036.519,42  6.595.232,87 

DESCONTOS SOBRE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  (1.416.072,47)  -  (1.416.072,47)

RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS  4.142.640,98  1.036.519,42  5.179.160,40 

RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS

Receitas Financeiras  460.965,00  83.825,47  544.790,47 

Depesas Financeiras  (1.898,59)  (2.356,26)  (4.254,85)

Despesas Administrativas  (68.296,19)  (9.977,97)  (78.274,16)

Despesas com Viagens  (114.865,72)  (33.317,94)  (148.183,66)

Despesas com Serviços de Terceiros  (105.071,31)  (48.431,22)  (153.502,53)

Despesas com Diretoria  (500.559,63)  (326.730,60)  (827.290,23)

Despesas com Pessoal  (1.566.746,47)  (364.078,59)  (1.930.825,06)

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

Despesas com Assessoria Técnica  (85.711,52)  (1.014,32)  (86.725,84)

Despesas com Eventos/Encontros/Seminários  (549.475,64)  (8.125,58)  (557.601,22)

Despesas Tributárias  (96.636,51)  (17.791,21)  (114.427,72)

Depreciações e Amortizações  (24.729,68)  (11.139,84)  (35.869,52)

Outras Despesas Operacionais  (65.662,44)  (1.161,86)  (66.824,30)

Despesas com Ações Judiciais  (250.067,14)  -  (250.067,14)

Ganho com Investimento  3.978,90  -  3.978,90 

TOTAL DAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS  (3.035.784,94)  (740.299,92)  (3.776.084,86)

SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO  1.106.856,04  296.219,50  1.403.075,54 



34

Demonstrações Contábeis Ocergs

 NOTA 12 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

O quadro abaixo demonstra a evolução do Patrimônio Social dos últimos anos.

Exercício Superávit (Déficit) do Exercício Patrimônio Social

2008 (834.591,26)  (819.913,88)

2009 293.197,48  (526.716,40)

2010 230.924,00  (295.792,40)

2011 732.217,13  436.424,73 

2012 802.701,22  1.239.125,95 

2013 148.366,58  1.387.492,53 

2014 1.403.075,54  2.790.568,07 

 NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos relevantes entre a data do encerramento do exercício social e da elaboração das demons-
trações contábeis (06/02/2015) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e 
financeira da Entidade.

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2014.

Vergilio Frederico Perius Norberto Tomasini Alvaro Luis Brendler
Presidente Superintendente Contador CRCRS 046988/O-0

CPF 009.116.740-04 CPF 183.577.410-53 CPF 387.388.800-91
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Relatório de Opinião dos Auditores Independentes
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Parecer do Conselho Fiscal
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VISÃO DO COOPERATIVISMO

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade 
de promover a felicidade dos cooperados.”

MISSÃO DA OCERGS

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas gaúchas, por meio da representação 
político-institucional.

VALORES

 Fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativistas  Compromisso com a inovação e resultados
 Desenvolvimento e valorização das pessoas   Transparência e austeridade
 Respeito à diversidade

PR
O

PO
ST

A
 D

E 
VA

LO
R

Cooperativas / Cooperados Comunidades Público Interno Poder Legislativo

  Interlocução e defesa do 
cooperativismo

  Estímulo à melhoria do 
ambiente de negócios

  Conhecimento e 
informação especializada

  Desenvolvimento 
social

  Qualidade de vida no 
trabalho

  Gestão profissional e 
transparente

  Oportunidades de de-
senvolvimento profis-
sional

  Propostas concretas e 
legítimas que viabilizem 
o desenvolvimento do 
cooperativismo

  Interlocução técnica 
e consultiva sobre o 
cooperativismo

Poder 
Executivo

Poder 
Judiciário

Organismos 
Internacionais

  Apoio na elaboração e 
execução de normati-
vos e políticas públicas 
que contemplem o 
cooperativismo

  Interlocução qualificada 
para aprimorar o direito 
cooperativo

  Interlocução qualificada 
para a representação 
e desenvolvimento de 
projetos de interesse do 
cooperativismo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FI
N

A
LÍ

ST
IC

O
S

  Apoiar as 
cooperativas 
na sua 
inserção em 
mercados

  Contribuir para 
o aperfeiçoa-
mento do marco 
regulatório do 
cooperativismo 
e induzir a im-
plementação de 
políticas públicas

  Fortalecer a 
representa-
ção política e 
institucional do 
cooperativismo

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

  Fomentar, 
produzir e 
disseminar 
conhecimentos 
para o 
cooperativismo 
gaúcho

  Defender os 
interesses 
da categoria 
econômica das 
cooperativas

Mapa Estratégico Ocergs 2015-2020

G
ES

TÃ
O

  Aprimorar a 
gestão estratégica 
e padronizar 
processos

  Desenvolver 
continuamente as 
competências dos 
colaboradores

  Aprimorar e 
intensificar o 
relacionamento 
com as 
cooperativas

  Garantir comuni-
cação frequente e 
ágil com os seus 
públicos

  Aperfeiçoar o 
controle, ampliar 
e diversificar as 
fontes de recursos
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DESPESAS

Aplicação dos Recursos
Organização

Total 
Cooperativa Sindical 

Gastos c/Pessoal  2.351.800  759.000  3.110.800 
Gastos c/Viagens  150.000  40.000  190.000 
Gastos c/Manutenção  448.000  154.000  602.000 
Gastos c/Projetos  400.000  50.000  450.000 

Soma  3.349.800  1.003.000  4.352.800 
Superávit Projetado  1.570.200  217.000  1.787.200 
Total  4.920.000  1.220.000  6.140.000 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO 2015 
(Valores expressos em reais)

RECEITAS

Origem dos Recursos
Organização

Total 
Cooperativa Sindical 

Contribuição Cooperativista  4.400.000  -  4.400.000 
Contribuição Sindical/Assistencial  -  1.140.000  1.140.000 
Juros de Títulos de Renda  460.000  80.000  540.000 
Outras Receitas Correntes  60.000  -  60.000 
Total  4.920.000  1.220.000  6.140.000 

Contribuição Cooperativista
4.400.000 | 72%

Contribuição Sindical/Assistencial
1.140.000 | 18%

Juros de Títulos de Renda
540.000 | 9%

Outras Receitas Correntes
60.000 | 1%

Gastos com Pessoal
3.110.800 | 51%

Gastos com Viagens
250.000 | 6%

Gastos com Manutenção
602.000 | 10%

Gastos com Projetos
450.000 | 7%

Superavit Projetado
1.787.200 | 29%

Plano de Trabalho Ocergs 2015
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SESCOOP/RS

Porto Alegre - RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em reais)

ATIVO 2014 2013

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa NE 4 48.718.185,11 38.438.360,37 
Outros créditos NE 5 95.796,12 92.096,22 
Estoques 100.573,43 103.566,70 
Despesas pagas antecipadamente 82.972,51 19.875,88 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 48.997.527,17 38.653.899,17 

NÃO CIRCULANTE
Créditos a receber de terceiros, líquido de provisão para perdas NE 6  -  - 
Imobilizado NE 7  5.735.547,41  5.995.002,51 
Intangível NE 8  55.490,80  11.537,82 
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.791.038,21  6.006.540,33 
TOTAL DO ATIVO  54.788.565,38  44.660.439,50 

PASSIVO 2014 2013
CIRCULANTE
Contas a pagar NE 9  4.294.649,93  4.480.741,76 
Salários, encargos sociais e impostos a pagar NE 10  216.197,84  313.509,06 
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários NE 11  614.436,42  525.231,18 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 5.125.284,19 5.319.482,00 
NÃO CIRCULANTE

Provisão para contingências NE 12  695.000,00  417.000,00 
Provisão para IR s/rendimentos das aplicações financeiras NE 13  -  1.446.837,63 
Provisão para INSS s/serviços prestados por cooperativas de trabalho NE 14  172.715,77  - 
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE  867.715,77  1.863.837,63 
PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit acumulado NE 15  48.795.565,42  37.477.119,87 
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL  48.795.565,42  37.477.119,87 
TOTAL DO PASSIVO  54.788.565,38  44.660.439,50 

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

Demonstrações Contábeis - Sescoop/RS

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 dispositivos legais que tratam dos itens que compõem a prestação de contas anual, tradu-
zem, ainda, a preocupação da Diretoria com a transparência das informações repassadas ao público de interesse. 
As demonstrações, devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal e referendadas pelo Conselho Administrativo, 
com relatório de opinião emitido pelos Auditores Independentes, sem ressalvas, exibem, em números, a segurança 
com que as operações e finanças do SESCOOP/RS são geridas, no cumprimento das metas e objetivos estabeleci-
dos no Plano de Trabalho em consonância com o planejamento orçamentário e normas de aplicação dos recursos.
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Demonstrações Contábeis Sescoop/RS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SESCOOP/RS

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expresssos em reais)

RECEITA OPERACIONAL 2014 2013

Receita bruta de contribuições e transferências NE 16  28.018.379,23  23.667.619,29 

TOTAL DE RECEITA OPERACIONAL  28.018.379,23  23.667.619,29 

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS

Pessoal, encargos e benefícios sociais NE 17  (5.894.088,80)  (5.434.594,64)

Despesas institucionais NE 18  (9.230.787,50)  (9.068.924,35)

Despesas administrativas NE 19  (717.732,08)  (635.677,37)

Despesas de serviços profissionais contratados NE 20  (6.852.548,76)  (9.116.589,98)

Despesas tributárias NE 21  (700.372,26)  (528.216,29)

Despesas com provisões  (278.000,00)  (373.035,55)

Despesas com depreciações e amortizações  (307.036,14)  (319.147,08)

Outras despesas operacionais  (4.442,48)  (32.483,95)

Outras receitas operacionais NE 22  280.651,19  459.310,60 

TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS  (23.704.356,83)  (25.049.358,61)

SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  4.314.022,40  (1.381.739,32)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO NE 23  7.004.423,15  3.651.918,82 

SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO  11.318.445,55  2.270.179,50 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Valores expressos em reais)

Especificações Superávit acumulado 

Saldo de superávit acumulado em 31 de dezembro de 2012  35.206.940,37 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2013  2.270.179,50 

Saldos acumulados de superávit parcial e integral 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2013  37.477.119,87 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2014  11.318.445,55 

Saldos acumulados de superávit parcial e integral 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2014  48.795.565,42 

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

MÉTODO INDIRETO 2014 2013

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES

Superávit líquido do exercício 11.318.445,55  2.270.179,50 

Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com recursos provenientes 
de atividades operacionais
Depreciação e amortização  307.036,14  319.147,08 

Resultado nas baixas e transferências do ativo imobilizado  4.442,48  32.460,65 

Almoxarifado  -  -

Resultado nas baixas e transferências do ativo intangível  -  23,30 

Almoxarifado  -  -

Provisão para contingências  278.000,00  349.000,00 

Almoxarifado  -  -

Provisão para IR s/rendimentos das aplicações financeiras  (1.446.837,63)  462.909,01 

Provisão para INSS s/serviços prestados por cooperativas de trabalho  172.715,77  -

Superávit Ajustado 10.633.802,31  3.433.719,54 

Redução (aumento) nos ativos

Outros créditos  (3.699,90)  (30.279,56)

Estoques  2.993,27  (3.709,24)

Despesas pagas antecipadamente  (63.096,63)  6.035,59 

Total da redução (aumento) nos ativos  (63.803,26)  (27.953,21)

Aumento (redução) nos passivos

Contas a pagar  (186.091,83)  (390.323,49)

Salários, encargos sociais e impostos a pagar  (97.311,22)  (43.899,95)

Provisões trabalhistas e contingências  89.205,24  51.555,17 

Total do aumento (redução) nos passivos (194.197,81)  (382.668,27)

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 10.375.801,24  3.023.098,06 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento
Adições ao ativo imobilizado  (39.875,90)  (496.886,82)

Adições ao ativo intangível  (56.100,60)  (13.146,54)

RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (95.976,50) (510.033,36)

Aumento no caixa e equivalentes 10.279.824,74 2.513.064,70 

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  38.438.360,37  35.925.295,67 

No final do exercício  48.718.185,11  38.438.360,37 

Aumento no caixa e equivalentes  10.279.824,74  2.513.064,70 

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)
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 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

CNPJ n. 10.510.590/0001-56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Valores expressos em reais)

 1. CONTEXTO OPERACIONAL

Em 3 de setembro de 1998, através da Medida Provisória n. 1.715/1998, foi criado o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto n. 3.017/1999, de 6 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 suas responsabilidades sociais evidenciam-se, particular-
mente, na ênfase conferida às atividades de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do 
Sistema, promovendo o cooperativismo por meio da formação profissional, do monitoramento das cooperativas e 
da promoção social dos seus empregados, associados e familiares.
Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de serviço social 
autônomo. 
Seus recursos são de natureza parafiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um percentual de 2,5% 
sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12 do Decreto-lei n. 3.017 de abril de 1999:

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

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 Federação 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 independente e tem sua execução orçamentária sob o crivo do Tribunal 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 n. 8.443/1992 
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à Controladoria-Geral da União, conforme preceitua 
a Lei n. 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6º, § 3º:

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições 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.”

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – (“Sescoop/RS”) é, segundo 
a Lei n. 9.532/1997, Artigo 12:

“(...) uma entidade imune do imposto de renda por ser uma instituição sem fins lucrativos que presta 
serviços para os quais foi instituída.”
“Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI alínea “c”, da Constituição, considera-se imune 
à instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do 
Estado, sem fins lucrativos.” (Vide artigos 1º e 2º da Mpv 2.189-49, de 2001) (Vide Medida Provisória 
n. 2158-35, de 2001)
“§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações 
financeiras de renda fixa ou de renda variável.
 § 2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender aos 
seguintes requisitos:
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 a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados (Vide Lei n. 10.637, de 2002); 
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que 
assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da 
Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a 
seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes; 
g) assegurar à destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da 
imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades 
a que se refere este artigo.
 § 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, caso 
o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais (Redação dada pela Lei n. 9.718, de 1998).

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 n. 3/1993 e EC n. 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 lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; 
§ 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”.

As operações do Sescoop/RS são substancialmente mantidas por meio do recebimento do repasse de recursos efe-
tuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit técnico apurado no exercício, este será absorvido pelo patrimônio 
social (superávit acumulado). 
Todos os valores são apresentados em reais. 

 2. PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Base de apresentação

As demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Técnico de Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas (CPC-PME), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e referendado pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), homologados pelos órgãos reguladores e normativos voltados para entidades sem fins 
lucrativos – NBC T 10.19, NBC T 3 e NBC T 6.
A administração entende que essa mudança é requerida, tanto que o órgão regulamentador permite a adoção e é 
adequada à atividade desenvolvida pelo Sescoop.

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis

2.2.1. Apuração do resultado

Os resultados das operações do Sescoop/RS, especificamente as suas receitas financeiras, despesas operacionais e 
financeiras, são apurados em conformidade 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. Estimativas contábeis

Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas, para 
registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para contingências, perdas estimadas para 
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crédito de liquidação duvidosa, vida útil dos bens do imobilizado, classificações de curto e longo prazo, entre outros. 
Os resultados a serem apurados, quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhecimento dessas 
estimativas, poderão ser diferentes dos valores registrados nas demonstrações contábeis. A administração monitora 
e revisa periódica e tempestivamente essas estimativas e suas premissas.

2.2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa 
são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado” acrescidas dos rendimentos 
auferidos até as datas dos balanços. 

2.2.4. Estoques

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

2.2.5. Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada, incluindo ainda, quando aplicá-
vel, os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis, líquido de deprecia-
ção acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos 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. 7.
A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no final de cada exercício e o efeito de quaisquer mu-
danças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes 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. 

2.2.6. Impairment

O Sescoop/RS avaliou, no encerramento do exercício social, se existiram evidências objetivas de deterioração de 
seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterioração 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 pelo Sescoop/RS, visando atender às exigências contidas no CPC-PME, e não foi 
identificada a necessidade de provisão para desvalorização de ativos em 31 de dezembro de 2014.

2.2.7. 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 adminis-
tração 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 resultado do exercício de acordo com as taxas informadas 
na Nota Explicativa n. 8.

2.2.8. Fornecedores

As contas a pagar para fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
ordinário das operações, sendo classificadas como passivos circulantes, exceto quando o prazo de vencimento for 
superior a 12 meses após a data do balanço, quando são apresentadas como passivo não circulante. São, inicialmen-
te, reconhecidas pelo valor pactuado em contrato ou documento similar hábil, e documento fiscal legal, os quais 
propiciem ao Sescoop/RS bases confiáveis de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto de registro por 
competência. Na prática, são, normalmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
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2.2.9. Salários e demais verbas de pessoal

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. 

