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Cooperativas
gaúchas faturam
R$ 36,1 bilhões
em 2015

O

nde tem união não tem chance para a crise. Apesar do
cenário de austeridade e recessão econômica que atinge

diversos setores, o cooperativismo transforma as adversidades
em oportunidades de desenvolvimento econômico e social. E
isso ocorre exatamente porque a sociedade cooperativa tem
no seu DNA a organização de pessoas, que em tempos de dificuldades se unem mais, se reúnem e atuam mais em conjunto,
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A cooperativa é
uma grande família

tal qual fazem as famílias em seus lares, porque a cooperativa
é uma grande família.
O cooperativismo gaúcho mais uma vez dá mostras de sua força e representatividade dentro da economia do Estado. Em
2015, as cooperativas apresentaram crescimento de 15,75% em
relação ao ano anterior, atingindo nesse período R$ 36,1 bilhões
de faturamento. Nesse contexto, ressalto os ramos Agropecuário, Crédito, Saúde, Infraestrutura e Transporte, que obtiveram
um crescimento econômico e aumento significativo no número
de associados, com a adesão de mais jovens e mulheres ao modelo cooperativista.
As cooperativas exercem um papel fundamental ao distribuir
suas riquezas nas comunidades em que atuam, melhorando a
qualidade de vida de seus associados e suas famílias. A eficiência econômica das cooperativas gaúchas se constata no
crescimento de 33% nas sobras apuradas, atingindo o valor de
R$ 1,3 bilhão. São recursos que permanecem no Estado e
potencializam o desenvolvimento econômico e social das
comunidades gaúchas. A geração de tributos é outro indicador que valoriza a importância delas, que em 2015 geraram R$ 1,8 bilhão em impostos e contribuições à sociedade.
Neste segundo trimestre tivemos a formação do novo Conselho Estadual do Cooperativismo (Cecoop), uma conquista
importante que visa auxiliar na resolução de políticas públicas em benefício do cooperativismo e do crescimento da economia do Estado.
A presença de representantes do sistema cooperativista no
Cecoop reforça o esforço no sentido de tornar possível a concretização de nossa plataforma de políticas públicas, que contempla projetos de geração de trabalho e renda, redução no
prazo de liberação de licenças ambientais para aceleração de
obras, fortalecimento do Programa Procaminhoneiro para renovar a frota do nosso Estado e reduzir a poluição ambiental,
além de melhorar a renda do motorista e obter ganho de produtividade em todas as escalas.
Essas e outras diversas pautas que compõem nossa plataforma
integram nosso planejamento estratégico, que busca fortalecer
VERGILIO FREDERICO PERIUS
PRESIDENTE DO SISTEMA
OCERGS-SESCOOP/RS

a atuação dos 13 ramos do cooperativismo, gerando trabalho,
renda e desenvolvimento econômico e social para o Estado,
beneficiando milhares de gaúchos.
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O destaque especial nesta edição fica por
conta do lançamento da Expressão do
Cooperativismo Gaúcho 2015 e do
desempenho positivo apresentado pelos ramos
do cooperativismo do RS, com indicadores
econômicos e sociais que demonstram a
importância do setor para o desenvolvimento
econômico e social do Estado.
Rio Grande Cooperativo entrevista nesta
edição o deputado federal e vice-presidente
da Frencoop Nacional, Giovani Cherini, que
relata sua trajetória como educador
cooperativista e sua identificação com o setor,
e trata de questões que envolvem sua atuação
em defesa de políticas públicas que
beneficiem o cooperativismo.

EXPEDIENTE
Rio Grande Cooperativo é uma publicação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul –
Sescoop/RS
Endereço: Rua Félix da Cunha, 12–Bairro Floresta – Porto Alegre CEP 90570-000 - Fone: (51)3323.0000 – email: rafaeli-minuzzi@sescooprs.coop.br
site: www.sescooprs.coop.br
Produção e edição de textos e imagens: Assessoria de Comunicação
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS (jornalistas Luiz Roberto de Oliveira
Junior - 10.824, Rafaeli Drews Minuzzi - Reg. 16.359 e Leonardo Custodio
Machado - Reg. 15.934) – Assessoria de imprensa de cooperativas.
Os artigos são de responsabilidade de seus autores.
Responsável: Rafaeli Drews Minuzzi
Projeto Gráfico: Moove Comunicação Transmídia
Capa: Maurício Marcelo (Tikinet)
Diagramação: Rodrigo Martins (Tikinet)
Impressão: Gráfica e Editora Relâmpago
Tiragem: 8.625 exemplares
Distribuição Gratuita

EDITORIAL

Setor apresenta
números positivos
e cresce em 2015
Esta edição da revista Rio Grande Cooperativo traz
como reportagem principal o desempenho positivo
dos ramos do cooperativismo gaúcho, com indicadores econômicos e sociais que demonstram a importância do setor para o desenvolvimento econômico e
social do RS. A reportagem destaca o lançamento da
Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2015, avalia o
momento do setor no Estado e faz uma análise dos
números oficiais dos principais ramos de atividades.
A publicação apresenta o perfil de liderança do
presidente da Coopeeb e diretor do ramo Educacional da Ocergs, Valdir Bernardo Feller. O perfil traz
algumas curiosidades sobre a sua formação em Teologia e Pedagogia, suas boas recordações de Mato
Grosso, o seu trabalho com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou em situação de risco, a
criação e consolidação da Coopeeb como cooperativa Educacional e sua trajetória no cooperativismo.
Rio Grande Cooperativo traz uma entrevista exclusiva com o deputado federal e vice-presidente da
Frencoop Nacional, Giovani Cherini. Ele relata sua
trajetória como educador cooperativista e sua identificação com o cooperativismo, trata de questões
que envolvem sua atuação em defesa de políticas
públicas que beneficiem o setor e fala sobre a importância da Frencoop nesse contexto.
No Espaço Sescoop/RS, os destaques ficam por
conta do Prêmio de Cooperativismo no RS e o Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo, o panorama do Dia C no Estado, o Programa de Formação
de Conselheiros Fiscais, a formação do novo Conselho Estadual do Cooperativismo e a apresentação
de propostas do setor aos Ministério do Trabalho e
do Desenvolvimento Social e Agrário.
Em Atualidades, a revista destaca a homenagem
do Governo gaúcho às cooperativas Sicredi e Santa
Clara, as inaugurações das subestações de energia
da Ceriluz e da Coprel, da PCH Santa Carolina da
Creral e do segundo condomínio com ordenha robotizada da Dália Alimentos. A publicação também
ressalta as 13 cooperativas presentes no Top of Mind
2016, os vinhos das cooperativas Garibaldi e Aurora
entre os 100 melhores do mundo, o 1° Seminário do
Programa Aprendiz Cooperativo do Campo e a ampliação da fábrica da CCGL, em Cruz Alta.
Nesta edição, a revista apresenta o case de sucesso da Unimed VTRP, que trata da campanha “Eu
Ajudo na Lata”, que já converteu 1,7 tonelada de lacres de alumínio em 12 cadeiras de rodas, beneficiando entidades dos Vales do Taquari e do Rio
Pardo e região do Jacuí.
Boa leitura!
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Assembleia da Ocergs aprova
prestação de contas de 2015 e
plano de trabalho 2016