2.2.10. Provisões para contingências

As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando: (i) a entidade tiver uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança. Caso haja diversas obrigações semelhantes, a 
probabilidade de uma saída de recursos a ser exigida para a liquidação será determinada ao se considerar a natureza 
das obrigações como um todo. 
A provisão, quando existente, é mensurada pelo valor presente das despesas que se esperam ser exigidas para liqui-
dar a obrigação a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos 
da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa finan-
ceira, quando aplicável.

2.2.11. Receitas e despesas financeiras

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

2.2.12. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão 
gerados em favor do Sescoop/RS e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconheci-
do no balanço patrimonial quando o Sescoop/RS possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico 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.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra 
nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

 3. ESTIMATIVA E JULGAMENTOS CONTÁBEIS ESSENCIAIS

O Sescoop/RS realizou determinadas estimativas e premissas em relação ao futuro. Essas estimativas e os julgamen-
tos são continuamente avaliados com base na experiência histórica e outros fatores, incluindo as expectativas dos 
eventos futuros que se acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias. 
No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas. As estimativas e premissas que possuem um 
risco significativo de provocar um ajuste importante nos valores contábeis de ativos e passivos dentro do próximo 
exercício financeiro estão divulgadas a seguir:

(a)  Reconhecimento de receitas: as receitas são preponderantemente relacionadas às transferências sistêmicas e 
periódicas do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), que são reconhecidas diretamente no resultado 
do exercício no momento do efetivo recebimento financeiro, pois em consonância ao princípio de conserva-
dorismo não poderiam ser apropriadas com base orçamentária; 

(b)  Vidas úteis de ativos intangíveis e imobilizados: os ativos intangíveis e imobilizados são amortizados ou 
depreciados durante sua vida útil. A vida útil é baseada nas estimativas da administração a respeito do 
período em que os ativos vão estar em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua. 
Alterações nas estimativas poderão resultar em variações significativas no valor contábil e os valores são 
apropriados como despesa na demonstração dos resultados, em períodos específicos  ;

(c)  Processos legais: de acordo com o CPC-PME, o Sescoop/RS reconhece uma provisão quando existe uma obri-
gação presente decorrente de um evento passado, uma transferência de benefícios econômicos é provável e o 
valor dos custos de transferência pode ser estimado de maneira confiável. Nos casos em que os critérios não são 
cumpridos, um passivo contingente pode ser divulgado nas notas explicativas das demonstrações contábeis. 
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As obrigações decorrentes de passivos contingentes que foram divulgadas, ou que não são atualmente 
reconhecidas ou divulgadas nas demonstrações contábeis, poderiam ter um efeito material sobre o balanço 
patrimonial da Entidade. A aplicação desses princípios contábeis a litígios exige que a administração realize 
cálculos sobre diversas matérias de fato e de direito além de seu controle. O Sescoop/RS revisou as ações 
judiciais pendentes, monitorando a evolução dos processos e a cada data de elaboração de relatórios, visando 
avaliar a necessidade de provisões e divulgações nas demonstrações contábeis. Entre os fatores considerados 
na tomada de decisões sobre as provisões estão a natureza do litígio, a reivindicação ou autuação, o processo 
judicial e o nível potencial de indenização na jurisdição em que o litígio, reivindicação ou autuação foi inter-
posto, o andamento da ação (incluindo o andamento após a data das demonstrações contábeis, mas antes 
de serem emitidas), os pareceres ou opiniões dos consultores jurídicos, a experiência em casos semelhantes, 
e qualquer decisão da administração do Sescoop/RS sobre a forma como ela vai responder ao litígio, reivin-
dicação ou autuação.

    4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição 2014 2013

Bancos 109.719,36 88.331,28

Aplicações financeiras (a) 48.608.465,75 38.350.029,09

Total 48.718.185,11 38.438.360,37

(a) As aplicações financeiras são efetuadas no Banco do Brasil S/A, com resgate a qualquer momento, na modalidade 
de fundo de renda fixa, Certificado de Depósito Bancário (CDB) e remuneradas pelo CDI. 

 5. OUTROS CRÉDITOS

Descrição 2014 2013

Clientes PJ (a) 5.296,95 6.217,54

Adiantamentos Concedidos - Empregados 41.476,75 44.445,49

Depósitos Judiciais (b) 49.022,42 41.433,19

Total 95.796,12 92.096,22

(a)  Refere-se ao Contrato de Gestão firmado em 09/07/2007 entre o Sescoop/RS e a Ocergs – Sindicato e Organiza-
ção das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente ao custeio das despesas comuns, cujo rateio 
no mês de dezembro/14 foi de R$ 5.296,95.

(b)  1) Tramita junto à Justiça Federal o Processo n. 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 no montante atualizado de R$ 41.763,91. 
Por se tratar de um processo cuja sentença, para sua liquidação (aferição de valores), exige uma perícia técnica, 
a justiça nomeou um perito para apurar o valor locativo do imóvel à 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 sentença 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 à compensação, o que reduziria o valor da condenação.
2) Tramita junto à Justiça do Trabalho o Processo n. 0020229-79-2013.5.04.0004, que trata da reclamató-
ria trabalhista movida por ex-empregado que visa ao recebimento de valores relacionados ao vínculo de 
trabalho, com seus consectários legais. A sentença foi julgada em parte como procedente. Apresentado o 
recurso ordinário, foi solicitada a realização de depósito recursal no montante atualizado de R$ 7.258,51. 
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O recurso ordinário foi julgado, não tendo o Sescoop/RS obtido êxito, motivo pelo qual o processo retornou 
ao 1° grau, oportunidade em que se iniciou a liquidação de sentença, tendo o reclamante apresentado seus 
cálculos e o Sescoop/RS sua impugnação, assim como os cálculos dos valores que entende devidos. Aguarda 
decisão do juízo. 

 6. CRÉDITOS E VALORES A RECEBER – NÃO CIRCULANTE

Descrição 2014 2013

Créditos e valores a receber de terceiros 216.190, 97 216.190, 97

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

Total               -               -

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 n. 002/2006, instituída através da Portaria n. 016 de 23 de novem-
bro de 2006 e que recomenda ao final a instauração de Tomada de Contas Especial, que foi executada através do 
Processo n. 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 medidas 
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 n. 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, agora encontra-se em fase de sentença.

 7. IMOBILIZADO

Descrição % Taxas anuais de depreciação 2014 2013

Imóveis 2,5% 2.200.587,52 2.258.397,16

Terrenos - 2.502.792,00 2.502.792,00

Móveis e Utensílios De 2,5% a 16,67%, sendo a média ponderada de 12,16% 328.454,22 383.737,94

Veículos De 20% a 33,33%, sendo a média ponderada de 26,43% 368.698,22 405.886,10

Máquinas e Equipamentos De 10% a 50%, sendo a média ponderada de 20,25% 28.405,51 31.672,89

Equipamentos de 
Informática

12,5% a 100%, sendo a média ponderada de 30,51% 262.336,32 369.350,11

Equipamentos de 
Comunicação

12,5% a 50%, sendo a média ponderada de 24,41% 33.493,69 29.689,74

Outros Bens Móveis 16,67% 10.779,93 13.476,57

Total 5.735.547,41 5.995.002,51

Para atender ao CPC 01 e 27, o Sescoop/RS contratou empresa especializada para realização de avaliação patrimo-
nial, a qual forneceu subsídios para a Administração na determinação das vidas úteis, dos valores residuais e da va-
lorização 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 a possuírem vida útil e 
taxa de depreciação específica.
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Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2014:

Descrição
Saldo líquido

em 2013
Adição Baixa Depreciação

Saldo líquido
em 2014

Imóveis 2.258.397,16 - - (57.809,64) 2.200.587,52

Terrenos 2.502.792,00 - - - 2.502.792,00

Móveis e Utensílios 383.737,94 589,00 (3.583,31) (52.289,41) 328.454,22

Veículos 405.886,10 - - (37.187,88) 368.698,22

Máquinas e Equipamentos 31.672,89 8.048,90 (154,65) (11.161,63) 28.405,51

Equipamentos de Informática 369.350,11 18.110,00 (704,52) (124.419,27) 262.336,32

Equipamentos de Comunicação 29.689,74 13.128,00 - (9.324,05) 33.493,69

Outros Bens Móveis 13.476,57 - - (2.696,64) 10.779,93

Total 5.995.002,51 39.875,90 (4.442,48) (294.888,52) 5.735.547,41

 8. INTANGÍVEL

Demonstramos a seguir a composição do ativo intangível, conforme determinado no CPC-04 e NBC T 19.8 “Resolu-
ção CFC n. 1.139/2008”, em 2014:

Descrição
Saldo líquido 

em 2013
Adição Baixa Amortização

Saldo líquido 
em 2014

Direitos de uso de software 11.537,82 56.100,60 - (12.147,62) 55.490,80

Total 11.537,82 56.100,60 - (12.147,62) 55.490,80

As aquisições de licenças de uso de software e de sistemas de gestão empresarial são capitalizadas e amortizadas ao 
longo da vida útil e as despesas associadas à sua manutenção são reconhecidas como despesas quando incorridas. 
Na avaliação do Sescoop/RS não há qualquer indicativo de que os valores contábeis não serão recuperados por meio 
de operações futuras.

 9. CONTAS A PAGAR

Descrição 2014 2013

Fornecedores - pessoa jurídica (a) 973.965,21 974.208,35

Convênios de apoio financeiro (b) 2.898.387,11 3.506.533,41

Convênio projetos Fundecoop (c) 422.297,61 -

Total 4.294.649,93 4.480.741,76

(a)  São obrigações referentes às aquisições de bens e serviços para manutenção das atividades meio e fim do 
Sescoop/RS, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013;

(b)  O valor existente sob a rubrica de “Convênios de Apoio Financeiro” refere-se a projetos descentralizados, execu-
tados nas formas das Resoluções Sescoop/RS n. 08/2007 e n. 54/2013, que tiveram sua execução e prestação de 
contas até 31 de dezembro de 2014, com o reembolso dos valores programados para o ano de 2015;

(c)  São valores referentes à execução de projetos especiais com utilização de recursos do Fundecoop (Fundo Soli-
dário de Desenvolvimento Cooperativo), que tem como propósito apoiar ações que visem ao desenvolvimento 
de sociedades cooperativas e seus integrantes. Em 2014, o Sescoop/RS utilizou recursos do Fundecoop para os 
projetos: União Faz A Vida, Coprel na Escola e Crescer e Pertencer.
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 10. SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A PAGAR

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos funcionários e 
demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição e comentários analíticos estão descritos a seguir:

Descrição 2014 2013

Encargos, consignações e impostos s/ folha de pagamento 183.860,43 184.436,73

Consignáveis de terceiros (a) 27.712,91 39.280,74

Encargos sobre terceiros 4.624,50 89.791,59

Total 216.197,84 313.509,06

(a)  Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes de retenções incidentes sobre paga-
mento das pessoas jurídicas e físicas prestadores de serviços.

 11. PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Descrição 2014 2013

Férias e abonos pecuniários c/ respectivos adicionais de 1/3 463.026,94 395.699,94

INSS sobre férias 109.737,39 93.918,58

FGTS sobre férias 37.041,82 31.655,67

PIS sobre férias 4.630,27 3.956,99

Total 614.436,42 525.231,18

 12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Descrição 2014 2013

Contingências cíveis 650.000,00 400.000,00

Contingências trabalhistas 45.000,00 17.000,00

Total 695.000,00 417.000,00

Contingência Número do processo Saldo inicial Adições Pagamento Reversão Saldo final

Trabalhistas 0020229-79-2013.5.04.0004 17.000,00 28.000,00 - - 45.000,00

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

Cíveis 2005.71.00.025127-8 350.000,00 250.000,00 - - 600.000,00

Total 417.000,00 278.000,00 - - 695.000,00

As contingências referem-se aos processos trabalhistas e cíveis, apropriados com base em parecer jurídico emitido 
pela assessoria jurídica da entidade. 
A provisão do processo n. 035/1.09.00007717-0, no valor de R$ 50.000,00, 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 n. 002/2006, instituída através da Portaria n. 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 n. 116/07C, 
no qual foram apurados valores históricos dos repasses. O Tribunal de Contas da União determinou a adoção das 
medidas judiciais necessárias, quando então fora ajuizada Ação de Cobrança mediante processo de natureza ordiná-
ria, 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 advocatícios. 
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O Processo n. 2005.71.00.025127-8 tramita junto à 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 imó-
vel, 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 juiz 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 e, dessa forma, com base em 
parecer da assessoriajurídica do Sescoop/RS, a administração entendeu ser prudente aumentar o provisionamento 
do valor que ao final do exercício totalizou em R$ 600.000,00. Foi interposto recurso de apelação da decisão, na ten-
tativa de reformar a sentença de 1° grau, visando à compensação dos valores e à consequente redução dos valores.

 13. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição 2014 2013
Provisão p/Imposto de Renda na Fonte 
s/rendimentos obtidos em aplicações financeiras

- 1.446.837,63

Total - 1.446.837,63

Em abril de 2012, o Banco do Brasil S/A suspendeu a retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) sobre os rendimen-
tos obtidos nas aplicações financeiras que o Sescoop/RS mantém na referida instituição, baseados na liminar concedida 
em sede cautelar pelo STF, face à ADI n. 1802-DF contra os artigos 12, 13 e 14 da Lei n. 9.532/97. Diante desse fato, 
após consulta ao Sescoop Nacional (Parecer ASJUR SESCOOP n. 136/2012) e assessoria jurídica do Sescoop/RS (Parecer 
Jurídico n. 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 optou por reverter os valores provisionados, 
considerando a classificação do passivo contingente em “possível” pela assessoria jurídica do Sescoop/RS. Conforme 
o CPC n. 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 da provisão, compreendido no período 
de abril/2012 a dezembro/2014 importaria em R$ 2.134.442,17.

 14. PROVISÃO PARA INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO

Descrição 2014 2013
Provisão para INSS s/ serviços prestados 
por cooperativas de Trabalho

172.715,77 -

Total 172.715,77 -

Em outubro de 2014, o Sescoop/RS ajuizou Ação Ordinária, autuada sob n. 5075101.58-2014-404-7100, perante a 
Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo a suspensão da exigibilidade tributá-
ria e a repetição de indébito tributário referente à contribuição previdenciária de 15%, a cargo do tomador de servi-
ços quando da contratação de cooperativas de Trabalho. 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 de Trabalho”. Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha declarado, 
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.
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 15. PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é composto substancialmente de superávit ou déficit acumulados. Os valores demonstrados a 
seguir referem-se aos resultados dos exercícios de 2014 e de 2013:

Descrição 2014 2013

Superávit acumulado 37.477.119,87 35.206.940,37

Superávit do exercício 11.318.445,55 2.270.179,50

Total 48.795.565,42 37.477.119,87

 16. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Descrição 2014 2013

Receita de contribuições (a) 27.732.911,15 23.667.619,29

Receitas de transferências (b) 285.468,08 -

Total 28.018.379,23 23.667.619,29

(a)  A seguir os valores mensais de contribuição repassados pelo Sescoop Nacional no decorrer do exercício de 2014:

Mês
Valor em R$

Receita de Contribuições

Janeiro 3.713.747,36

Fevereiro 1.396.484,28

Março 2.522.400,52

Abril 1.909.975,73

Maio 2.085.233,18

Junho 2.310.283,98

Julho 2.076.265,19

Agosto 2.250.972,48

Setembro 2.230.832,68

Outubro 2.333.837,91

Novembro 2.678.320,30

Dezembro 2.224.557,54

Total 27.732.911,15

(b) A seguir os valores utilizados nos projetos especiais do Fundecoop no decorrer do exercício de 2014:

Descrição Valor em R$

Coprel na Escola 88.040,00

Crescer e Pertencer 197.428,08

Total 285.468,08
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 17. PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

Descrição 2014 2013

Vencimentos e remunerações 3.851.574,38 3.562.366,53

Encargos sociais patronais 1.261.874,89 1.174.689,37

Benefícios sociais 767.308,92 663.580,88

Remunerações variáveis 13.330,61 33.957,86

Total 5.894.088,80 5.434.594,64

 18. DESPESAS INSTITUCIONAIS

Descrição 2014 2013

Serviços e divulgações institucionais 4.301.742,78 3.436.476,96

Auxílios financeiros a estudantes 3.634.415,19 4.158.890,70

Materiais para treinamento 1.089.622,53 1.269.420,87

Locações 117.227,00 81.214,00

Premiações 75.495,00 73.495,00

Auxílios educacionais 12.285,00 46.893,32

Materiais e divulgação - 2.533,50

Total 9.230.787,50 9.068.924,35

 19. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição 2014 2013

Despesas de comunicação 229.533,29 224.521,08

Material de consumo 220.328,83 147.581,37

Ocupação e serviços públicos 109.177,67 93.012,00

Diárias e hospedagens 76.005,13 65.904,68

Despesas com dirigentes e conselheiros 40.216,80 30.860,80

Passagens e locomoções 31.811,96 56.916,94

Material de consumo durável 10.658,40 16.880,50

Total 717.732,08 635.677,37

 20. DESPESAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

Descrição 2014 2013

Serviços especializados 5.893.706,82 8.025.160,34

Encargos sobre serviços de terceiros 495.768,52 793.664,83

Serviços gerais 179.004,78 79.941,68

Outros serviços 133.888,37 109.446,35

Auditoria e consultoria 92.506,08 8.830,00

Transportes 29.814,19 37.848,78

Outros serviços de terceiros – pessoa física 27.860,00 61.698,00

Total 6.852.548,76 9.116.589,98
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 21. DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Descrição 2014 2013

Federais 620.775,53 465.004,70

Estaduais 9.261,60 6.128,25

Municipais 50.385,05 43.329,43

Outras despesas tributárias 19.950,08 13.753,91

Total 700.372,26 528.216,29

 22. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Descrição 2014 2013

Receitas de serviços (a) 212.670,30 396.469,99

Outras receitas (recuperação de despesas) (b) 67.980,89 62.840,61

Total 280.651,19 459.310,60

(a)  Referem-se a receitas auferidas com a execução de atividades finalistas relacionadas aos cursos de graduação e 
pós-graduação realizados pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop e do recebimento de taxas 
de inscrições dos participantes no XVI Seminário Gaúcho do Cooperativismo, realizado em Bento Gonçalves/RS e 
no Fórum Momentos e Perspectivas do Agronegócio Cooperativo, realizado em Porto Alegre/RS; 

(b)  Trata-se de recuperação de despesas por meio da execução do Contrato de Gestão firmado com a Ocergs – Sindi-
cato e Organização das Cooperativas no Estado do Rio Grande do Sul. Também compõem esse valor as atualiza-
ções de depósitos judiciais e inscrições em processos seletivos para o corpo docente da Faculdade de Tecnologia 
do Cooperativismo – Escoop.

 23. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Descrição 2014 2013

Receitas financeiras

Receitas de aplicações financeiras 
e outras receitas financeiras 7.017.963,72 3.666.362,04

Despesas financeiras

Despesas bancárias e outras despesas financeiras (13.540,57) (14.443,22)

Resultado financeiro 7.004.423,15 3.651.918,82

24. Seguros

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes conside-
rados 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 natu-
reza, não fazem parte do escopo de revisão das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas 
pelos nossos auditores independentes.

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2014.

Vergilio Frederico Perius Norberto Tomasini Luciana Futuro Pfitscher
Presidente Superintendente Contadora CRCRS 080795/O-0

CPF 009.116.740-04 CPF 183.577.410-53 CPF 009.238.290-83
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Relatório de Opinião dos Auditores Independentes
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Parecer do Conselho Fiscal
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Aprovação das Contas pelo Conselho Administrativo
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VISÃO DO COOPERATIVISMO

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade 
de promover a felicidade dos cooperados.”

MISSÃO DO SESCOOP/RS

Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas gaúchas.

VALORES

 Fidelidade aos princípios e à doutrina cooperativista  Compromisso com a inovação e resultados
 Desenvolvimento e valorização das pessoas   Transparência e austeridade
 Respeito à diversidade

PR
O

PO
ST

A
 D

E 
VA

LO
R

Cooperativas Cooperados
Empregados das 

Cooperativas
Comunidades

  Profissionalização da 
gestão da cooperativa

  Apoio na profis-
sionalização dos 
cooperados e da mão 
de obra

  Estímulo à fideliza-
ção dos cooperados

  Disseminação e apli-
cação de boas práticas

  Desenvolvimento 
Social

  Educação e gestão coope-
rativista

  Padrões em gestão e gover-
nança cooperativista

  Educação e gestão 
cooperativista

  Educação e qualificação 
profissional

  Conhecimento da cultu-
ra da cooperação

  Estímulo ao desenvolvi-
mento socioambiental

Público 
Interno

Órgãos de Controle / 
Sociedade

Poder 
Executivo

  Qualidade de vida no trabalho
  Gestão profissional e trans-
parente

  Oportunidade de desenvol-
vimento profissional

  Efetividade, economici-
dade e transparência no 
uso dos recursos

  Comunicação dos resul-
tados obtidos

  Apoio na execução de 
políticas públicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FI
N

A
LÍ

ST
IC

O
S

  Promover a 
cultura da 
cooperação 
e disseminar 
a doutrina, 
os valores 
e princípios 
do coopera-
tivismo

  Promover 
a profissio-
nalização 
da gestão 
cooperati-
vista

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

  Promover a 
profissiona-
lização da 
governança 
cooperati-
vista

  Monitorar 
desem-
penhos e 
resultados 
com foco na 
sustentabi-
lidade das 
coopera-
tivas

  Apoiar ini-
ciativas vol-
tadas para 
a saúde e 
segurança 
no trabalho 
e de qua-
lidade de 
vida

  Apoiar 
práticas 
de respon-
sabilidade 
socioam-
biental

G
ES

TÃ
O

  Aprimorar a gestão 
estratégica e pa-
dronizar processos

  Desenvolver 
continuamente as 
competências dos 
colaboradores

  Aprimorar e inten-
sificar o relacio-
namento com as 
cooperativas

  Garantir comuni-
cação frequente e 
ágil com os seus 
públicos

  Aperfeiçoar o 
controle, ampliar 
e diversificar as 
fontes de recursos

Mapa Estratégico Sescoop/RS 2015-2020
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Plano de Trabalho Sescoop/RS 2015

Objetivos Linhas de Ação  Orçado % Beneficiários
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Promover a cultura da 
cooperação e disseminar 
a doutrina, os valores e os 
princípios do cooperativismo
R$ 5.245.052,00

Estimular o aumento da participação de 
cooperados e familiares nas cooperativas

 504.720,00 1,59% 21.311 

Promover a educação cooperativista nas 
cooperativas e comunidades

 4.419.632,00 13,89% 16.850 

Preservar a memória do cooperativismo  264.000,00 0,83% 24.000 

Promover a profissionaliza-
ção da gestão cooperativista
R$ 1.184.102,00

Desenvolver um portfólio nacional de 
formação em gestão

 944.962,00 2,97% 460 

Qualificar dirigentes e cooperados em 
gestão cooperativista

 225.840,00 0,71% 1.280 

Disseminar as boas práticas de gestão em 
cooperativas

 5.600,00 0,02% 170 

Ampliar o acesso das 
cooperativas às soluções 
de formação e qualificação 
profissional R$ 10.137.546,00

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

 9.811.706,00 30,85% 32.892 

Implementar mecanismos de interio-
rização e soluções tecnológicas que 
aumentem o alcance das qualificações e 
o atendimento às cooperativas

 390.240,00 1,23% 1.350 

Promover a profissionaliza-
ção da governança coopera-
tivista R$ 482.982,00

Qualificar dirigentes e cooperados em 
governança cooperativista

 482.982,00 1,52% 1.877 

Monitorar desempenhos 
e resultados com foco na 
sustentabilidade das coope-
rativas
R$ 134.000,00

Implantar sistema de informações con-
sistente e ampliado (informações de ges-
tão, governança, sociais e econômicas) 
das cooperativas e mantê-lo atualizado 
permanentemente

 120.000,00 0,38% 90 

Promover estudos, com foco na gestão e 
governança

 14.000,00 0,04% 100 

Apoiar iniciativas voltadas 
para a saúde e segurança do 
trabalho e de qualidade de 
vida R$ 605.193,00

Promover e apoiar práticas de saúde e 
segurança no trabalho

 51.812,00 0,16% 2.870 

Estimular e apoiar as cooperativas no 
cumprimento das normas regulamenta-
doras de saúde e segurança do trabalho

 528.181,00 1,66% 5.981 

Incentivar a adoção de estilo de vida 
saudável pelas cooperativas

 25.200,00 0,08% 830 

Apoiar práticas de responsa-
bilidade socioambiental
R$ 274.340,00

Estimular a adoção de ações de respon-
sabilidade socioambiental pelas coope-
rativas 

 274.340,00 0,86% 24.250 
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R$
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3,
21
% Desenvolver continuamente 

as competências dos colabo-
radores
R$ 115.160,00

Ampliar e intensificar o desenvolvi-
mento das competências e de retenção 
de talentos, alinhadas aos desafios do 
cooperativismo

 115.160,00 0,36% 73 

Gastos com pessoal, 
manutenção da estrutura 
e investimentos
R$ 13.631.186,00

Pessoal Área-Meio  3.035.080,00 9,54% -

Pessoal Área-Fim  3.746.327,00 11,78% -

Manutenção da Estrutura Área-Meio  2.478.287,00 7,79% -

Manutenção da Estrutura Área-Fim  595.592,00 1,87% -

Investimentos  3.775.900,00 11,87% -

Total do Orçamento 2015 31.809.561,00 100,00% 134.384 
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DESPESAS 

Aplicação dos Recursos  Previsão  % 

Projetos  18.178.375 57,15%

Gastos c/Pessoal Área Meio  3.035.080 9,54%

Gastos c/Pessoal Área Fim  3.746.327 11,78%

Gastos c/Viagens  166.542 0,52%

Gastos c/Manutenção  2.907.337 9,14%

Investimentos  3.775.900 11,87%

TOTAL  31.809.561 100,00%

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO 2015
(valores expressos em reais)

RECEITAS

Origem dos Recursos  Previsão  % 

Contribuições ao Sescoop/RS  27.124.680 85,27%

Juros de Títulos de Renda  3.500.000 11,00%

Receitas de Serviços  172.597 0,54%

Outras Receitas Correntes  85.800 0,27%

Saldo de Exercícios Anteriores  926.484 2,91%

TOTAL  31.809.561 100,00%

Contribuição ao Sescoop/RS
27.124.680 | 85,27%

Juros de Títulos de Renda
3.500.000 | 11,00%

Saldo de Exercícios Anteriores
926.484 | 2,91%

Receitas de Serviços
172.597 | 0,54%

Outras Receitas Correntes
85.800 | 0,27%

Projetos
18.178.375 | 57,15%

Gastos com Manutenção
2.907.337 | 9,14%

Investimentos
3.775.900 | 11,87%

Gastos c/viagens
166.542 | 0,52%

Gastos c/Pessoal Área Fim
3.746.327 | 11,78%

Gastos c/Pessoal Área Meio
3.035.080 | 9,54%
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Assembleia da Ocergs elege diretoria

A Ocergs - Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul realizou no dia 15 de abril, na 
Amrigs, em Porto Alegre, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO e AGE), que tratou da eleição da direto-
ria, do conselho fiscal e do conselho de ética da entidade para o exercício 2014-2018.

A Assembleia contou com a presença de 87 cooperativas adimplentes, totalizando 408 votos. A eleição ocorreu com 
base no novo Estatuto Social da Ocergs, que teve adequação ao modelo nacional em novembro de 2013. 

Na primeira ordem do dia foi abordada a apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2013, 
incluindo o Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria, o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial e o Demonstra-
tivo dos Resultados, que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.

A segunda ordem do dia foi a apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho, Orçamento de Receitas e Despesas 
do Exercício de 2014, também aprovada por unanimidade. 

Momento da aprovação das contas

Vergilio Perius , nos termos do art. 10, parágrafo 3º do Estatuto Social, foi indicado pela diretoria eleita, representada pelo diretor secretário, Paulo Cézar 
Vieira Pires, para continuar a ocupar a presidência na próxima gestão, tendo sua indicação homologada, por unanimidade, pelos presentes
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Comissão Eleitoral, composta por Mário De Conto, Gerson Ricardo Seefeld, Erineo José Hennemann e Renato Kreimeier 

Le
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A eleição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Ética foi presidida pela Comissão Eleitoral, com-
posta por Mário De Conto, Gerson Ricardo Seefeld, Erineo José Hennemann e Renato Kreimeier e foi a terceira ordem 
do dia. Com a participação de todos os presentes, através de voto por aclamação, as chapas foram aprovadas por 
unanimidade. Os membros eleitos pertencem a 29 cooperativas gaúchas dos treze ramos de atividades da economia.

Após, na quarta ordem do dia, o atual presidente, Vergilio Perius, nos termos do art. 10, parágrafo 3º do Estatuto 
Social, foi indicado pela diretoria eleita, representada pelo diretor secretário, Paulo Cézar Vieira Pires, para continuar 
a ocupar a presidência na próxima gestão, indicação homologada por unanimidade pelos presentes.

Na sequência, foram apreciadas e aprovadas por unanimidade, as demais ordens do dia: fixação do valor das cédulas 
de presença dos integrantes da diretoria e dos conselhos, e da remuneração do diretor secretário, técnico sindical 
e presidente da Ocergs; autorização do presidente da entidade a firmar convenções coletivas e/ou acordos em pro-
cessos de revisão e/ou dissídios coletivos; definição de valores da contribuição assistencial para o exercício de 2015.

Por fim, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, em que foram apresentados alguns aspectos do Instituto 
Gaúcho do Leite (IGL), como os requisitos de admissão, a responsabilidade social, como funciona a participação 
dos associados e a participação na Câmara Técnica. Após as considerações do presidente do IGL, Gilberto Piccinini, 
sobre a importância do Sistema Ocergs-Sescoop/RS para o cooperativismo gaúcho, a AGE autorizou a associação da 
Ocergs ao Instituto Gaúcho do Leite. 

Logo após o encerramento das Assembleias, Roberto Rodrigues palestrou sobre o cenário do agronegócio brasileiro, 
sobre a trajetória e importância de ações do presidente Vergilio Perius no sistema cooperativista e na montagem da 
Constituinte. “Existem três coisas essenciais na vida: fazer o que se gosta, o que se sabe e ter sorte. E o Sistema do 
Rio Grande do Sul tem a sorte de ter o Vergilio, que sabe e gosta do que faz”, finalizou Rodrigues.

O novo Estatuto 

Pelo estatuto atual, o presidente da entidade não é mais eleito pelo voto dos presentes na AGO, mas sim, contratado 
pela diretoria eleita. 
No ano de 2012, a OCB passou por um processo de reforma estatutária, que, entre outras mudanças, provocou 
alterações significativas no que concerne aos órgãos sociais da entidade. As mudanças relacionam-se, notadamente, 
a uma nova configuração da administração da entidade, buscando adequá-la às chamadas “Boas Práticas de 
Governança Corporativa”.
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

A Presidência é o órgão de execução da gestão de todas 
as atividades da Ocergs. Também é o gestor da adminis-
tração do Sescoop/RS, consoante as diretrizes estabele-
cidas pelos conselhos 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 
emanada do Conselho Nacional, respondendo perante 
o Tribunal de Contas da União pelos atos da sua gestão. 
A superintendência é órgão subordinado e designa-
do pela presidência. É homologado pela Diretoria da 
Ocergs e pelo Conselho Administrativo do Sescoop/RS.
Destacam-se entre as ações da presidência e da supe-
rintendência:
  Atuação na representação do Sistema, na implanta-
ção e no acompanhamento das diretrizes emanadas 
da Unidade Nacional e do Estatuto Social;
  Gestão das atividades administrativas e execução dos 
programas e projetos;

  Promoção de ações visando à Formação Profissional 
do quadro de recursos humanos do Sistema;
  Apresentação, para apreciação da Diretoria, do rela-
tório das contas do exercício, acompanhado do pare-
cer de auditoria independente, do plano de trabalho 
e do orçamento anual;
  Contratação de serviços de auditoria independente, ou-
vido o conselho fiscal e referendado junto a Diretoria;
  Assinatura conjunta de cheques, documentos perti-
nentes à movimentação de contas bancárias, acordos, 
ajustes, contratos e convênios, balanço patrimonial 
e demais demonstrativos contábeis, além da corres-
pondência oficial e outros documentos de interesse 
do Sistema;
  Autorização para a contratação de pessoas jurídicas 
habilitadas para prestação de serviços vinculados a 
atividades finalísticas;
  Apresentação da proposta e da reformulação orça-
mentária ao conselho administrativo do Sescoop/RS.