AGO contou com a participação de 63 cooperativas, representando 263 votos

A

Ocergs realizou no dia 14 de abril, no Centro

(Frencoop/RS), a participação da Ocergs na Junta Co-

de Formação Profissional Cooperativista, em

mercial do Rio Grande do Sul (Jucergs), o desenvolvi-

Porto Alegre, sua Assembleia Geral Ordinária (AGO),

mento do programa Aprendiz Cooperativo do Campo,

que apreciou a prestação de contas do exercício de

o Dia de Cooperar (Dia C), o programa de Formação

2015 e deliberou sobre o plano de trabalho 2016, entre

de Conselheiros Fiscais, entre outras.

outras pautas, todas aprovadas por unanimidade pe-

A Assembleia foi dirigida por Vergilio Perius e contou

los presentes. Participaram da AGO 63 cooperativas,

com a presença do secretário estadual do Desenvolvi-

representando 263 votos.

mento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto,

Em seu pronunciamento, o presidente do Sistema

e dos diretores da Ocergs: Paulo Pires, Jânio Stefanello,

Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, destacou conquis-

Abel Paré, Margaret Garcia da Cunha, Orlando Müller

tas importantes do segmento cooperativista em 2015,

e Valdir Feller, além do superintendente e do gerente

como a inclusão de todos os deputados estaduais à

jurídico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Norberto To-

Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo

masini e Mário De Conto, respectivamente.

NOVO CICLO DO PDGC
O Sistema OCB lançou o ciclo 2016-2017 do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas
(PDGC), que visa promover a adoção de boas práticas de gestão e de governança pelas cooperativas. A
novidade fica por conta dos dois novos ciclos adotados: Compromisso com a Excelência e Rumo à Excelência.

FÓRUM DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS
Representantes do cooperativismo participaram nos dias 4 e 5 de abril, em São Paulo, do Fórum das
Cooperativas Agropecuárias, que debateu sobre os principais entraves ao crescimento sustentável do
segmento. O gerente jurídico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Mário De Conto, apresentou o painel Gestão
Estratégica e Governança Corporativa.

CENSO DO COOPERATIVISMO DE LEITE É LANÇADO NO RS
Conhecer a realidade do setor leiteiro e buscar soluções para que as cooperativas ampliem e fortaleçam
sua relação com os produtores e com o mercado consumidor. Estes são os objetivos do Sistema OCB e da
Embrapa Gado de Leite ao realizarem o segundo Censo do Cooperativismo de Leite. O Sistema OcergsSescoop/RS promoveu no dia 15 de abril, durante reunião da Câmara Temática do Leite (CTL), em Porto
Alegre, o lançamento oficial no RS.
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Com o objetivo de reconhecer e divulgar as cooperativas do Estado que prestam serviços relevantes
aos seus associados e à comunidade em geral, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social, o Prêmio Ocergs de Cooperativismo chega em
sua segunda edição em 2016.
Neste ano, o Prêmio passa a contar com quatro
categorias distintas, sendo que as cooperativas poderão realizar a inscrição em apenas uma delas:
I. INTERCOOPERAÇÃO
Consiste na adoção de práticas por parte da cooperativa que possibilite a cooperação com outras cooperativas de maneira que se obtenha resultados sociais e
econômicos de significativa relevância;
II. INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO, CULTURA, GESTÃO
OU TECNOLOGIA
Consiste na adoção de estratégias inovadoras que permitam o desenvolvimento do cooperativismo nas áreas
da educação, cultura, gestão ou tecnologia;
III. RESPONSABILIDADE SOCIAL
Consiste na adoção de práticas que beneficiem a
sociedade;
IV. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Consiste na adoção de práticas voltadas à sustentabilidade que beneficiem ao meio ambiente.
Outro destaque do Prêmio fica por conta do Troféu
Padre Theodor Amstad 2016, que será concedido à
personalidade que prestou serviços importantes ao
cooperativismo gaúcho.

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
realizou no dia 20 de abril, em Brasília (DF), sua
Assembleia Geral Ordinária, que aprovou o
relatório de atividades e o balanço patrimonial
referentes ao exercício 2015, além do relatório de
auditoria independente e do parecer do Conselho Fiscal.

Um dia que entrará para a história do
cooperativismo. No dia 27 de abril, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a
procedência da não tributação do ato cooperativo
pelo PIS e Cofins, após um intenso trabalho
realizado pela OCB.

Cooperativas e associações de agricultores
familiares interessados em participar do
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) já
podem apresentar suas propostas por meio do site
www.conab. gov.br, para as modalidades de
Compra com Doação Simultânea e Formação de
Estoque.

A Lei federal nº 13.288/2016, que dispõe sobre
os contratos de integração, obrigações e
responsabilidades nas relações contratuais
entre produtores integrados e integradores, e dá
outras providências, foi sancionada no dia 16 de
maio. Ela integra a Agenda Institucional do
Cooperativismo 2016 da OCB.