1 - REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

a) Reforçar o tema cooperativismo na agenda estratégica de desenvolvimento do Rio Grande do Sul: Ações e Participações.

Entrevista para o jornal Correio do Povo, pauta: o setor avalia ajustes no Estatuto do IGL, em 28/01/14.

Reunião-almoço com a senadora Ana Amélia Lemos e com a Federação das Cooperativas de Trabalho – Fetrabalho. Pauta: INSS, em 31/01/14.

Sessão solene de eleição e posse dos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do RS – período 2014/2015, em 31/01/14.

Lançamento oficial da 15ª edição da Expodireto/Cotrijal, Não-Me-Toque, em 10/02/14.

Solenidade de abertura do 7º Seminário de Políticas Públicas Municipais e Regionais da Uvergs. Tramandaí, em 19/02/14.

Cerimônia de entrega do Troféu Brasil Expodireto, em Carazinho, em 09/03/14.

Exposição Vitrine do Turismo Gaúcho, na Expodireto, em 10/03/14.

Abertura oficial da 15ª Expodireto/Cotrijal, em 10/03/14.

Premiação do Troféu Campeador – Destaque no Agronegócio da RBS, na Expodireto, em 10/03/14.

Solenidade de posse do subsecretário do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, Adeli Sell, em Esteio, em 17/03/14.

Homenagem ao secretário da Seapa, Luiz Fernando Mainardi, e lançamento do plano decenal da Secretaria da Agricultura para a 
Agropecuária e o Agronegócio Gaúcho, Porto Alegre, em 18/03/14.

Grande expediente especial em homenagem à 15ª Edição da Expodireto/Cotrijal, pela Assembleia Legislativa, Porto Alegre, em 19/03/14.

Homenagem ao secretário Ivar Pavan e ato simbólico de transmissão de cargo ao novo secretário da Secretaria do Desenvolvimento Rural 
– SDR, Elton Scapini, em 21/03/14.

Reunião com o conselho gestor do Parque de Exposição Assis Brasil. Pauta: conhecimento, análise e aprovação do Plano Diretor. Esteio, 02/04/14.

Posse dos conselhos de administração e fiscal e diretoria da Central das Cooperativas da Serra Gaúcha – Cenecoop, em 03/04/14.

Cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Loureiro da Silva, VIII Edição, em 17/04/14.

Comemoração dos 50 anos da Coopibi, em Ibiraiaras, em 09/05/14.

Abertura da 5ª Fest Leite, em Anta Gorda, em 26/04/14.

Presidente e Superintendente

Em consonância com o Plano de Trabalho 2014 a presidência participou de vários eventos onde foram abordados 
temas de interesse do cooperativismo.
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Abertura da 37ª Expoleite e da 10ª Fenasul 2014, Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, em 14/05/14.

Solenidade oficial de abertura do 10º AGRIMARK Brasil, I-Uma, para tratar do Agronegócio Brasileiro Pós 2014, em 23/05/14.

Solenidade de reabertura da Secretaria de Controle Externo no Estado do RGS, Tribunal de Contas da União – TCU, em 26/05/14.

Abertura do 29º Seminário Cooplantio, com o tema: “É tempo de unir pessoas, inovar e agregar conhecimento”. Gramado, 02/06/14.

Abertura do Seminário Jurídico e Tributário das Cooperativas do Ramo Trabalho. Tema: “Aspectos gerais da Lei 12.690/12; Termo de Ajuste 
de Conduta”, em 09/06/14.

Solenidade de outorga da Medalha do Mérito Farroupilha ao excelentíssimo senhor desembargador Genaro José Baroni Borges, proposta 
pelo deputado Frederico Antunes (PP), Assembleia Legislativa, em 11/06/14.

Assinatura do convênio Seapa – IGL, na Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, em 11/06/14.

Ato de assinatura do decreto que institui a Política de Desenvolvimento de Regiões e Atingidos por Empreendimentos Hidrelétricos no Rio 
Grande do Sul, em 23/06/14.

Grande eExpediente em homenagem ao Sicredi Altos da Serra, pela relevância econômica e social, Assembleia Legislativa, em 09/07/14.

Ato de entrega de menção honrosa às instituições que compõem a comissão do Prêmio Responsabilidade Social, pela Assembleia Legislativa, 
em 15/07/14.

Audiência na Secretaria da Fazenda, com a presença do presidente da Frencoop, Deputado Heitor Schuch, sobre Insumos, em 16/07/14.

Sistema Ocergs-Sescoop/RS recebe a Premiação “Destaque Holandês 2013”, como entidade parceira da Associação dos Criadores de Gado 
Holandês do RS, em 17/07/14.

Abertura oficial da feira Rural Show, Nova Petrópolis, em 18/07/14.

XV Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, Painel I, com o tema: “O Paralelo entre o Cooperativismo e os Consórcios Municipais”, 
UVERGS, em 05/08/14.

Lançamento da 37ª Expointer 2014, no Parque Assis Brasil, em Esteio, em 05/08/14.

Abertura oficial do estande da Defensoria Pública do Estado. Evento em conjunto com Tribunal de Justiça – TJRS e Ministério Público do 
Estado, na 37ª Expointer, em 01/09/14.

Entrevista na 37ª Expointer, para as rádios: Rede Gaúcha de Rádios do Interior; Rede Dial de Comunicação de Novo Hamburgo; Rádio 
Planetário de Espumoso; Associação Gaúcha de Rádio e TV – AGERT; Financial Times (jornal da Inglaterra). Pauta: Cooperativismo na 
Expointer e propostas dos candidatos ao Governo do RS.

Lançamento da Aliança Láctea Sul Brasileira, Secretaria da Agricultura Pecuária e Agronegócio, na Expointer, em 02/09/14.

Fórum Canal Rural: Estratégias para a produção de leite de qualidade. Realização do Canal Rural e Instituto Gaúcho do Leite – IGL. Ao vivo, 
no Canal Rural, na Expointer, em 03/09/14.

Cerimônia de inclusão do quadro de grande campeã Expoleite/2014 na galeria das grandes campeãs de Esteio, em 03/09/14.

Abertura oficial da 37ª Expointer 2014 e desfile dos grandes campeões, no Parque Assis Brasil, em Esteio, em 05/09/14.

Entrevista para a rádio Agert – sobre cobrança de encargos das cooperativas de Trabalho, em 15/09/14.

Abertura do 5º Seminário de Transporte Cooperativo do RS e 1º Seminário Nacional de Transporte Cooperativo, Rede Transporte. Arroio do 
Meio, em 10/10/14.

8ª edição do Festival “O Rio Grande Canta o Cooperativismo”, em Bagé, em 07/11/14.

Cerimônia de entrega do Prêmio de Responsabilidade Social 2014, oferecido pela Assembleia Legislativa e seus parceiros, em 13/11/14.

Cerimônia de 10 anos da Cooperativa de Trabalho Riograndense – Coorps. Santiago, em 15/11/14.

9ª edição do Prêmio Cooperativa do Ano OCB. Brasília, em 25/11/14.

Abertura do Encontro dos Presidentes de Cooperativas Agropecuária ligadas à FecoAgro/RS, em Porto Alegre, em 27/11/14.

Abertura do Seminário Gestão Estratégica para o Futuro das Cooperativas Agropecuárias, promovido pela FecoAgro/RS. Porto Alegre, em 28/11/14.

Final da 8ª edição do Festival “O Rio Grande Canta o Cooperativismo”, em Ibiraiaras, em 28/11/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Propostas do ramo Educação, em 1º/12/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Propostas do ramo Crédito, em 1º/12/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Propostas dos ramos Trabalho e Habitação, em 02/12/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Propostas do ramo Agropecuário, em 02/12/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Propostas do ramo Saúde, em 02/12/14.

Reunião com o Grupo de Transição do Governo – Infraestrutura e Transportes (Modais), em 02/12/14.

Abertura do Seminário de Gestão e Governança, promovido pela Fetrabalho e Sistema Ocergs-Sescoop/RS, em 05/12/14.

Reunião com secretário e secretário adjunto da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Cláudio Fioreze e Áureo Mesquita de Almeida, e diretoria do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS. Pauta: assinatura do Convênio de Concessão de Área no Parque Assis Brasil na Expointer, em 23/12/14.

Realização de 541 atendimentos/audiências internas e externas.

Envio de 510 e-mails.
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

b) Contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório de interesses do cooperativismo – Ações e Participações.

Palestra de abertura no 15º Curso Técnico para presidentes, vereadores, diretores, assessores e técnicos legislativos de Câmaras do RS, na 
Uvergs, em 21/01/14. 

Audiência com o prefeito, com o procurador jurídico de Montenegro e diretoria da Cooperativa dos Citricultores Ecológicos – Ecocitrus. 
Pauta: ISSQN das Cooperativas, em 20/02/14.

Solenidade de abertura do “61º Congresso Estadual de vereadores, assessores, servidores e técnicos legislativos de Câmaras do RS”. Capacitar 
agentes públicos municipais e apresentar informações básicas para o eficiente exercício do mandato, bem como procedimentos inerentes 
ao corrente desempenho; a eficácia e a transparência de sua função pública, em 18/03/14.

Lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo Edição 2014, da OCB. Brasília, em 25/03/14.

Votação do Projeto de Lei nº 224/2014, da Secretaria Estadual da Fazenda, que trata do Fundoleite. Plenária da Assembleia Legislativa, em 16/12/14.

c) Propor e induzir a implementação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento do cooperativismo – Ações e Participações. 

Reunião com Sr. Vercidino Albarello, diretor do DMLU; Léo Voigt e Jacqueline Virti, da Cooperativa Mãos Verdes. Pauta: Programa de 
inclusão produtiva de catadores de Porto Alegre e proposta de organização em cooperativas, em 05/02/14.

Homenagem do cooperativismo gaúcho ao ex-ministro Mendes Ribeiro Filho, pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS, na Expodireto, em 11/03/14.

Reunião com dirigentes da Missão Francesa de Rhône Alpes; Associação Regional das Casas Familiares Rurais do RS – Arcafar-RS; FecoAgro/RS
 e Fetag-RS. Pauta: Projeto Jovem Rural, em 05/06/14.

Reunião com Hermeto Hoffmann – diretor administrativo do BRDE e Sérgio Luiz Feltraco – assessor da presidência. Pauta: Arroz Parboilizado. 
Fecoagro; Ocergs; Camnpal, em 18/06/14.

Palestra sobre Desafios da Agricultura Familiar: produção, renda e sucessão, para o Canal Rural, na Expointer, em 03/09/14.

Reunião com Osmar Dias, ex-Senador pelo Paraná, e atual vice-presidente do Banco do Brasil com conselheiros do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS. Pauta: Agronegócios e IDESC, em 16/10/14.

Participação em seis reuniões e ações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, do Governo do Rio Grande do Sul. 
Pauta: Cooperativismo. Em 13/02; 19/02; 08/04; 10/04; 04/06; e 04/12 de 2014.

Reunião com o governador eleito, José Ivo Sartori, e dirigentes cooperativistas. Pauta: entrega de Demandas e Propostas do Cooperativismo 
Gaúcho ao novo governo. Sede da Ocergs, em 06/12/14.

Participação em cinco reuniões do conselho deliberativo do IGL/Fundoleite.

Participação em duas reuniões do conselho estadual do Cooperativismo – Cecoop.

Participação em cinco reuniões do conselho diretor do Fundopem/RS.

d) Apoiar, acompanhar e reconhecer as ações dos parlamentares da Frencoop e representantes dos poderes Executivos e Judiciário 
– Ações e Participações.

Reunião – Café com presidente da Frencoop, deputado Heitor Schuch e conselheiros do Sistema Ocergs-Sescoop/RS. Pauta: Energia Elétrica 
e Insumos Agrícolas, na Escoop, em 03/07/14.

Seminário das Frencoops Municipais Gaúchas – 2014, em Bento Gonçalves, em 30 e 31/07/14.

Reunião com deputado Heitor Schuch, sobre Frencoop, no estande da Ocergs, na Expointer, em 03/09/14.

Participação no painel de abertura do 62º Congresso Estadual de Vereadores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos de Câmaras do 
RS. Tema: “O Parlamento Municipal e o Cooperativismo”, na Uvergs, em 04/11/14.

Café da manhã com a Frencoop/RS – Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, com a presença de dirigentes do Sistema 
Cooperativista e do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, de atuais parlamentares integrantes 
da Frencoop, deputados estaduais e federais. Pauta: Propostas cooperativistas para os parlamentos e governos para o período 2015-2019 
e adesão à Frencoop dos novos eleitos, em 10/12/14.

Reuniões nos municípios: Bagé, Tupanciretã, Erechim, Rio Grande, Antônio Prado, Sarandi, São Luiz Gonzaga, Ijuí e São João da Urtiga, com 
vistas a constituir Frencops.

e) Exercer a função sindical, legal e institucional de mediar as negociações coletivas de trabalho – Ações e Participações.

Assinatura de 20 convenções coletivas de trabalho, abrangendo 25 mil colaboradores das 130 cooperativas registradas na Ocergs.

2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

a) Preservar e aprimorar a identidade, a imagem e a integridade do Sistema Cooperativo – Ações e Participações.

Inauguração da unidade de atendimento Padre Amstad, da Sicredi Pioneira; e do Memorial Padre Amstad, da Casa Cooperativa de Nova 
Petrópolis. Em Linha Imperial, em 07/01/14.

Inauguração da nova sede administrativa do Sicredi Ouro Branco e da unidade de atendimento da Languiru. Em Teutônia, em 28/02/14.

Inauguração da nova unidade da Cooperativa de Crédito dos Profissionais da Área Tecnológica do Rio Grande do Sul – Creacred, em Porto 
Alegre, em 15/04/14.



65

Comemoração dos 50 anos da Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi – Coomat, em Toropi, em 29/04/14.

Palestra sobre “Cooperativismo: Um Novo Olhar” – para os professores envolvidos no Programa A União Faz a Vida, do município de 
Mariana Pimentel, em Guaíba, em 29/05/14.

Cerimônia de posse do conselho de administração, conselho fiscal e diretoria executiva da Federação Nacional das Cooperativas Centrais 
Unicreds, em Porto Alegre, em 30/05/14.

Confraternização de 40 anos da Cooperativa Agroindustrial Pradense – Cooprado, em Antônio Prado, em 31/05/14.

Inauguração da nova sede da Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul – Apil, em 05/06/14.

Reinauguração da unidade de atendimento do Sicredi Canoas, em 06/06/14.

Cerimônia de aniversário de 46 anos da Cooperativa Tritícola Santa Rosa Ltda. –Cotrirosa. Em Santa Rosa, em 29/06/14.

Cerimônia de posse do conselho administrativo, conselho fiscal e diretoria executiva do Sistema Unicred-RS, em 25/07/14.

Café da manhã com a imprensa gaúcha; lançamento da revista Expressão do Cooperativismo do Sescoop/RS. Na sede da Escoop, em 30/07/14.

Cerimônia de inauguração da unidade Unicred Shopping Bourbon Wallig, em Porto Alegre, em 14/08/14.

Cerimônia de 25 anos do Sistema Unicred, Unicred Vale das Antas. Em Casca, em 15/08/14.

Coquetel em comemoração ao 47º aniversário da Cooperativa Sicredi União Metropolitana, em 04/09/14.

Participação no Agrotecnoleite, no Painel: “O Caminho da qualidade do leite: da porteira ao consumidor final”. Em Passo Fundo, em 25/09/14.

Cerimônia de inauguração do Centro de Qualidade de Vida Unimed e dos 23 Anos da Unimed Erechim, em 03/10/14.

Café da manhã com profissionais da Imprensa de Porto Alegre e RH das Cooperativas. Pauta: Apresentação do Vestibular da Escoop, em 08/10/14.

Palestra no Seminário Contabilidade do Setor Cooperativo. Painel: “A Responsabilidade do Profissional e dos Gestores nas Sociedades 
Cooperativas”, juntamente com Sr. Antonio Palacios, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Promovido pelo Conselho de 
Contabilidade e Sescoop/RS. Em 17/10/14.

Participação do lançamento do carimbo e selo comemorativo aos 40 anos CredCorreios. Em 18/10/14.