Shutterstock

Prêmio de
Cooperativismo no RS
chega a sua segunda
edição

O Diário Oficial da União (DOU)
publicou no dia 4 de maio a Lei
nº 13.280/2016, que disciplina a
aplicação de recursos das
empresas de energia elétrica
para programas de eficiência
energética. As cooperativas
permissionárias de eletrificação
rural terão tratamento
diferenciado em relação à
obrigação de investir recursos
nesses programas.
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Dia C mobiliza cooperativas
gaúchas em ações de
responsabilidade social
A

s cooperativas gaúchas estão mais uma vez mobilizadas na maior rede cooperativista de voluntariado do País: o Dia de Cooperar – também chamado Dia C. No primeiro sábado de julho (2/7), data
em que se comemora o Dia Internacional do
Cooperativismo, o Sescoop/RS promove no Largo
Glênio Peres, em Porto Alegre, a comemoração dos
resultados e a celebração das ações de voluntariado
realizadas em todo o RS, com shows e serviços de
saúde, educação e cidadania, gratuitos à população.
Esta é a segunda vez que as cooperativas gaúchas
participam do Dia de Cooperar, campanha desenvolvida pelas cooperativas, com o apoio do Sistema OCB
(Organização das Cooperativas Brasileiras) e do
Sescoop/RS. No ano passado, mais de 107 mil pessoas
foram beneficiadas com ações de responsabilidade social em todo o Rio Grande do Sul. Este ano, 158 projetos mobilizam mais de 7 mil voluntários em 90 cidades
do Estado, com a participação de 176 cooperativas.
No Brasil, são mais de 1200 cooperativas mobilizadas nesta grande corrente do bem. Somente em
2015, o Dia C já beneficiou mais de 2,5 milhões de
pessoas com projetos que trazem uma verdadeira
transformação social para as comunidades.
Para o presidente do Sistema Ocergs/Sescoop-RS,
Vergilio Perius, a adesão das cooperativas gaúchas
ao Dia C, mais uma vez, superou todas as expectativas. “O homem é cooperativista por natureza, ele
só precisa de um estímulo para ajudar a quem mais
precisa. O Dia C é uma oportunidade de enxergar as
necessidades das pessoas ao nosso redor e se mobilizar para uma sociedade mais justa e igualitária”,
afirma.

COOPERATIVAS DE TRABALHO
PODERÃO EXCLUIR BASE DE
CÁLCULO DO PIS/COFINS
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara
dos Deputados, aprovou no dia 18 de maio o Projeto
de Lei nº 3.247/2015, que permite às cooperativas do
ramo Trabalho excluírem da base de cálculo do PIS e
da Cofins, os valores repassados aos seus
cooperados em decorrência da prestação de
serviços em nome da cooperativa.

BRASIL MAIS PRODUTIVO
O governo federal lançou o programa Brasil
Mais Produtivo, por meio do qual três mil
empresas serão selecionadas para receber 120
horas de consultoria em gestão com foco na
redução de desperdícios. As cooperativas podem
participar do programa, desde que tenham entre 11
e 200 empregados e estejam vinculadas a um dos
setores a seguir: alimentos e bebidas,
metalmecânico, vestuários e calçados.

SENADO REJEITA AUTORIZAÇÃO
ESTATAL PARA CRIAÇÃO DE
COOPERATIVAS
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
rejeitou no dia 18 de maio, o Projeto de Lei
107/2014 que visava reduzir o número mínimo de
pessoas físicas necessárias à criação de
cooperativas singulares, autorizar a criação das
Cooperativas de Trabalho dos Catadores de
Materiais Recicláveis Solidárias e das Cooperativas
de Crédito Comunitárias Solidárias.

O Sescoop/RS realizou sua Campanha do Agasalho 2016, em ação que faz parte do Dia C. Ao todo,
324 peças de vestuário foram arrecadadas e doadas à Sociedade Espírita Ramiro D’Ávila, também
conhecida como A Casa de Ramiro ou Sopa do Pobre, localizada no Bairro Menino Deus, em Porto
Alegre. As doações foram arrecadadas nas sedes do Sistema Ocergs-Sescoop/RS e da Faculdade de
Tecnologia do Cooperativismo – Escoop e entregues no dia 22 de maio.
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O Sistema OCB, por meio do
Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop), participou no dia 1° de
junho do lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa do
Sistema S, realizada em
Brasília (DF). Os representantes
das entidades do Sistema S
discutiram temas de interesse do
setor, tais como, a criação de um
ambiente favorável para a
aprovação de projetos de lei que
beneficiem o setor e garantam a
não redução da arrecadação
destinada ao Sistema.

Leonardo Machado

Os integrantes do Conselho
Nacional do Sescoop foram
apresentados no dia 24 de maio,
em Brasília (DF), na Casa do
Cooperativismo, aos conselheiros
de Administração das
organizações estaduais. A
apresentação foi conduzida pelo
presidente do Sistema OCB,
Márcio Lopes de Freitas, e
aconteceu durante capacitação
que visa ampliar os
conhecimentos a respeito da
estrutura e funcionamento
institucional, marcos legais e
responsabilidades perante os
órgãos de controle da entidade.
O conselheiro administrativo do
Sescoop/RS, Ari Rosso,
participou do evento.

Etapa final aconteceu no Centro de Formação Profissional Cooperativista,
em Porto Alegre

Programa de
Formação reúne
257 conselheiros
fiscais

O

Sescoop/RS promoveu entre os dias 10 de maio e 8 de junho a
segunda edição do Programa de Formação de Conselheiros Fis-

cais. Com o objetivo de promover a profissionalização da governança
cooperativista, o evento percorreu diversas regiões do Estado e esteve presente em dez municípios: Santa Rosa, Cruz Alta, Não-Me-Toque,
Alegrete, São Sepé, Pelotas, Nova Petrópolis, Erechim, Ibiraiaras e
Porto Alegre. Ao todo, 257 profissionais de 85 cooperativas participaram do Programa.
Os encontros abordaram as obrigações e atribuições do conselheiro
fiscal, com destaque para a legislação que regula a atividade e sua prática diária. O foco principal do curso foram os principais temas que ca-

A Organização das
Cooperativas Brasileiras
(OCB) instalou no dia 13 de
junho o Comitê Técnico do Ato
Cooperativo, formado por
representantes dos
departamentos ligados ao
assunto e, ainda, de integrantes
dos ramos Agropecuário,
Crédito, Trabalho, Consumo e
Saúde. Com coordenação dos
trabalhos a cargo da assessoria
jurídica da OCB, a intenção é
construir posicionamentos
técnicos que subsidiem a
atuação do Sistema OCB junto
aos Três Poderes, em demandas
envolvendo o ato cooperativo e
seu adequado tratamento
tributário.

bem à verificação e monitoramento pelo Conselho Fiscal.

Brasil e Alemanha planejam
projeto para impulsionar
cooperativas
Representantes da Confederação Alemã das Cooperativas
(DGRV) e da Academia das Cooperativas Alemãs (ADG) se reuniram no dia 6 de junho, em Brasília (DF), com o superintendente
do Sistema OCB, Renato Nobile,
e com as gerentes gerais Karla
Oliveira (Sescoop) e Tânia Zanella (OCB). O objetivo foi discutir o
andamento do projeto-piloto a ser

desenvolvido em parceria com
as organizações estaduais e cooperativas agropecuárias brasileiras, a exemplo do que já ocorre, com sucesso, no Rio Grande
do Sul, onde a DGRV possui um
projeto de cooperação trilateral
estabelecido com o Sistema
Ocergs-Sescoop/RS e a Casa
Cooperativa de Sunchales da
Argentina.
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Prêmio Cooperativismo Gaúcho
de Jornalismo está com
inscrições abertas
E

m sua segunda edição, o Prêmio Cooperati-

Inscrições

vismo Gaúcho de Jornalismo está com as ins-

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas

crições abertas. Instituído pelo Sindicato e Organi-

até as 24h do dia 21 de outubro de 2016 pelo site

zação das Cooperativas do Estado do Rio Grande

www.ocergs.coop.br.

do Sul (Ocergs), em parceria com a Secretaria do

Podem concorrer trabalhos jornalísticos de au-

Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo

toria de um ou mais profissionais, seja em forma de

(SDR), o prêmio tem como objetivo reconhecer e

matérias, documentários ou série de reportagens,

valorizar trabalhos jornalísticos que valorizem os re-

publicadas/veiculadas no período de 16 de novem-

flexos econômicos e sociais promovidos pelas coo-

bro de 2015 a 21 de outubro de 2016. Cada autor po-

perativas gaúchas. Serão reconhecidas as melhores

derá fazer apenas uma inscrição em cada categoria.

reportagens que se relacionem com o tema “A im-

A premiação dos trabalhos escolhidos pela Comis-

portância estratégica das cooperativas gaúchas pa-

são Julgadora ocorrerá no dia 24 de novembro de 2016.

ra o enfrentamento da crise”.

Serão premiados os primeiros lugares em cada uma

O Prêmio Cooperativismo Gaúcho de Jornalismo

das cinco categorias, no valor de R$ 5.000,00 cada.

está dividido em cinco categorias: Jornalismo Im-

Para mais informações sobre o Prêmio Coopera-

presso (jornais e revistas), Telejornalismo, Webjor-

tivismo Gaúcho de Jornalismo acesse o regulamen-

nalismo, Radiojornalismo e Mídia Cooperativa.

to no site da Ocergs.

AS CATEGORIAS
JORNALISMO IMPRESSO (jornais e revistas) – Concorrem matérias editadas em veículos impressos,
jornais ou revistas (incluindo suplementos e encartes, desde que não sejam distribuídos
separadamente), sediados e veiculados no Rio Grande do Sul, seja por meio de assinatura,
distribuição gratuita ou por venda em banca;
TELEJORNALISMO – Concorrem trabalhos veiculados no Rio Grande do Sul em TV aberta e em
canais de TV por assinatura legalizados e com sede no Rio Grande do Sul;
WEBJORNALISMO – Concorrem matérias publicadas em sites e portais do Estado do Rio Grande do Sul;
RADIOJORNALISMO – Concorrem matérias transmitidas em emissoras de rádio do Rio Grande do Sul;
MÍDIA COOPERATIVA – Poderão concorrer somente trabalhos publicados nos veículos de comunicação
das cooperativas gaúchas registradas na Ocergs e nos critérios estabelecidos nos itens anteriores para
cada uma das mídias (Jornalismo Impresso, Telejornalismo, Webjornalismo e Radiojornalismo).
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Leonardo Machado

Seminário de
Autogestão reúne
cooperativas
agropecuárias
Cooperativistas de oito estados brasileiros
participaram nos dias 27 e 28 de junho do
I Seminário Nacional de Autogestão para
Cooperativas Agropecuárias, realizado pela
Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), em sua sede, em Brasília (DF). O evento teve por objetivo discutir os benefícios
do Programa de Autogestão com foco nos
aspectos econômicos, financeiros e sociais
(mais conhecido como GDA). O Rio Grande
do Sul foi representado pela Federação das
Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande
do Sul (FecoAgro/RS) e oito cooperativas
singulares: Coasa, Coagril, Coagrisol,
Cotrirosa, Cotrisel, Languiru, Piá e Cotripal.

Conselho Estadual de
Cooperativismo
empossa novos membros

C

om participação do governador do Rio Grande do
Sul, José Ivo Sartori, o Conselho Estadual de Coo-

perativismo (Cecoop) empossou, no dia 9 de junho, em
Iago Carvalho/Sistema OCB

solenidade no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, os seus
novos membros. O colegiado reúne de forma paritária representantes do governo do Estado e da sociedade civil,
representando os 13 ramos do cooperativismo. A presidência do Cecoop ficou a cargo do secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto.
O Cecoop tem como atribuições coordenar as políticas
de apoio ao cooperativismo, acompanhar a elaboração da
proposta orçamentária do Estado para o cooperativismo
e celebrar convênios com organismos públicos ou entidades privadas para a execução de projetos de apoio ao desenvolvimento do sistema cooperativista.
Entre os membros empossados estão presentes o presi-

Propostas entregues
aos Ministérios
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius, acompanhado do deputado
estadual e presidente da Frencoop/RS, Elton Weber, do presidente da Fetag, Carlos
Joel da Silva e do deputado estadual, Vilmar
Zanchin, esteve em Brasília (DF), no dia 23
de junho, para apresentar propostas do cooperativismo ao Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDS).
Na audiência com o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, Perius entregou a proposta de criação do Departamento de Cooperativismo (Decoop), que contempla as cooperativas de Trabalho, atendendo à Lei n°
12.690/2012. Outra pauta importante foi apresentada ao ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, que prevê um
revigoramento das cooperativas do ramo.

dente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, o superintendente do Sistema, Norberto Tomasini e os diretores
da Ocergs, Paulo Pires, Orlando Müller, Valdir Feller, Jânio
Stefanello, Irno Pretto, Margaret Garcia da Cunha e Abel Paré.