Reunião com João Paulo Koslovski, Presidente de Ocepar; gerentes; técnicos e Conselheiros do Sistema Ocergs-Sescoop/RS. Pauta: aproxi-
mação dos procedimentos das OCEs dos Estados do Sul do Brasil, em 22/10/14.

Atos inaugurais da Subestação São Miguel Arcanjo da Cermissões, em São Miguel das Missões, em 08/11/14.

Palestra “Expressão do Cooperativismo”, na Comemoração dos 15 anos da Cecrers, em 12/12/14.

Participação em AGOs e AGEs das: Ocergs; Sicredi Pioneira Unidade Morro Reuter; Cosuel; Central Sicredi Sul; Cooperativa Piá; IDESC; OCB; 
IGL; COOPSIL.

b) Ampliar e fortalecer a representatividade e a capacidade de agregação de interesses cooperativos.

Aula inaugural de três turmas de graduação da Escoop, em 20/03/14.

Comemorações dos 190 anos de Imigração Alemã. Balanço e Perspectiva para o incremento da cooperação Brasil/Alemanha. Palestra do 
Embaixador da República Federal da Alemanha, Sr. Wilfried Grolig, Câmara Brasil-Alemanha, em 17/07/14.

XVI Seminário Gaúcho de Cooperativismo, dias 30 e 31/07/14, em Bento Gonçalves.

Palestra na abertura do 22º Encontro Intermunicipal de Mulheres, promovido pela Emater/RS-Ascar, em Tunas, em 08/08/14.

Palestra Expressão do Cooperativo Gaúcho, para grupo de cooperativistas argentinos de Sunchales, na Escoop, em 29/09/14.

Palestra “O Cooperativismo como Agente do Desenvolvimento Regional”, no Simpósio de Gestão de Cooperativas – IV SIMGESCOOP do 
Colégio Politécnico da UFSM. Em Santa Maria, em 11/11/14.

Palestra “Expressão do Cooperativismo Gaúcho”, para alunos do Curso MBA da OCB-ACRE. Na Escoop, em 12/11/14.

Participação em quatro reuniões com a equipe do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, sobre o Programa Campanha Dia C.

c) Aprimorar a governança e a gestão do Sistema Cooperativista – Ações e Participações.

Palestra sobre cooperativismo no Encontro dos Colaboradores da Cosuel, em Encantado, em 05/04/14.

Palestra sobre cooperativismo, no 1º Encontro Coopaf, em São Francisco de Paula, em 19/07/14.

Palestra “A Expressão do Cooperativismo Gaúcho”, para alunos do Curso de Agronegócio, da Faculdade La Salle de Estrela. Em 24/09/14.

Participação em três reuniões para tratar do Projeto de Cooperação Bilateral com a DGRV.

Reunião do conselho administrativo e acadêmico da Escoop, em 23/07/14.

Duas reuniões do conselho fiscal da Ocergs.

Duas reuniões do conselho de ética da Ocergs.

Reunião do conselho fiscal do Sescoop/RS, em 02/10/14.

10 Reuniões da diretoria da Ocergs.

12 Reuniões ordinárias/extraordinárias do conselho administrativo do Sescoop/RS.
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3 - SERVIÇOS

a) Produzir e disseminar conhecimentos de alta relevância para o cooperativismo gaúcho – Ações e Participações.

Reunião com as cooperativas: Cotripal, Coprel, Cotriel e Cooperroque. Pauta: Programa Aprendiz Cooperativo, em 03/02/14.

Entrevista para o jornal Correio do Povo, sobre a criação do IGL, em 11/02/14.

Palestra “Perspectivas para o Cooperativismo”, para os professores da Escoop, na abertura do ano letivo. Na Escoop, em 19/02/14.

Entrevista para a rádio Faxinal do Soturno, sobre a Cooplantio e os agricultores na entrega da safra, em 25/02/14.

Gravação de Vídeo Institucional da Uvergs, sobre a relação da Ocergs com a Uvergs e pontos fortes da união e da categoria, em 26/02/14.

Gravação para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tema: Frencoops, em 06/03/14.

Formatura da Turma 2/2013 – Programa Aprendiz da Cotrijal. Em Não-Me-Toque, em 13/03/14.

Entrevista para a rádio São Francisco de Caxias do Sul, sobre cooperativismo e associativismo, em 13/03/14.

Entrevista para o Jornal do Comércio, caderno especial que circulou no dia 04 de julho, sobre Cooperativismo, em 06/06/14.

Entrevista para a rádio Bandeirantes, jornal A Hora, de Lajeado, sobre a fraude no leite, em 09/05/14.

Entrevista para Rádio Sorriso de Panambi, sobre leite compensado, em 13/06/14.

Entrevista para o jornal O Presente Rural, de Marechal Cândido Rondon-Paraná. Pauta: Cooperativismo Gaúcho e o Agronegócio, em 20/06/14.

Entrevista para o Caderno do Cooperativismo do Jornal Zero Hora. Tema: Cooperativismo, em 26/06/14.

Entrevista para o programa Assembleia Entrevista da TV (02/07); TV Assembleia-Espaço Público ao Vivo TVE (03/07), sobre 8° Festival “O Rio 
Grande Canta o Cooperativismo”.

Entrevista para o Programa Galpão do Nativismo, com o apresentador Dorotéo Fagundes, sobre o Dia Internacional do Cooperativismo, 
em 13/07/14.

Entrevista para: Imprensa do Sistema Ocergs-Sescoop/RS (02/07); Nossa Revista, de Três de Maio (30/06); jornal O Informativo do Vale 
(03/07); Programa Na Medida – Grupo Solaris (04/07); Rádio de Venâncio Aires (04/07); Grupo Diário da Manhã (04/07); Rádio Gaúcha 
(13/07); Rádio Simpatia de Chapada (10/07); Rádio Bandeirantes no Programa Gente (11/08) – sobre o Dia Internacional do Cooperativismo. 

Entrevista para: Jornal Cotrijuí (22/07); Rádio Miriam, de Farroupilha (29/07); e Rádio Progresso, de Ijuí (13/08). Pauta: divulgar o 
XVI Seminário Gaúcho do Cooperativismo.

Jantar de confraternização com os formandos da Escoop e com o paraninfo da turma, Rui Polidoro Pinto, em 23/07/14. 

Entrevista para a TVCom-Canal 36 sobre a questão do leite Piá e Santa Clara e as investigações sobre a detecção de álcool etílico em lotes 
de leite das cooperativas (segundo Ministério da Agricultura), em 06/08/14.

Entrevista para as rádios Veranense e Gaúcha, sobre a questão do leite Piá e Santa Clara e as investigações sobre a detecção de álcool etílico 
em lotes de leite dessas cooperativas, em 12/08/14.

Entrevista para o jornal Valor Econômico, de SP. Tema: recuperação judicial e outras informações sobre as cooperativas agrícolas no Brasil, 
em 21/08/14.

Formatura dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, em 23/08/14.

Encontro: Cooperativa Piá; Sicredi e o Jornalismo da Band, sobre o lançamento do Agroshow de Nova Petrópolis, em 01/09/14.

Lançamento da Revista da Escoop “Reflexão Cooperativista no Agronegócio, nº 03”, em 01/09/14.

Entrevista na 37ª Expointer para a TV Oeste Rural, da Rede Record de Chapecó e Xanxerê. Tema: O Cooperativismo.

Coquetel de Lançamento do Livro: “Da Caixa Rural à Sicredi: rumo ao centenário do cooperativismo de crédito no Vale do Rio Pardo”. Santa 
Cruz do Sul, em 10/09/14.

Formatura dos alunos do 4º Curso de Informática Básica e 1º Curso de Informática Avançada da Cooperativa Santa Clara. Em Carlos 
Barbosa, em 12/09/14.

Entrevista para o jornal O Sul, caderno de economia. Tema: as atividades da Ocergs, seu posicionamento e sua contribuição ao setor 
cooperativista, em 24/09/14.

Fórum: Momentos e Perspectivas do Agronegócio Cooperativo, com o palestrante Roberto Rodrigues, em 26/09/14.

Entrevista para a Rádio Cristal de Soledade. Tema: Cooperativismo, em 20/10/14.

Entrevista para as rádios Agert (07/11) e Difusora 890 AM de Bento Gonçalves (07/11), sobre demandas do cooperativismo gaúcho entre-
gues ao governador eleito.

Palestra de abertura de Semana Acadêmica da Escoop, em 10/11/14.

Participação no Lançamento da Revista de Gestão e Organizações de Cooperativas, do Colégio Politécnico da UFSM. Em Santa Maria, em 
11/11/14.

Entrevista para a rádio Simpatia de Chapada. Tema: O Cooperativismo Pós Eleição, em 03/11/14.

Entrevista para a TV Bandeirantes, no programa Agroband. Tema: O balanço do cooperativismo em 2014 e expectativas para o novo 
governo, em 13/11/14.

Participação na formatura da 7ª edição do Curso de Cooperativismo da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis, em 21/11/14.
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b) Identificar e disseminar soluções compartilhadas e boas práticas – Ações e Participações.

Entrevista para o Informativo Cotriel, de Espumoso. Tema: Perspectivas do cooperativismo para 2014, bem como o novo modelo de gestão 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, em 29/04/14.

Entrevista para o estudante de doutorado em Administração pela UFRGS, Luis Carlos Zucatto. Tema: estruturação do Cooperativismo de 
Eletrificação Rural no RS e Intercooperação, em 06/05/14.

Tradicional coquetel do Consulado Geral da Alemanha. Realização Câmara Brasil-Alemanha, na Expointer, em 1º/09/14.

Entrevista para o jornal Diário da Manhã, de Carazinho, sobre Modais de Transporte de Cargas, em 24/09/14.

Tá na Mesa da Federasul. Tema: Governança Corporativa que cria valor: um processo em evolução. Palestrante: Sandra Guerra, Presidente 
do Conselho de Administração IBGC, em 08/10/14.

Tá na Mesa da Federasul. Tema: Parcerias estratégicas para o desenvolvimento do Agronegócio. Palestrante: Francisco Turra, em 29/10/14.

c) Contribuir para a organização do quadro social das cooperativas - Ações e Participações.

Entrevista para o jornal Diário da Manhã, de Carazinho. Pauta: contextualizando sobre o Jovem Rural no RS, para o caderno especial, com 
circulação durante o Fórum do Jovem Cooperativista na Expodireto, em 26/02/14.

Palestra do Dr. Brian Branch (presidente e CEO do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito – Woccu). Tema: Inserção do Jovem e 
da Mulher no Cooperativismo junto ao evento 3ª Onda do Planejamento Estratégico e 10º Fórum Nacional de Presidentes e 11º Encontro 
Nacional de Executivos do Sicredi, em 26/03/14.

Entrevista para o jornal Zero Hora. Tema: a questão da Cotrijuí, em 22/09/14.

40 eventos sobre Jovens e Mulheres, promovidos pela gerência do setor de Promoção Social.

d) Assegurar a oferta adequada de formação gerencial e profissional, às cooperativas e a seus cooperados, na condição de gestor 
do Sescoop/RS – Ações e Participações.

1.233 Eventos sobre Formação Profissional.

4 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO

a) Ampliar a atuação em redes (internas e externas) – Ações e Participações.

Reunião com a Camnpal; Cotrisel; Cooperagudo; Certaja, para tratar sobre Projeto Arroz Parboilizado. Em Nova Palma, em 09/06/14.

Sete Reuniões da Câmara Temática do Leite – CTL. Tema: tratar de projetos de integração.

b) Atrair, desenvolver e reter profissionais nas competências críticas para os objetivos e os desafios estratégicos da Organização 
– Ações e Participações.

Participação no Fórum Nacional de Presidentes; Superintendentes e Dirigentes do Sistema OCB. Tema: Alinhamento em torno do Planeja-
mento Estratégico. Curitiba, em 15/05/14.

Melhoria do Plano de Cargos, Promoção e Salários da Organização.

c) Ampliar e diversificar as fontes de recursos.

Geração de receita, via cursos de graduação da Escoop, na ordem de 30% sobre o valor total investido.

d) Atuar na modernização, profissionalização e execução da gestão.

Três reuniões internas e externas, para nivelar os temas do Idesc e outros assuntos.

Seis reuniões para discutir o Planejamento Estratégico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.
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Conselho de Ética da Ocergs 

O Conselho de Ética é formado por 10 conselheiros, 
sendo cinco efetivos e cinco suplentes. Possui a função 
de homologar os pedidos de registro, apreciar e julgar 
representações ou recursos apresentados e examinar as 
demandas relativas às questões éticas das cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2014 foram reali-
zadas seis reuniões, em que foram pautados seis pro-
cessos de solicitação de registro de cooperativas, todos 
homologados. Não houve demandas por represen-
tações. As seis cooperativas que obtiveram o registro 
homologado estão distribuídas entre os seguintes 
ramos de atividades: Agropecuário (2), de Crédito (2), 
Habitacional (01) e de Transporte (1).

Diretoria da Ocergs

Composta por 14 diretores – 7 efetivos e 7 suplen-
tes, eleitos em 15 de abril de 2014, para o período de 
2014-2018. É o órgão colegiado responsável por 
deliberar a gestão estratégica da Ocergs.
Realizaram 10 reuniões - 7 ordinárias e 3 extraordinárias, 
para tratar de vários assuntos, cujos principais temas foram:
  Aprovação da Plataforma Política “O Estado e as 
Cooperativas”;
  Acolhimento às reivindicações decorrentes do Plano 
de Ação dos Ramos;
  Elaboração do Plano Estratégico Sistêmico Ocergs-
-Sescoop/RS 2015-2020 e respectivos indicadores;

  Ações pró integração nos órgãos IGL e Fundesa;
  Aprovação da Tabela Sindical CNCOOP 2015;
  Aprovação do Plano de Comunicação Institucional 2015;
  Aprovação da construção do estande na Expointer, 
bem como da Comissão de Obras;
  Acompanhamento da Prestação de Contas e Situação 
Financeira;
  Apreciação do Relatório de Gestão e da Prestação de 
Contas 2013, acompanhado do Relatório de Opinião dos 
Auditores Independentes, bem como do Plano de Traba-
lho e da previsão orçamentária do Exercício 2014;
  Acompanhamento dos Processos judiciais, seus desdo-
bramentos e autorização para liquidação de valores;
  Definições sobre o IDESC e a aprovação de sua 
dissolução.

Conselho Fiscal da Ocergs  

É composto por 3 conselheiros efetivos e 3 suplentes. 
Compete ao conselho, fiscalizar os atos de gestão, as 
finanças, o patrimônio e as atividades da Ocergs, emi-
tindo relatórios e parecer sobre contas e quando ne-
cessário, solicitar serviços dos auditores independentes.
Cumprindo determinação estatutária, os conselheiros 
fiscais se reuniram 8 vezes no decorrer do exercício.  
Emitiu parecer recomendando a aprovação das contas 
do exercício de 2013, analisou os documentos da mo-
vimentação contábil e financeira de 2014, as atas de 
reuniões da Diretoria e de Ética, tomou conhecimento 
dos processos judiciais em andamento, da estrutura de 
cargos e salários e das recomendações constantes nos 
relatórios dos auditores independentes.
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 Conselho Técnico Sindical

Organismo de consulta e orientação da Ocergs 
sobre matéria de natureza sindical. É composto por 
3 membros efetivos, indicados pela Diretoria da Ocergs, 
cujas qualificações e experiências se coadunam com os 
interesses de representação do Sindicato. 
Foram realizadas 4 (quatro) reuniões, sendo que 
3 ordinárias e 1 extraordinária.
Pautados, discutidos e deliberados assuntos de 
interesse, tais como:
  Apreciação e aprovação do Regimento Interno do 
Conselho Técnico Sindical;
  Apreciação de relatórios referentes à arrecadação das 
contribuições sindicais e demais demonstrativos;

  Apreciação dos Projetos Estruturadores 2015-2020;
  Negociações Coletivas de Trabalho empreendidas 
junto aos Sindicatos do Comércio de: Ijuí, Tapera, 

Carazinho, Sindicato da Alimentação de Cachoeira do 

Sul; Sintargs; Sindiref; Sindicoop e Secoc;

  Apreciação e deliberação sobre a Convenção Coletiva 
de Trabalho Nacional – Cncoop-Fenatracoop;

  Apreciação sobre contratação de assessoria jurídica 
especializada em matéria de natureza sindical;

  Discussão e aprovação acerca das negociações 
entabuladas pro deferimento do percentual a ser 

cobrado por conta da Contribuição Assistencial 2015;

  Apreciação da Tabela de Contribuição Sindical Urbana 
do exercício 2015.