Habitação popular é
tema de seminário
Cerca de 300 associados de cooperativas gaúchas participaram do 1º Seminário de Cooperativismo de Habitação
Popular, promovido pela Assembleia Legislativa do RS, no
dia 16 de junho, no teatro Dante Barone. O evento contou
com a participação do governador do Estado, José Ivo
Sartori; do secretário estadual do Desenvolvimento Rural,
Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto; do presidente
do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius; da presidente da Assembleia Legislativa, Silvana Covatti; e do presidente da Federação Riograndense de Associações Comunitárias e Moradores de Bairros (Fracab), Antônio Lima;
entre outros representantes do setor.
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Virginia Silveira

AT UA L I DA D E S
Sicredi, representado pelo presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Müller (e), e Santa Clara, representada pelo
presidente Rogerio Sauthier (d), foram homenageadas em evento que condecorou 39 empresas de diversos segmentos

Cooperativas centenárias
recebem homenagem
do Governo do RS
R

eferências em seus setores e com mais de 100
anos de história. É com esses predicados que as
cooperativas Sicredi e Santa Clara integram o seleto
grupo de 39 empresas centenárias do Estado homenageadas pelo governo do Rio Grande do Sul, a partir do
levantamento realizado pela Junta Comercial do Rio
Grande do Sul (Jucergs). A solenidade aconteceu no dia
7 de abril, na Fiergs, em Porto Alegre, e contou com a
presença do presidente da Central Sicredi Sul, Orlando
Müller e do presidente da Santa Clara, Rogerio Sauthier.
Em seu discurso, o governador do Estado, José Ivo
Sartori, ressaltou o exemplo das empresas homenageadas em relação à superação das adversidades ao longo
de suas trajetórias. “Vocês, que já passaram por muitas
situações, mostram aos outros empresários que é possível continuar”, afirmou.
Diante de um cenário de crise na economia do Estado e contenção de despesas por parte do governo,
Sartori declarou que as cooperativas são, também, exem-

Jeito de
trabalhar da
Cotrijal atrai
a atenção de
indianos
12

plos para o próprio governo estadual, pois sobreviveram
com sucesso a várias crises.
O Sicredi é referência internacional pelo modelo de
atuação em sistema. É do Sicredi a primeira cooperativa
de Crédito da América Latina, constituída em 1902, na
localidade de Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, onde atua a Sicredi Pioneira RS.
São 95 cooperativas de Crédito filiadas, que operam
com uma rede de atendimento com 1.400 pontos, com
mais de 3,2 milhões de associados. A estrutura conta
ainda com quatro centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A., uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo e suas empresas controladas.
Com 104 anos de atividades, a Cooperativa Santa
Clara, com sede em Carlos Barbosa, conta com um quadro de 5 mil associados e mais de 1.900 colaboradores.
Fundada em 1912, a Santa Clara é a cooperativa de laticínios em atividade mais antiga do Brasil.

Uma comitiva, composta por representantes da área de marketing global e local da
UPL, multinacional de origem indiana especializada em agroquímicos, nutrição e
bioestimulantes para agricultura, visitou a Cotrijal no dia 6 de abril, única cooperativa
do País a ser incluída no roteiro em função do trabalho diferenciado que faz junto aos
seus associados.
As altas produtividades, resultado da assistência técnica personalizada aos produtores
foi o que chamou a atenção do diretor de marketing global, Ajit Premnath. Ele elogiou
o trabalho da Cooperativa, reconheceu a importância da parceria com a Cotrijal e
agradeceu a recepção. O grupo conheceu ainda a nova Unidade de Beneficiamento
de Sementes (UBS) da Cooperativa, que entrou em operação nesta safra. No país
indiano, 600 milhões de habitantes, ou seja, metade da população é vegetariana.
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O Sistema Unicred RS
firmou convênio com o
Conselho Regional de Farmácia
do Rio Grande do Sul (CRF-RS).
A assinatura do termo de
cooperação ocorreu no dia 11 de
abril, no Anfiteatro Bruno
Hammes, da Escola de Direito
da Unisinos, em São Leopoldo.
Em sua primeira edição de
2016, o Café com Política do
Instituto Unimed/RS abordou, em
15 de abril, “A crise econômica e
política: perspectivas para 2016”.
Para tratar do assunto, o
convidado foi o economista
Marcelo Portugal.
A Cotrisoja celebrou 50
anos de história, em
solenidade que homenageou os
agricultores que fundaram a
Cooperativa. O evento contou
com a presença do presidente
da Cooperativa, Adriano José
Borghetti, e do presidente da
FecoAgro/RS, Paulo Pires.
A Languiru iniciou em julho
o projeto de formação
continuada do Programa de
Sucessão da Agricultura
Familiar. Intitulado como
“Formação de lideranças da
Agricultura Familiar para a
sucessão do quadro social na
Cooperativa Languiru”, o projeto
se estende até agosto de 2018.

O Projeto Criança Dália
beneficiará a ONG Casa
Anjos Voluntários, de Caxias do
Sul, que receberá, durante o
transcorrer deste ano, o valor
de R$ 100 mil para ações com
crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social.

Luiz Junior

Sete deputados da
Alemanha, acompanhados
do cônsul geral Stefan Traumann,
visitaram a Cooperativa Piá, em
Nova Petrópolis, no dia 8 de abril.
A comitiva veio conhecer a
Cooperativa que recebeu um
impulso financeiro e técnico do
governo alemão em seus
primeiros anos.