3ª Reunião do Conselho Técnico Sindical 
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Órgão de apoio técnico e de assessoramento, criado 
com autorização do conselho diretor, para atender, em 
especial, aos seguintes objetivos:
  Congregar as cooperativas agropecuárias devida-
mente registradas e regulares perante à Ocergs que 
se dediquem a atividades concernentes ao recebi-
mento, industrialização e comercialização de leite e 
seus derivados;
  Averiguar as demandas comuns às cooperativas do 
ramo, buscando soluções coletivas; e
  Definir as estratégias de atuação da instituição frente 
às demandas do setor.

Durante o ano, foram realizadas oito reuniões abordan-
do os seguintes assuntos:
  Eleição de nova coordenação da Câmara;
  Estruturação do IGL;
  Conjuntura do setor lácteo gaúcho;
  Participação da Ocergs no Fundesa;

  Integração das cooperativas agropecuárias; e
  Integração das cooperativas na FecoAgro/RS.

Foi através dos esforços na defesa da cadeia produtiva 
do leite e do cooperativismo que a CTL alcançou pres-
tígio e voz perante governo, imprensa e sociedade, em 
razão da sua participação ativa nas discussões envol-
vendo o setor lácteo.

Câmara Temática do Leite (CTL)

Reunião da Câmara Temática do Leite
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Conselho fiscal do Sescoop/RS

Conselho Fiscal do Sescoop/RS

Órgão colegiado responsável por analisar e fiscalizar os 
atos de gestão, bem como os documentos contábeis e a 
execução contábil e financeira do Sescoop/RS, emitindo 
pareceres sobre o balanço geral e demais demonstra-
ções contábeis. 
O conselho fiscal do Sescoop/RS realizou oito reuni-
ões no exercício de 2014, sendo seis ordinárias e duas 
extraordinárias. Os principais assuntos tratados foram:
  Exame das demonstrações contábeis, com a emissão 
de parecer indicando a regularidade na prestação de 
contas do exercício de 2013 e recomendando a apro-
vação das mesmas pelo conselho administrativo do 
Sescoop/RS;
  Apreciação do relatório e parecer dos auditores 
independentes sobre o exercício de 2013;
  Apreciação do relatório de gestão do exercício de 
2013;
  Acompanhamento das resoluções emitidas pelo 
Conselho Administrativo do Sescoop/RS, bem como 
pelo Conselho Nacional do Sescoop;

  Apreciação dos itens que constituíram a reformula-
ção orçamentária 2014 e da proposta orçamentária 
2015;
  Participação na elaboração do planejamento estraté-
gico do Sescoop/RS para o período de 2015/2020; e
  Acompanhamento das ações referentes ao atendi-
mento às solicitações constantes no Plano de Provi-
dências da Controladoria Geral da União – CGU.
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Conselho Administrativo do Sescoop/RS

 Conselho Administrativo 
do Sescoop/RS

Órgão máximo de deliberação na administração 
estadual, está sob sua responsabilidade difundir e im-
plementar as políticas, diretrizes, programas, projetos e 
normativos, com estrita observância das deliberações e 
decisões do conselho nacional do Sescoop.
No exercício de 2014, o Conselho Administrativo do 
Sescoop/RS realizou um total de 14 reuniões, sendo 
12 ordinárias e duas extraordinárias. 
Os principais assuntos que estiveram em pauta foram:
  Apreciação de projetos, resoluções, Relatório e Parecer dos 
Auditores Independentes referentes ao exercício de 2013;

  Acompanhamento da execução Orçamentária do 
exercício de 2014; 
  Aprovação da prestação de contas e do Relatório de 
Gestão do exercício de 2013;
  Autorização para realização de Processo Seletivo 
Simplificado.
  Participação na elaboração e aprovação do Planeja-
mento Estratégico do Sescoop/RS para o período de 
2015/2020;
  Aprovação da Reformulação Orçamentária 2014 e da 
Proposta Orçamentária 2015; e
  Acompanhamento das ações referentes ao atendi-
mento às solicitações constantes no Plano de Provi-
dências da Controladoria Geral da União – CGU.
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Evolução das Receitas de 
Contribuição Sindical

Arrecadação

Incremento

Variação %

9,49%107,84%

19,95%
10,60% 7,00%

2010

546.295

283.448

107,84%

2011

598.158

51.862

9,49%

2012
717.511

119.352

19,95%

2013
793.546

76.034

10,60%

2014

849.086

55.539

7,00%

Evolução das Receitas de 
Contribuição Assistencial

Tendo obtido, em 13 de agosto de 2001, através do 
Processo nº 46000000943/94, a Certidão Sindical junto 
ao Ministério do Trabalho e Emprego, a Ocergs conso-
lidou sua missão de representar as cooperativas nas 
questões trabalhistas, firmando acordos e convenções 
coletivas de trabalho e suscitando dissídios coletivos, 
além de ofertar orientação às cooperativas sobre ma-
téria de natureza sindical. Firmou-se como a legítima 
representante das cooperativas gaúchas em suas 
relações com trabalhadores e seus respectivos sindi-
catos laborais, vinculada à Cncoop – Confederação 
Nacional das Cooperativas Brasileiras.
A contribuição sindical, por tratar-se de um tributo 
federal, ao Sindicato compete a função de operaciona-
lizar o recolhimento da mesma. Para tal recebeu 60% 
do valor arrecadado, sendo os 40% restantes destina-
dos na seguinte proporção: 20% ao Cncoop e 20% para 
uma conta especial de emprego e salário. Os percentuais 
são definidos no artigo 589, inciso I da CLT.
Na Assembleia Geral definiu-se o valor da cobrança 
da contribuição assistencial, que incide anualmente, 
na proporção de 1% sobre a folha de pagamento das 
cooperativas para custear as despesas inerentes a 
viagens de negociações e custas de implementação das 
convenções coletivas.
Para as negociações anuais, tomamos como pata-
mar a reedição, ano a ano, da lei do piso regional, 
procurando, dessa forma, a consolidação com as 
demais categorias organizadas.

A elaboração e firmamento das Convenções Coleti-
vas, instrumentos esses que tratam das reposições 
econômicas; correção monetária e ganho real dos 
salários, quando possível; piso básico de contratação; e 
banco de horas, benefícios sociais aos trabalhadores, que 
normatizam a rotina de trabalho dos colaboradores das 
cooperativas, é sem dúvida uma das missões de suma 
importância assumidas pelo sindicato.
Para o próximo exercício, além do objetivo de melhorar 
cada vez mais as relações entre as cooperativas empre-
gadoras e seus profissionais, buscaremos sempre a repre-
sentação dos interesses coletivos em questões judiciais e 
administrativas de vinculação sindical para 440 filiadas.

Ações realizadas

  Representação de 440 cooperativas;
  Assinatura de 20 convenções coletivas de trabalho 
com sindicatos regionais e federação estadual, aten-
dendo 130 cooperativas;
  Realização de nove audiências relativas a processos 
de revisão de dissídio coletivo;
   Emissão de cinco pareceres jurídicos relacionados à 
contribuição sindical/patronal;
  Realização de 20 reuniões presenciais de negociação;
  O jurídico atua em 19 processos em andamento sobre 
ações de dissídio coletivo;
  Publicados quatro artigos relativos à área sindical no 
“Jornal O Interior”;
  Atendimento de 213 consultas e orientações referen-
tes a contribuição e/ou enquadramento sindical.

Organização Sindical

Arrecadação Sindical e Assistencial

Arrecadação

Incremento

Variação %

2010

75.637

17.738

30,64%

2011

89.962

14.324

15,92%

2012

74.140

–15.822

–21,34%

2013

83.629

9.489

11,35%

2014
187.433

103.803

55,38%

30,64%

15,92% –21,34%

11,35%

55,38%
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Monitoramento

Atividade finalística voltada a profissionalização e sus-
tentabilidade das cooperativas, que está focada em dois 
objetivos estratégicos: 
  Promover a adoção de boas práticas de gestão e 
governança;
 Monitorar desempenhos e resultados.
O objetivo desta área é promover o planejamento, exe-
cução, avaliação de programas, estudos, pesquisas, 
projetos e ações relacionadas ao acompanhamento e 
desenvolvimento da gestão cooperativa, primando pela 
preservação dos princípios e da doutrina cooperativista, 
buscando contribuir para a melhoraria da conformidade, 
credibilidade e transparência no cumprimento dos obje-
tivos econômicos e sociais das sociedades cooperativas.
Entre as ações realizadas destacam-se:

A 3ª edição da Expressão 
do Cooperativismo Gaú-
cho é uma iniciativa que 
objetiva compor um re-
trato regional e setorial 
com dados econômicos, 
financeiros e sociais de 
forma consolidada sobre 
a gestão e o desempenho do setor cooperativo 
no Rio Grande do Sul. Tem como objetivo princi-
pal levantar dados para informar a realidade das 
cooperativas gaúchas em relação a cada um dos 
ramos de atuação, dando ênfase nos meios de 
comunicação em vista do dia internacional do 
cooperativismo.

A 2ª edição do Manual 
de Contabilidade para 
as Cooperativas Agro-
pecuárias, busca promover 
a padronização contábil e a 
melhoria na transparência 
da gestão cooperativa. Tem 
sido o instrumento técnico de consolidação 
dos procedimentos contábeis, que serve de 
referência para as cooperativas na interpretação, 
elaboração e apresentação efetiva do seu 
resultado econômico-financeiro.

Participação em 8 reuniões, realizadas entre os 
meses de abril e novembro. O foco desse Grupo 
de Trabalho foi a preparação do Seminário de 
Contabilidade do Setor Cooperativo realizado 
em 17 de outubro de 2014, que contou com a 
participação de 120 profissionais.

  Constituição e registro de 6 novas Coope-
rativas;
 Inativação cadastral de 30 Cooperativas;
 Processamento de 267 Atas de AGO;
 Processamento de 407 Demonstrações Contábeis; 
  Encaminhamento de 120 protocolos na 
JUCERGS;
 Emissão de 1.365 Certificados de Regularidade;
  100 Visitas para busca de documentos e atua-
lização cadastral;
  Inclusão e exclusão de veículos e associados na 
ANTT para 13 cooperativas do ramo Transporte;
 453 emissões da contribuição cooperativista.

A ação tem como propósito oferecer orientação 
aos Conselheiros Fiscais quanto as principais 
rotinas e atribuições pertinentes à função.
  Realizados 3 Encontros Regionais de Conse-
lheiros Fiscais. Com a presença de 115 par-
ticipantes de 41 cooperativas diferentes e 
7 ramos de atividades estiveram representados.
  E 5 Cursos de Capacitação para Conselho 
Fiscal com a presença de 59 participantes.
  Elaboração do Manual de Orientação para 
Conselho Fiscal.
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A área de monitoramento atua na articulação das 
cooperativas para participar de cursos de capaci-
tação, e oportunamente também tem participa-
do dos treinamentos com objetivo de melhorar a 
qualificação e manter maior proximidade junto as 
cooperativas: Em 2014, houve 15 participações 
em treinamentos, totalizando 214 horas de aper-
feiçoamento técnico.

17Viagem/Visita técnica/ Missão/ 
Intercâmbio

Representação
Institucional

Estudos

Pareceres emitidos

Cursos

Palestras

Encontros/Seminários

Outros assuntos institucionais

17

22

10

6

5

3

2

Demandas Atendidas
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Formação Profissional

Atividade finalística do Sescoop/RS, voltada à forma-
ção, qualificação e capacitação dos empregados e asso-
ciados das cooperativas, buscando alcançar os seguin-
tes objetivos estratégicos: 
  Promover a cultura da cooperação e disseminar a 
doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo 
em todo o Brasil;
  Ampliar o acesso das cooperativas à educação em 
gestão cooperativista, alinhada as suas reais neces-
sidades, com foco na eficiência e na competitividade;
  Contribuir para viabilizar soluções para as principais 
demandas das cooperativas na formação profissio-
nal; 

Esta área é responsável pelo desenvolvimento, exe-
cução, avaliação de programas, projetos e ações de 
formação profissional, em convergência com as diretri-
zes estratégicas da Instituição.
Quanto à natureza, os programas classificam-se em:
  Aperfeiçoamento profissional: atualização, ampliação 
ou complementação de competências profissionais 
dos trabalhadores. Não caracteriza uma nova profis-
são e atende, sobretudo, às necessidades decorrentes 
de inovações tecnológicas e de novos processos de 
produção e de gestão;
  Aprendizagem: Educação profissional de nível técni-
co ou básico, destinada à qualificação ou habilitação 
inicial de jovens aprendizes, conforme estabelece a 
Lei 10.094/2000;

  Graduação acadêmica: Curso de nível superior aber-
to a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente. Confere graus de licenciado e de 
bacharel;
  Graduação Tecnológica: Curso superior de tecnolo-
gia, destinado a egressos do ensino médio ou equi-
valente, voltado para a gestão cooperativa. Trata-se 
de curso de graduação com características especiais, 
distinto do bacharelado, cuja conclusão dá direito ao 
diploma de tecnólogo.
  Pós-graduação: Curso que busca desenvolver e apro-
fundar a formação adquirida nos cursos de gradua-
ção (inclusive os de educação profissional tecnoló-
gica de graduação), compreendendo programas de 
“stricto sensu” (mestrado e doutorado) e os de “lato 
sensu” (cursos de especialização).
  Qualificação / Capacitação profissional: Cursos vol-
tados à preparação do indivíduo para o exercício de 
uma profissão, de acordo com o perfil requerido no 
mercado de trabalho. Estão incluídos nesta modali-
dade os processos de reprofissionalização, destinados 
a trabalhadores que necessitam de uma nova qualifi-
cação em virtude das mudanças tecnológicas e orga-
nizacionais nos níveis básicos e técnicos;

Destacam-se através dos gráficos apresentados, a 
quantidade de beneficiários por ramo de atividade e os 
recursos aplicados na execução dos projetos, por ramo 
de atividade e por natureza das ações.

Recursos Aplicados em Projetos 
de Formação Profissional

6.115.498

2009

5.821.966

2010

7.969.076

2011

10.195.143

2012

13.147.850

2013

10.117.354

2014

Beneficiários por Ramo de Atividade
Total 56.430

Transporte

Produção

Educacional

550

3

699

1.150

2.748

5.617

2.388

13.324

29.951

Trabalho

Infraestrutura

Todos os ramos

Saúde

Agropecuário

Crédito
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Recursos Aplicados por Natureza das Ações

Total R$ 10.117.354

Recursos Aplicados por Ramo de Atividade

Total R$ 10.117.354

Capacitação Profissional 180.800

391.022

1.595.175

2.032.547

2.086.455

3.831.353

Graduação Tecnológica

Aperfeiçoamento Profissional

Pós-Graduação

Graduação Acadêmica

Aprendizagem Profissional

8.000

61.328

475.495

1.896.789

2.173.713

Produção

Infraestrutura

Agropecuário

Trabalho

Crédito

Transporte 7.980

4.755.894Todos os ramos

731.097Saúde

7.056Educacional
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Programa Aprendiz Cooperativo

A Lei Federal n. 10.097/2000, regulamentada pelo 
Decreto n. 5.598/2005, traz em seu bojo: “os estabele-
cimentos de qualquer natureza são obrigados a empre-
gar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem (o chamado Sistema “S”, Senac, Senai, 
Senar, Senat e Sescoop), número de aprendizes equi-
valente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos tra-
balhadores existentes em cada estabelecimento, cujas 
funções demandem formação profissional” (Art. 9º, 
Dec. n. 5.598/2005). O Art. 2º do Decreto n. 5.598/2005 
define o aprendiz como maior de 14 e menor de 24 
anos, não se aplicando a idade máxima aos aprendizes 
portadores de deficiência. O Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande 
do Sul – Sescoop/RS oferece o Programa Aprendiz 
Cooperativo, em consonância com a legislação vigen-
te, atendendo às demandas das cooperativas gaúchas. 
O programa propõe uma pedagogia articulada entre 
os conteúdos programáticos previstos na legislação, 
acrescidos da teoria do cooperativismo como tema 

transversal. Dessa 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 cooperativismo. Desde 2007, o Sescoop/RS 
realiza o programa no Rio Grande do Sul, sendo que, 
no ano de 2014, esteve presente em 45 cidades, com 
94 turmas instaladas e com 2.130 aprendizes matricu-
lados nos cinco cursos oferecidos: Auxiliar Administra-
tivo, Processamento de Carnes, Processamento de Leite 
e Derivados, Assistente de Manufatura de Calçados e 
Eletrotécnica Básica. Vale registrar que cem por cento 
dos aprendizes foram cotizados (contratados com CTPS) 
pelas mais de cem cooperativas gaúchas participantes 
do programa. O Programa Aprendiz é realizado em dois 
módulos: um teórico de 400 horas/aula e um prático 
de mais 700 horas, totalizando 1.100 horas de curso. 
O módulo teórico é realizado em sala de aula, e o 
módulo prático é realizado nas instalações da coopera-
tiva que contratou o aprendiz. 