Cooperativas de
Trabalho debatem
sobre temas do
setor
A

Cooperativa de Trabalho Cootravipa realizou no dia 8 de abril, no
auditório da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs),

em Porto Alegre, plenária com o senador Paulo Paim, relator nacional
da PEC da Terceirização, para tratar do tema “Cooperativas de Trabalho
na Lei da Terceirização”. O evento teve como principal objetivo promover o diálogo entre os órgãos de fiscalização e o sistema cooperativista
para o entendimento da realidade do setor, mostrando os benefícios e
resultados do cooperativismo ao trabalhador cooperado e à sociedade.
Após a apresentação dos cases das cooperativas de Trabalho Coopserge, do Acre, Cooeducars (Porto Alegre), Coosidra (Cachoeirinha) e
Cootravipa (Porto Alegre), representantes de entidades ligadas ao cooperativismo explanaram sobre as vantagens e desvantagens do Projeto de Lei nº 4330/2004, que tramita há 11 anos no Congresso Nacional e prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade, desde que a contratada esteja focada em uma atividade específica, não se aplicando a cooperativas, autarquias e fundações.

Sinimbu implanta 1ª Cooperativa
Escolar do Vale do Rio Pardo
Em uma iniciativa do Sicredi

conta com o envolvimento de 48

Vale do Rio Pardo, por intermédio

estudantes dos 6º, 7º e 8º ano. A

do Programa A União Faz a Vida,

sede está localizada no antigo pré-

foi fundada no dia 11 de abril a

dio da Escola Guararapes, em Li-

primeira cooperativa escolar do

nha Almeida, interior de Sinimbu,

Vale do Rio Pardo, no município

que foi reformado em um mutirão

de Sinimbu. Com o nome Brotan-

feito por todos os envolvidos no

do da Terra, a cooperativa escolar

projeto.
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Divulgação Certaja
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Mutirão recolhe meia
tonelada de lixo no Rio
Taquari
Pessoas unidas para fazer o bem

ram extintos possíveis focos do mos-

e proporcionar a transformação so-

quito da dengue, como potes, lonas

cial nas comunidades em que atuam.

dobradas e pneus.

Com essa ideia, colaboradores da

A iniciativa faz parte da Semana

Certaja, em parceria com a Patrulha

Interna de Meio Ambiente da Coo-

Ecológica Voluntária e apoiadores,

perativa desde 2010, e foi incorpo-

reuniram-se em uma força tarefa pa-

rada ao Dia de Cooperar em 2015,

ra limpar as águas do Rio Taquari.

que tem como objetivo executar

A ação aconteceu no dia 16 de

ações de responsabilidade social por

abril e permitiu o recolhimento de

meio de projetos voluntários. A pro-

meia tonelada de lixo, composto

posta é trabalhar com a comunida-

principalmente de garrafas pet, ar-

de taquariense, evidenciando a im-

tigos plásticos, cadeiras, churras-

portância das águas do rio Taquari

queira, pneus, grade de ventilador,

para o município. Com a iniciativa,

secadora de roupas, lonas e um bo-

toda a população de Taquari, cerca

tijão de gás. Na mesma ocasião, fo-

de 26 mil pessoas, foi beneficiada.

Banricoop divulga
vencedores de projetos
socioambientais
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Os sete projetos vencedores do

afirmou o diretor-presidente da

Programa Começar foram divul-

Banricoop, Cirilo Augusto Thomas.

gados no dia 4 de maio pela Coo-

Concorreram 37 propostas, abran-

perativa de Economia e Crédito

gendo quase todas as regiões do

Mútuo dos Empregados do Ban-

Rio Grande do Sul e uma de San-

risul (Banricoop), que completou

ta Catarina.

70 anos em 2016. A iniciativa da

Os selecionados receberão apoio

instituição faz parte das suas co-

técnico, por meio de consultoria es-

memorações de aniversário. “O

pecífica, e financeiro – até 70% do

objetivo é estimular o desenvolvi-

valor do projeto, com limite máximo

mento das comunidades com

de R$ 7 mil. Serão oferecidos ainda

ideias simples de serem implemen-

60 dias de crowdfunding para que

tadas, mas importantes para a qua-

as ideias possam complementar os

lidade de vida e sustentabilidade”,

recursos.
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Localizada em São
Francisco de Paula, e com
9,1 MW de potência instalada,
com capacidade para atender a
30 mil pessoas, a Pequena
Central Hidrelétrica Cazuza
Ferreira foi o único
empreendimento gaúcho a
comercializar energia no
primeiro leilão de 2016 de
energia nova A-5, promovido
pela Aneel no dia 29 de abril. O
empreendimento é uma parceria
entre as cooperativas Certel,
Coprel e a empresa Geopar.
A Coopermil lançou no dia
4 de maio, na Casa do
Leite do Parque de Exposições
de Santa Rosa, o Programa
Cooper3mil, que tem como
propósito contribuir com a
profissionalização dos
produtores e a melhoria da
qualidade do leite produzido
na região.
O 39º Encontro Nacional
do Sistema Infracoop –
Confederação Nacional das
Cooperativas de Infraestrutura
reuniu gestores de cooperativas
do ramo de todo o País. O
principal tema abordado foi a
nova metodologia tarifária
aprovada pela Aneel para as
cooperativas permissionárias.
As apenadas do Projeto
Social Mãos do Bem,
realizado pela Unimed Litoral Sul
em parceria com a promotoria e
a Penitenciária Estadual do Rio
Grande realizaram o primeiro
trabalho. Ao todo, 115
necessaires foram
confeccionadas e entregues às
mães colaboradoras da
Cooperativa, como uma
lembrança pelo Dia das Mães.
O Grupo Creluz está
entregando na casa de
famílias carentes geladeiras
novas. No total, 200 famílias
das áreas rurais e urbanas de 36
municípios da área de atuação
da Creluz serão beneficiadas,
através do Programa de
Eficiência Energética (PEE).
A Unimed Porto Alegre
conquistou o Prêmio ESARH
2016, com o case ”Inovação,
Protagonismo, Colaboração,
Desenvolvimento e Bem-estar:
os pilares da comunicação
interna para a Gestão de Pessoas
na Unimed Porto Alegre”. A
premiação na modalidade
Gestão de Pessoas ocorreu no
dia 17 de maio, em Gramado.