Formatura da 1ª turma Aprendiz Cooperativo PcDs - Curso Processamento 
de Carnes - Teutônia/RS

Formatura de 12 alunos - Curso Auxiliar Administrativo – Harmonia/RS

Formatura 2ª turma Aprendiz Cooperativo para PcDs – Curso de Auxiliar 
para Manufatura de Calçados - Novo Hamburgo/RS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

178
442

709
870

1306
1465

1872

2130

Quantidade de Jovens Beneficiados

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10 16
25

35

52
58

89 94

Quantidade de Turmas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

10
15

21
25

33 34
40

45

Municípios Atendidos
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A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop, 
primeira faculdade exclusivamente voltada ao ensi-
no, pesquisa e extensão em cooperativismo no país, 
tem como missão “preparar profissionais para as 
diversas áreas de atuação dentro das cooperativas, 
notadamente para uma moderna gestão”, com conceito 
4 (escala de 1 a 5) na última avaliação do MEC.

O objetivo é qualificar profissionais para participarem 
ativamente com competência na gestão das empre-
sas cooperativas, conciliando teoria, prática e técnicas 
administrativas com a história e doutrina cooperativista.
Todos os eventos realizados visam criar condições para 
que o seu público tenha requisitos necessários para tra-
balhar e viver numa visão cooperativista.

Faculdade de Tecnologia do Cooperatismo – ESCOOP

No dia 5 de maio, 35 alu-
nos da Escoop visitaram 
unidades industriais e 
comerciais da Cooperati-
va Languiru, em Teutônia. 
O grupo foi formado por 
alunos do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão 
de Cooperativas, nas dis-
ciplinas de Governança 
Cooperativa, Mercado e 
Negociação. 

Alunos da Escoop visitam a Languiru

Grupo de alunos visitou o Frigorífico de Suínos da Languiru, em Poço das Antas, a Indústria de 
Laticínios da Cooperativa, em Teutônia, e o Supermercado Languiru, também em Teutônia
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A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop promoveu no dia 20 de março, no auditório da 
instituição, a aula inaugural do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas, que reuniu as 
três turmas que integram o Curso. A atividade contou com a presença do diretor-geral da Escoop, Derli 
Schmidt, e do presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.

Escoop promove aula inaugural para 
turmas de graduação

Vergilio Perius apresentou a palestra sobre a “Expressão do Cooperativismo Gaúcho” para os alunos das três turmas do Curso Superior 
de Tecnologia em Gestão de Cooperativas
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No dia 27 de maio, na sede da Faculdade de Tecno-
logia do Cooperativismo (Escoop), os alunos da gra-
duação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
de Cooperativas assistiram palestra do presidente da 
Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do 
Caí (Ecocitrus), Fábio José Esswein. A cooperativa é 
referência para seus associados desde que se orga-
nizou para fazer a transição de suas propriedades 
da agricultura convencional para a orgânica, com o 
objetivo de permanecer no campo e produzir de forma 
saudável, sustentável, justa e economicamente viável. 

Presidente da Ecocitrus palestra na Escoop

Reconhecida como a primeira insti-

tuição de ensino superior do Brasil 

voltada à pesquisa, ensino e exten-

são em Cooperativismo, a Escoop 

formou no dia 23 de agosto de 

2014 sua primeira turma do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão 

de Cooperativas. 20 alunos rece-

beram diploma reconhecido pelo 

MEC e podem requisitar carteira do  

Conselho Regional de Administração 

do Rio Grande do Sul (CRA-RS). 

Escoop forma primeira turma do Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Cooperativas

Ecocitrus possui 400 hectares de pomares

Solenidade aconteceu no Auditório Édio Spier do Centro de Formação Profissional 
Cooperativista

No dia 1º de setembro, durante 
a Expointer, em Esteio, foi lança-
da a terceira edição da Revista 
Reflexão Cooperativista, que traz 
um resumo expandido dos tra-
balhos de conclusão do curso de 
pós-graduação MBA em Gestão 
de Cooperativas, realizado em 
cooperação entre a Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo 
- Escoop e a Emater/RS.

Lançamento da Revista Reflexão Cooperativista

Direção do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, da Escoop, da Emater e do governo estadual 
participaram do lançamento
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No dia 24 de setembro, um grupo de 21 estudantes do Curso de Agronegócio da Faculdade La Salle, do 
município de Estrela, visitou a sede da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. Os alunos da 
Faculdade do Vale do Taquari foram acompanhados pelo vice-presidente da Languiru, Renato Kreimeier.

Escoop recebe visita de estudantes da Faculdade 
La Salle de Estrela

No dia 19 de setembro, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas da Faculdade 
de Tecnologia do Cooperativismo - Escoop visitaram a Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), 
no município de Ibirubá, e assistiram à palestra do vice-presidente da Cooperativa, Enio Nascimento, 
que falou sobre a visão, história e desenvolvimento da Cooperativa. Os alunos tiveram também a opor-
tunidade de conhecer uma propriedade de um associado produtor de leite. Foram visitados também 
diversos setores da Cotribá.

Alunos visitam a Cotribá

Turma assistiu à palestra do presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius

Alunos da disciplina de Vivência – Estudo de Caso Prático
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A Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop 
promoveu entre os dias 10 e 14 de novembro sua 
1ª Semana Acadêmica. Com o tema “Cooperativismo 
Rumo ao Futuro: Participe desta Mudança”, a progra-
mação ocorreu na sede da instituição, em Porto Alegre, 
e teve como objetivo reforçar a importância da educa-
ção cooperativista, a expansão de alguns segmentos 
de mercado e a responsabilidade dos cidadãos para a 
solidificação da cultura do cooperativismo. A Semana 
Acadêmica foi organizada pela segunda turma do Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas.

Escoop realiza 1ª Semana Acadêmica

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, 
no dia 20 de novembro, a Faculdade de 
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop 
promoveu no dia 18 de novembro, palestras 
sobre o tema “Herança Histórica e Cultural 
da Etnia Negra na Formação do povo Brasi-
leiro”. Cerca de 30 participantes, dentre eles 
alunos e professores da Escoop e comuni-
dade em geral tiveram a oportunidade de 
refletir sobre temas relacionados ao Dia da 
Consciência Negra e de ações realizadas em 
comunidades remanescentes de Quilombos 
do Rio Grande do Sul.

Escoop promove palestra em alusão ao 
Dia da Consciência Negra

Professor Raimundo Paula Diniz foi um dos palestrantes

Palestra aconteceu no dia 20 de novembro
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Com o objetivo de consolidar a expertise da Escoop em cursos 
de extensão, graduação e pós-graduação lato sensu, na área 
de Gestão Estratégica de Cooperativas, os alunos do MBA em 
Gestão Estratégica do Agronegócio da Escoop realizaram um 
módulo internacional de estudos na Alemanha. Durante cinco 
dias, de 20 a 24 de outubro, os alunos realizaram atividades na 
ADG (Akademie Deutscher Genossenschaften) e em cooperativas 
e federações alemãs. A oportunidade de cursar um módulo no 
exterior decorre do Projeto de Cooperação mantido entre o 
Sescoop/RS e a Confederação Alemã de Cooperativas - DGRV. 

Turma de pós-graduação da Escoop realizou 
viagem de estudos para a Alemanha

Alunos do MBA visitaram a Humboldt Universität 
Zu Berlin
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Com a presença de 43 candidatos, a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - Escoop realizou no dia 
7 de dezembro a prova do Processo Seletivo – Vestibular 2015, para o Curso de Tecnologia em Gestão de 
Cooperativas. A lista dos aprovados foi divulgada no dia 12 de dezembro.

Escoop realiza vestibular para terceira turma 
do curso de Gestão de Cooperativas

Sob o tema “A relação entre a expressão do cooperativismo gaúcho e o crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, 
os candidatos tiveram que escrever uma redação de até 30 linhas, dissertando sobre o tema
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Alunos da disciplina de Empreendedorismo Cooperativo da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo 
– Escoop, realizaram nos dias 1 e 2 de dezembro, no auditório principal da faculdade, a primeira Mostra de 
Iniciação Científica.  Divididos em oito grupos, os alunos apresentaram nos dois dias seus trabalhos para 
os colegas e público cooperativista. Participaram também alunos das Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat) e da Universidade Feevale.

Escoop realiza a 1ª Mostra de Iniciação Científica do 
Cooperativismo

Evento aconteceu nos dias 1º e 2 de dezembro
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O Sescoop/RS, através da Editora Sescoop, publica livros de conteúdo técnico e histórico registrando 
temas voltados ao cooperativismo gaúcho. A publicação dos livros, que podem ser em formato eletrônico e 
impresso, objetiva promover a formação e o aperfeiçoamento de sócios e empregados de cooperativas, 
estudantes e pesquisadores de cooperativismo, artistas e comunidades interessadas no tema. Em 2014, 
foram impressos dezoito mil e cem livros, de nove títulos diferentes, que foram distribuídos entre coopera-
tivas, instituições de ensino, Biblioteca Escoop e entidades diversas.

Editora Sescoop/RS - Publicações 2014

Destinada a contribuir com a divulgação das pesquisas, com 

o debate, com o aprofundamento e com a criação de saberes 

que venham a promover o amadurecimento do movimen-

to cooperativo brasileiro, a Revista Reflexão Cooperativis-

ta, elaborada a partir de trabalhos feitos pelos acadêmicos 

e docentes dos cursos da Faculdade, vem estruturar uma 

reflexão e uma discussão ampliada a respeito do papel e 

futuro do cooperativismo, criando sinergia entre os mundos 

do saber e do fazer.

Revista Refl exão Cooperativista

Ao todo foram seis livros editados em 2014
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O Centro de Formação Profissional Cooperati-
vista (CFPC) dispõe de um moderno laboratório 
que oferece espaço e equipamentos de informá-
tica e multimídia para atividades de capacitação, 
aperfeiçoamento, ensino, pesquisa e extensão, 
visando estimular e promover o conhecimento 
das tecnologias informatizadas, além de permi-
tir o suporte às atividades práticas realizadas 
nos cursos e eventos.
Atualmente, o laboratório conta com um siste-
ma de caneta interativa que permite ao profes-
sor maior liberdade no uso do computador em 
modo apresentação. O laboratório conta ainda 
com 21 (vinte e uma) modernas estações de 
trabalho que estão em processo de frequente 
atualização, bem como acesso à internet.

Em paralelo à Faculdade funciona o Centro de For-
mação Profissional Cooperativista, o qual tem o 
objetivo de proporcionar às Cooperativas vincula-
das ao Sistema Ocergs-Sescoop/RS local adequado 
para reuniões, seminários, treinamentos e capaci-
tações de seus associados e/ou colaboradores.
No ano de 2014, o público participante das ativida-
des acima descritas no CFPC foi de 25.909 pessoas.

Laboratório de Informática

CFPC – Centro de Formação Profissional Cooperativista
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A Biblioteca da Faculdade de Tecno-
logia do Cooperativismo – Escoop 
conta atualmente com 3.057 obras 
e 7.561 exemplares distribuídos nas 
diferentes áreas do conhecimento, 
com ênfase maior no assunto coo-
perativismo.
Recebemos em 2014 a visita espe-
cial de alunos de pós-graduação do 
Acre, momento em que a biblioteca 
atendeu às suas demandas biblio-
gráficas para a realização do TCC.

Biblioteca Dr. Walmor Franke
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Público Participante das Atividades no CFPC/Escoop

2011 2012 2013 2014

Pú
bl

ic
o

9.818

17.381

23.024
25.909
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Promoção Social

Atividade finalística do Sescoop/RS, voltada à cultura da 
cooperação e à melhoria da qualidade de vida nas coope-
rativas, que está focada em quatro objetivos estratégicos:

  Promover a cultura da cooperação e disseminar a 
doutrina, os princípios e os valores do cooperativismo 
em todo o estado do Rio Grande do Sul;

  Incentivar as cooperativas na promoção da segurança 
no trabalho;

  Promover um estilo de vida saudável entre associa-
dos, empregados e familiares; e

  Intensificar a adoção da responsabilidade socioam-
biental na gestão das cooperativas gaúchas.

Promoção Social é um conjunto de ações dirigidas aos 
sócios e empregados de cooperativas, seus familiares e 
comunidades, com o objetivo de promover a cidadania e 
o bem-estar das pessoas e tendo como orientação basilar 
os princípios e os valores universais do cooperativismo.

Os programas realizados pelo Sescoop/RS, na área de 
Promoção Social, também observam aspectos relacio-
nados às diretrizes estratégicas do Sescoop Nacional, 
bem como a sustentabilidade das cooperativas gaú-
chas, e apresentam as seguintes naturezas:

  Educação: Conjunto de ações que preveem proces-
sos educativos direcionados aos empregados e asso-
ciados de cooperativas e seus familiares, bem como 
à comunidade.

  Saúde: Ações voltadas à prevenção e manutenção da 
saúde física e mental para a melhoria da qualidade 
de vida.

  Cultura: Ações que fortalecem a sociedade por meio 
de seus hábitos, costumes, crenças e valores forma-
dores da cultura. Atividades que trabalham o conjun-
to das características humanas inatas, que se criam, 
se preservam e se aprimoram por meio da comunica-
ção e cooperação entre indivíduos. 

  Integração social: Ações que visam atender às neces-
sidades de integração entre associados, empregados 
de cooperativas, familiares e a comunidade.

  Geração de renda: Ações que contribuem para a 
geração e aumento da renda das famílias e para a 
participação na economia local. A geração de ren-
da influi na melhoria de vida da comunidade ligada 
direta ou indiretamente ao Cooperativismo.

  Meio Ambiente: Ações com foco na educação 
ambiental, reconhecendo a importância do meio 
ambiente para o Cooperativismo. Promove o desen-
volvimento com sustentabilidade local nos modos de 
produção.

Destacam-se através dos gráficos apresentados, a 
quantidade de beneficiários por ramo de atividade e os 
recursos aplicados na execução dos projetos, por ramo 
de atividade e por natureza das ações.

Recursos Aplicados em Projetos 
de Promoção Social

1.988.039

1.366.692

20092008

1.381.240

2010

1.793.309

2011

3.254.350

2012

2.411.833

2013

2.275.240

2014

Recursos Aplicados por Ramo de Atividade
Total R$ 2.275.240 

Trabalho 11.200

37.433

46.680

229.000

556.890

1.394.038

Saúde

Crédito

Infraestrutura

Agropecuário

Todos os ramos
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Recursos Aplicados por Natureza das Ações

*Total R$ 5.814.154  

Beneficiários por Ramo de Atividade

Total 182.851

Saúde 11.110

210.711

250.660

595.268

620.908

797.295

Exposição e Feiras

Integração Social

Educação

Meio Ambiente

Lazer e Cultura

Trabalho 187

1.266

2.086

8.357

161.244

Saúde

Agropecuário

Comuns a 
todos os ramos

Crédito

9.711Infraestrutura

3.328.203Campanha Publicitária

* Incluindo Campanha Publicitária, Exposições e Feiras
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

Assessoria Jurídica

 A Assessoria Jurídica objetiva assessorar as entidades 
integrantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, bem como 
as sociedades cooperativas registradas e regulares com 
o Sistema.
Apresenta os seguintes indicadores de desempenho:

  Processamento de 309 Memorandos Internos 
MI-ASJUR, em que foram atendidas consultas e emiti-
dos Pareceres Jurídicos, sob demanda de Cooperativas 
registradas regulares com o Sistema Ocergs-Sescoop/RS.
Excluídos os atendimentos institucionais, os percen-
tuais de atendimento por ramo foram assim distri-
buídos: 

  Comparecimento a 11 eventos e ministraram-se 
palestras, mediante solicitação, representando as 
entidades integrantes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS.
  Autuação de sete processos, nos termos do que 
dispõem o Estatuto Social e o Regimento Interno do 
Conselho de Ética da Ocergs.
  Elaboração de 38 textos de normas, regimentos e 
regulamentos, por determinação da Presidência.
  Participação em 95 reuniões, em atendimento à 
solicitação dos órgãos colegiados do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS, das Cooperativas registradas e de 
interesse institucional. 
  Elaboração de nove artigos científicos para publi-
cação, a fim de orientar as Cooperativas registradas 
acerca de temas jurídicos de relevância. 
  Realização de 29 procedimentos licitatórios nas 
modalidades “Concorrência” e “Pregão”, envolvendo a 
análise do processo, a construção do edital, a publica-
ção, a realização da licitação, a resposta aos recursos, 
o encaminhamento à homologação e adjudiciação e, 
finalmente, a assinatura dos contratos.
  Foram analisadas e submetidas à ratificação da auto-
ridade superior 98 Pareceres concluindo pela hipóte-
se de inexigibilidade de procedimento licitatório.
  Confecção de 154 contratos atinentes à execução de 
projetos centralizados e descentralizados, excluídos 
os contratos gerados diretamente pelo sistema de 
informação. 
  Emissão de 2.019 Pareceres de Ratificação de 
Pagamento, submetidos à apreciação da autoridade 
superior.

Turismo 1%

2%

2%

5%

6%

8%

Consumo

Habitacional

Crédito

Infraestrutura

Saúde

Percentual de Atendimentos por Ramo

8%

13%

15%

40%

Educacional

Transporte

Percentual de Pareceres por Ramo

Consumo 3%

6%

6%

6%

6%

11%

Educacional

Infraestrutura

Trabalho

Crédito

Saúde

12%

50%

Educacional

Agropecuário

Trabalho

Agropecuário

  Elaboração de 40 Pareceres Jurídicos PJ-ASJUR, sob 
demanda das Cooperativas registradas. Consideran-
do-se o aumento considerável das demandas, os 
Pareceres Jurídicos PJ-ASJUR são elaborados ape-
nas em questões de maior complexidade, sendo que 
a maioria das respostas do departamento tem sido 
realizada através de despachos e comunicações atra-
vés de ofícios. Destaca-se, em relação aos Pareceres 
Jurídicos, o Ramo Agropecuário, responsável por 50% 
das demandas.
  Realização de sete proposições legislativas, em 
níveis federal, estadual e municipal, emitindo Pareceres 
Jurídicos, mediante solicitação. 
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Integra a área de administração e apoio do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS e é responsável por assegurar ade-
quada utilização da tecnologia de informação, incluindo 
a gestão e manutenção das ferramentas de hardware 
e software disponíveis no ambiente da Entidade.
Destacam-se entre as ações executadas:
  Manutenção e suporte da estrutura de equipamentos, 
estações de trabalho, servidores, telefonia e redes de 
dados na sede administrativa e no Centro de Forma-
ção Profissional Cooperativista – CFPC;
  Adoção de soluções híbridas nos servidores através 
da combinação de plataformas Microsoft Windows 
Server e Linux Server;
  Aplicação de solução de antivírus corporativo para a 
sede administrativa e para o CFPC garantindo a segu-
rança das informações;
  Suporte técnico aos usuários internos da sede e 
visitantes do CFPC;
  Atualizações periódicas dos Sistemas de Gestão 
Integrada (TCS e Zeus) e dos Sistemas Pró-Eventos e 
Pró-Aprendiz;
  Manutenção do sistema de coleta e consolidação de 
dados do Cadastro das Cooperativas Gaúchas;
  Realização dos backups dos sistemas, aplicativos e 
bancos de dados;

  Preparação das estruturas de TI para eventos promo-
vidos pelo Sistema;
  Implantação de soluções de Firewall e Proxy, na sede 
administrativa e no CFPC, para proteção, controle e 
monitoramento de informações na internet, bem 
como integração das duas redes computacionais;
  Acompanhamento dos processos licitatórios de aqui-
sição de equipamentos, aplicativos, periféricos e ma-
nutenção do parque de equipamentos. Gestão de 
contratos de serviços terceirizados de TI;
  Manutenção e funcionamento do portal institucio-
nal, que dentre outras coisas permite a emissão da 
Guia de Contribuição Sindical para as cooperativas 
e o Certificado de Regularidade on-line. Em 2014, o 
portal teve mais de 233 mil visualizações.

Secretaria Geral

Tecnologia da Informação

Responsável pela execução das atividades-meio que 

possibilitem a execução das ações previstas no Plano 

de Trabalho, priorizando o atendimento às reuniões 

dos colegiados do Sistema (conselhos diretor, de ética, 

administrativo e fiscal), a organização dos encontros de 

representação política e institucional, além do arquiva-

mento da documentação e de 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 logística (convites, reservas 

de local, infraestrutura, hotéis, coffee breaks), orna-

mentação dos locais, recepção dos representantes de 

cooperativas e de órgãos públicos;

  Manutenção do funcionamento da estrutura de re-

cepção e telefonia;

  Administração do recebimento e expedição da cor-
respondência oficial do Sistema (circulares, e-mails, 
certificados de regularidade, atas, convocações, 
portarias, convites e agradecimentos).

Investimento em TI

157.842

2010

74.780

1.908

278.122

75.781

2011 2012 2013 2014

Documentos Processados

2.044 - Certificados de Conclusão

20.564 - E-mails 
p/Cooperativas

4.108 - Protocolos de documentos

1.027 - Correspondências enviadas

531 - E-mail p/público e Entidades em Geral

180 - Circulares Externas

25 - Memorandos Internos
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

 Responsável por manter o controle da gestão orçamen-
tária, financeira e patrimonial, elaborando e apresen-
tando relatórios e demonstrações contábeis aos Conse-
lhos e aos órgãos fiscalizadores.
Assessora os conselhos, gerências e diretoria, dando 
suporte sobre aspectos contábeis e tributários, bem 
como na execução e acompanhamento dos resultados 
do planejamento da Entidade.
A seguir, as principais ações:
  Execução e manutenção dos registros das operações 
financeiras, orçamentárias e contábeis;
  Elaboração das demonstrações financeiras mensais e 
de encerramento do exercício;

  Elaboração e acompanhamento da reformulação 
orçamentária e proposta orçamentária;

  Cumprimento das obrigações acessórias relacionadas 
a contribuições sociais e tributárias;

  Atendimento às auditorias do SESCOOP Nacional e 
Órgão de Controle Externo;

  Acompanhamento e controle relativos à arrecadação 
das cooperativas; e

  Organização e adequada manutenção dos livros, atas 
e demais documentos gerados na execução do Plano 
de Trabalho da Entidade.

Contábil e Financeira

A contribuição incide sobre o Capital Social, Fundos e Reservas dentro do 
Patrimônio Líquido das cooperativas, com alíquota de 0,2%, sendo que todo 
ano estipula-se o piso e o teto de contribuição.

SP

RS

MG

PR

SC

GO

MT

RJ

ES

BA

Demais

7.56

6,79

6.59

6.29

5.35

2.07

1.69

1.37

1.21

0.99

4.32

Destacam-se nos gráficos apresentados, a arrecadação da Contribuição Cooperativista
e da Contribuição ao Sescoop no Exercício de 2014

(Em milhões de reais)

A contribuição é de natureza parafiscal. Origina-se das cooperativas que 
contribuem com 2,5% sobre o valor de suas folhas de pagamento.

SP

PR

RS

SC

MG

RJ

MT

GO

ES

BA

Demais

55.7

47.4

42.2

29,7

28,0

10.6

7.27

7.06

5.96

5.40

27.44

Ranking Nacional de Arrecadação da Contribuição ao Sescoop

Ranking Nacional de Arrecadação da Contribuição Cooperativista
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Recursos Humanos

Responsável pela gestão dos recursos humanos da Insti-
tuição, compete ao Departamento de Recursos Humanos 
promover, planejar, coordenar e controlar as atividades 
relacionadas à seleção, orientação, avaliação de desem-
penho funcional, capacitação, qualificação, bem como 
acompanhamento do pessoal da instituição num todo, 
além das atividades relativas à preservação da saúde e 
da segurança no ambiente de trabalho. 
Entre as principais ações destacam-se: 
  Rotinas de provisão de pessoal – recrutamento e se-
leção, bem como procedimentos de admissão e des-
ligamento; 
  Rotinas de manutenção de pessoal, administração de 
benefícios, acompanhamento de movimentações nos 
convênios – médico, odontológico e seguro de vida, 
obrigações relacionadas à higiene e à segurança do 
trabalho de todos os colaboradores;
  Monitoramento de pessoal por meio da consolidação 
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, bem como atendimento 
às obrigações acessórias relacionadas a contribuições 
sociais e tributos, cumprindo as disposições das con-
venções coletivas de trabalho, resoluções internas e 
legislação trabalhista;
  Controle de frequência através do Sistema Ronda Pon-
to atendendo a todas as funcionalidades exigidas pela 
Portaria 1510, em vigor a partir de agosto de 2009, 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com 
base na nova regulamentação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto (SREP); e
  Representação do Sistema perante entidades sindicais 
na homologação de rescisões de contrato de trabalho.

Ao final de 2014, o quadro de pessoal contava com 93 
empregados efetivos. 
Em conformidade com o estabelecido no Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários – PCCS, em setembro de 2014 inicia-
ram-se as avaliações de desempenho dos empregados e 
verificação dos habilitados para promoção e progressão 
por merecimento. Ao término dessa etapa, o resultado 
foi levado ao conhecimento e aprovado pela Diretoria. 
Foram contemplados com a progressão salarial, a partir 
de 1º/01/2015, o total de 15 empregados, entre as duas 
entidades; todos os cargos foram contemplados.

Para fins de progressão e promoção, foram considerados 
os critérios: interstício, capacitação e avaliação de de-
sempenho, sendo o critério capacitação utilizado como 
elemento eliminatório, conforme estabelecido no PCCS. 

Homens 55%

45%Mulheres

Gênero
Pós-graduado 43%4051

42 27

26

29%

28%

Graduado

Não Graduado

Grau de Formação

Até 05 anos 67%

29%

1%

3%

Entre 5 e 10 anos

Acima de 15 anos
Entre 10 e 15 anos

Tempo de Casa

Sescoop/RS 46%

25%

4%

Organização Cooperativa

Organização Sindical

Lotação do quadro de colaboradores
43

23

25%Faculdade - Escoop 23
4

2009 58

642010

2012

Evolução do quadro de colaboradores

662011

Superintendente 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gerente de Promoção Social

Supervisor Secretaria Acadêmica

Gerente Jurídico

Coordenador Jurídico

Supervisora Secretaria Administrativa

Assistente Administrativo

Analista Administrativo

Assistente Operacional 14

19

Gerente de Monitoramento

Supervisor Operacional
Supervisor Comunicação/Imprensa

Assessor Jurídico
10

11

Auxiliar Operacional
13

Gerente de Formação Profissional

Coord. Ensino Pesq. e Extensão

Diretor Geral

2

Professor Auxiliar

12

Analista Técnico

Cargos do quadro de colaboradores

932014

92

81

2013
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Gestão do Sistema Ocergs-Sescoop/RS

A Assessoria de Comunicação tem a função de acom-
panhar, executar e participar de atividades voltadas à 
produção de conteúdos multimídia, para veiculação 
nos diferentes meios de comunicação do Estado. Atra-
vés do setor é possível criar, desenvolver e fortalecer 
o relacionamento do Sistema com o público e comu-
nidade em geral, por meio de ações de comunicação, 
informação, promoção e divulgação do cooperativismo. 
Além disso, a Assessoria realiza consultoria de opor-
tunidades e aponta alternativas compatíveis com as 
necessidades da Instituição.
As principais ações do setor são:
  Produção do jornal O Interior – publicação de nove edi-
ções de 24 páginas; atualização do mailing; acompanha-
mento da distribuição e disponibilização das edições em 
versão on-line no site do Sistema Ocergs-Sescoop/RS;
  Coordenação e supervisão da plataforma coletiva de cons-
trução de conhecimento sobre o cooperativismo, dedica-
da às novas gerações, denominada Geração Cooperação;
  Avaliação frequente da atuação da equipe de comu-
nicação, visando ao alcance de resultados positivos;
  Acompanhamento e agendamento de entrevistas 
realizadas com os dirigentes do Sistema;
  Preparação de textos de apoio, sinopses, súmulas e 
artigos;
  Organização do mailing de jornalistas;
  Definição de estratégias de comunicação;
  Levantamento de matérias publicadas nos veículos 
de comunicação (organização realizada a partir da 
leitura, acompanhamento e seleção das notícias que 
interessam ao Sistema);
  Realização de cobertura jornalística em eventos 
relacionados às atividades do Sistema Cooperativista;
  Acompanhamento e assessoria em viagens da direção 
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS;
  Suporte às assessorias de imprensa das cooperativas 
filiadas ao Sistema Ocergs-Sescoop/RS; 
  Divulgação regional das três etapas do Festival O Rio 
Grande Canta o Cooperativismo;
  Elaboração de releases para a imprensa em geral 
sobre os principais eventos relacionados ao Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS;
  Clipagem de veículos relevantes para o cooperati-
vismo, apontando publicações nos meios sonoro, 
impresso e eletrônico;
  Participação na execução da campanha de divulgação 
do cooperativismo, junto à agência de publicidade 
contratada pelo Sescoop/RS;

  Confecção de quadros em homenagem às cooperati-
vas gaúchas e outras peças gráficas; e
  Atualização das notícias no site institucional do Sis-
tema Ocergs-Sescoop/RS.

Assessoria de Comunicação

Jornal O Interior
259.613 | 7,80%

Campanha de Divulgação 
Institucional 2014
3.068.590 | 92,20%

Recursos Aplicados por tipo de mídia
Total - R$ 3.328.203

Recursos Aplicados em Divulgação Institucional

1.088.658

2010

2.280.260

2.965.082

2.486.268

3.328.203

2011 2012 2013 2014
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A Auditoria Interna do Sescoop/RS tem um papel impor-
tante no sistema organizacional da Entidade, garantindo 
qualidade, confiabilidade e veracidade nas operações. Com 
caráter preventivo, atua nas áreas de Gestão Patrimonial, 
Contábil, Financeira, Orçamentária, Recursos Humanos e 
áreas finalísticas Formação Profissional, Promoção Social 
e Monitoramento. 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 sistemática e disciplinada para 
avaliar e melhorar a efetividade dos processos de geren-
ciamento de riscos, controle e governança. 
Efetua verificações necessárias, avaliando os sistemas 
e procedimentos da entidade, tendo por objetivo mi-
nimizar as probabilidades de erros e garantindo, dessa 
forma, a veracidade dos registros e a confiabilidade dos 
documentos que dão suporte aos projetos executados, 
assegurando credibilidade e transparência às demons-
trações financeiras.

Principais ações executadas:

  Análise e verificação de processos administrativos, 

com vistas ao pagamento ou reembolso de valores, 

sendo emitido Parecer de Regularidade;

  Elaboração e preenchimento de planilhas e pareceres 

de prestações de contas junto à Controladoria Geral 

da União (CGU);

  Acompanhamento e fornecimento de informações 

para os trabalhos da Auditoria Interna do Sescoop 

Nacional, Auditores Independentes e CGU;

  Acompanhamento às demandas dos órgãos de con-

trole externo;

  Assessoria técnica na elaboração do Relatório de Ges-

tão e Prestação de Contas Anual;

  Verificação da aplicabilidade das normas internas;

  Em 2014, foram emitidos 2.154 Pareceres de Regula-

ridade pela Auditoria Interna do Sescoop/RS, distri-

buídos nas áreas da seguinte forma:

Auditoria Interna

 Pareceres de Auditoria - Demandas por Área

2012 2013 2014

861

659

339

958

709

416

97

899

728

432

95102

 Formação Profi ssional

4

 Promoção Social

 Compras

 Recursos Humanos

 Monitoramento

O acompanhamento e o suporte aos trabalhos das auditorias realizadas pelos órgãos de controle permitem maior 
celeridade, ao mesmo tempo que cria uma interface de comunicação adequada e necessária entre Sescoop/RS e os 
auditores.
Em 2014, os trabalhos também concentraram-se no atendimento das solicitações de auditoria realizadas pela 
Controladoria Geral da União - CGU/RS, os quais consistiram na verificação e atendimento das recomendações do 
Plano de Providências Permanente.
Destaca-se, também os trabalhos de suporte à gestão na elaboração do Plano Estratégico do Sistema Ocergs-
Sescoop/RS para o período 2015-2020.







Adesão voluntária e livre

Gestão democrática pelos associados

Participação econômica dos associados
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Compromisso com a comunidade

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