Divulgação Coprel

A Cotrijal inaugurou no dia 17
de maio a nova estrutura da
Unidade de Mato Castelhano. São
mais de 3,5 mil metros quadrados
de área construída. A Unidade
conta com prédio administrativo
e uma loja com 4,7 mil itens.
Uma queima de fogos ao som
da Orquestra de Teutônia
encerrou a solenidade de
inauguração da nova sede
administrativa do Sicoob Ecocredi,
em Três Coroas. A sede marca uma
nova etapa para a Cooperativa – a
primeira do Estado a se filiar ao
Sistema Sicoob.
A Coopatrigo colocou a
serviço de seus associados
dois novos empreendimentos. No
dia 24 de maio, a Cooperativa
inaugurou o seu novo Laboratório
de Solos e Sementes, e no dia 25
maio, o Posto de Combustíveis da
Bossoroca.
O novo Centro de
Distribuição Vale do Taquari,
inaugurado pela Languiru no dia
20 de maio, em Teutônia, conta
com área total de 5.200 metros
quadrados. O empreendimento
possui capacidade de
armazenagem de 2,4 milhões de
litros de leite UHT, além de
câmaras frias para cerca de 260
toneladas de produtos
congelados, aproximadamente 80
toneladas de produtos resfriados
de aves e suínos, e em torno de
outros 320 pallets de laticínios.
A Unicred Porto Alegre
reinaugurou as unidades de
negócios Venâncio e Empresarial,
ambas na capital. O local, além de
receber ampliação das áreas de
atendimento e instalações mais
modernas, passou a se chamar
Espaço Dr. Osvaldo Carlos dos
Santos, nome do presidente de
honra e sócio-fundador da
Cooperativa.

A Ceriluz inaugurou no dia 25
de maio a Subestação
Aparício Piccinin, localizada na
comunidade de São Jacó, interior
de Santo Augusto. O ato integra às
comemorações do cinquentenário
da Cooperativa e homenageia o
ex-presidente da Ceriluz, Aparício
Piccinin, que ocupou o cargo no
período de 1980 a 1991.

Coprel inaugura
Subestação de
Energia em Tapejara
A

creditando no desenvolvimento de uma das regiões de maior
crescimento econômico no Estado, a Coprel construiu a Subes-

tação de Energia Tapejara 3, empreendimento inaugurado no dia 22
de abril, com potência instalada de 25MVA.
A subestação de Tapejara vai garantir o atendimento à demanda
de energia da região para os próximos 15 anos. O investimento total é
de R$ 12,7 milhões, incluindo a construção de 38 quilômetros de redes
trifásicas e a instalação de 40 equipamentos religadores e dez reguladores de tensão. A nova subestação beneficia diretamente 5.613 famílias (aproximadamente 20 mil pessoas) de nove municípios: Água
Santa, Caseiros, Charrua, Coxilha, Ibiaçá, Santa Cecília do Sul, Sertão,
Tapejara e Vila Lângaro.

Sicredi inaugura Sede
Administrativa Regional
em Estação
Comemorando os 35 anos de

direta, paredes externas revesti-

fundação, a Sicredi Estação inau-

das com material que mantém a

gurou no dia 13 de maio a Sede

temperatura ambiente e reduz o

Administrativa Regional. As ins-

consumo de energia elétrica, cap-

talações contam com mais de

tação da água da chuva e de ener-

1700m 2 de área construída. E o

gia solar. Além da inauguração

que chama mais atenção, o pré-

da Sede Administrativa Regional,

dio foi desenvolvido com o con-

a comemoração do aniversário

ceito de arquitetura sustentável,

da Sicredi Estação contou com a

com paredes de vidro que per-

apresentação de circo-teatro do

mitem a entrada de luz solar

Grupo Tholl.
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A Unimed Vales do Taquari e
Rio Pardo (Unimed VTRP)
conquistou o XVII Prêmio
Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços ao
Cliente, na categoria Saúde. A
distinção é uma das mais
cobiçadas do setor de
relacionamento com clientes,
considerada o “Oscar” brasileiro
de serviços. A cerimônia de
entrega da premiação ocorreu em
São Paulo, no dia 31 de maio e
contou com a participação do
diretor Comercial da Unimed
VTRP, Evandro Rocha dos Reis;
do gerente Comercial, Jóvio
Lorenzini; e da coordenadora da
área de Relacionamento com
Clientes, Fabíola Borchardt
Weinberger.

Cooperativas gaúchas
têm três vinhos entre os
100 melhores do mundo
T

Os desafios éticos e culturais
em um ambiente de crise
política e econômica foram o tema
do 9º Fórum Instituto Unimed/RS.
O evento aconteceu no dia 3 de
junho, no Teatro do Bourbon
Country, em Porto Alegre. Com
destaque para cinema e literatura
como possíveis agentes de
transformação da sociedade, o
encontro trouxe à capital nomes
da cultura nacional.

rês vinhos brasileiros relacionados na lista dos 100 melhores
vinhos do mundo são de cooperativas da Serra Gaúcha. É o

que aponta o ranking de 2016, elaborado pela Associação Mundial
de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores (WAWWJ, sigla em
inglês de World Association of Writers and Journalists of Wines and
Spirits). A Cooperativa Vinícola Garibaldi figura na relação com um
espumante e a Vinícola Aurora com dois espumantes.
O ranking relaciona o Garibaldi Espumante Chardonay Brut como o 42° melhor vinho do mundo e o quarto melhor da América
Latina. Já a Cooperativa Vinícola Aurora figura na relação com o
Aurora Espumante Chardonay Brut, que aparece na 47ª posição, e

A Cotribá mobilizou seus
mais de 800 colaboradores
em todo o Estado na empreitada
de barrar a proliferação do
mosquito Aedes Aegypti,
transmissor de doenças como a
dengue, a febre chikungunya e o
vírus zika. A iniciativa integra o
Projeto Trabalhador Sustentável,
que neste ano propôs como
tarefa coletiva uma verdadeira
guerra contra o Aedes Aegypti.
Mutirões de limpeza, promoções
no varejo e até o “Zikão”
(mascote do mosquito)
passeando pelo município de
Ibirubá serviram como estratégia
para chamar a atenção da
comunidade.

o rótulo Aurora Espumante Moscatel Branco, na 76ª posição.
Para fazer esse levantamento, a WAWWJ levou em consideração
as premiações conquistadas em 74 concursos internacionais, aos
quais é atribuída uma nota de acordo com a importância do concurso no cenário mundial do vinho.

Divulgação Cotribá

Top of Mind 2016 premia
cooperativas
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As cooperativas gaúchas estão

cerimônia de premiação, que ocor-

entre as marcas mais lembradas

reu no dia 31 de maio, na Sogipa,

e preferidas do Rio Grande do Sul.

em Porto Alegre, destacou 13 coo-

É o que aponta a 26ª edição da

perativas em 16 categorias.

pesquisa Top of Mind, organizada

Confira as cooperativas que es-

pela revista Amanhã em parceria

tão entre as marcas mais lembra-

com a Segmento Pesquisas. A

das e preferidas pelos gaúchos:

Unimed; Uniodonto; Sicredi; Sicoob; Unicred; Cooperativa Santa Clara;
Cosulati (com a marca Danby); Piá; Dália; Languiru;
Coopershoes (lembrada pela marca All Star – Cooperativa detém o
licenciamento de produção e comercialização no Brasil, e o licenciamento
de fabricação no Mercosul); Cooperativa Vinícola Aurora e Cooperativa
Vinícola Garibaldi

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Mais um grande reconhecimento
para a Sicredi Alto Uruguai RS/SC
aconteceu no final de maio. O programa Propriedade Sustentável e a
prática de intercooperação desenvolvida com a Coperametista foram
iniciativas publicadas na Plataforma
de Boas Práticas da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

CCGL INAUGURA
AMPLIAÇÃO DE
FÁBRICA
Na contramão da crise e da recessão econômica, o Grupo CCGL, um
dos maiores fornecedores de leite
em pó do País, investiu R$ 130 milhões na construção da segunda fase da fábrica de leite em pó. Localizada em Cruz Alta, a Cooperativa
inaugurou sua nova unidade de produção no dia 24 de junho, tornando-se o maior parque industrial de
leite em pó do Brasil.
A ampliação da fábrica permitirá
dobrar a capacidade atual de processamento de leite – passando de
1 milhão de litros diários para 2,2
milhões de litros. Com a nova unidade serão gerados aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos, entre colaboradores, produtores e fornecedores.

Assessoria de Imprensa da Cotrijal

BOAS PRÁTICAS DA
SICREDI ALTO
URUGUAI RS/SC SÃO
PUBLICADAS PELA
ONU

Famílias do Aprendiz
Cooperativo do
Campo debatem
sucessão
O

s jovens integrantes do Programa Aprendiz Cooperativo do Campo, projeto inédito no Brasil liderado pela Cotrijal e pelo

Sescoop/RS, tiveram um momento importante de debates, troca de
conhecimento e aprendizado. No dia 21 de maio, eles participaram, junto com os pais, do 1º Seminário do Programa Aprendiz Cooperativo do
Campo.
A programação, desenvolvida na Associação dos Funcionários da
Cotrijal, em Não-Me-Toque, teve como objetivo debater o processo de
sucessão familiar. “É um momento para estimular pais e filhos a entenderem que a sucessão precisa ser planejada”, disse o presidente da
Cotrijal, Nei César Mânica, que abriu o seminário com palestra em que
apresentou a visão de futuro da Cooperativa.
As aulas do Programa Aprendiz Cooperativo do Campo iniciaram
no dia 2 de fevereiro e devem se estender até abril de 2017. Ao todo,
serão 1.104 horas/aula, entre teoria e prática, no turno da tarde. As aulas teóricas são desenvolvidas em sala de aula e as práticas, nas pro-

DÁLIA APRESENTA
SEGUNDO
CONDOMÍNIO COM
ROBÔS NA ORDENHA
A Dália Alimentos inaugurou no dia
30 de junho, em Roca Sales, o segundo condomínio com ordenha
robotizada de um total de quatro
empreendimentos. Com um investimento na ordem de R$ 5 milhões,
financiados pela Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), a área
de 7,2 hectares conta com a junção
de 16 famílias associadas e prevê,
até a fase final, a capacidade para
262 animais.

priedades rurais.

Creral inaugura PCH Santa
Carolina
A Creral inaugurou no dia 17 de maio a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Carolina, no rio Turvo, divisa entre os municípios de
André da Rocha e Muitos Capões. A usina tem potência instalada de
10,5 MW, energia para atender uma cidade de 15 mil habitantes.
Conforme o presidente da Creral, Alderi do Prado, o investimento foi de R$ 48 milhões e contou com o apoio do BRDE no financiamento do projeto. Durante os dois anos de construção, cerca
400 empregos diretos e indiretos foram gerados, alavancando o
desenvolvimento da região.
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EXPRESSÃO DO COOPERATIVISMO GAÚCHO 2015 APRESENTA O PANORAMA
DOS 13 RAMOS DO COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL, COM DADOS
ECONÔMICOS E SOCIAIS QUE CONSOLIDAM A GESTÃO E O DESEMPENHO DO
SETOR COOPERATIVO NO ESTADO

Cooperativas gaúchas
faturam R$ 36,1 bilhões
em 2015
O

cooperativismo gaúcho vive um momento muito bom. Em 2015,
as cooperativas do Rio Grande do Sul apresentaram crescimento
de 15,75% em relação ao ano anterior e registraram um faturamento
de R$ 36,1 bilhões. Um dos motivos de sucesso do setor está
justamente em conseguir se adaptar e superar as transformações
adversas, e saber tratá-las como oportunidades.
E foi nesse ritmo e com essa proposta, que o Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul
(Ocergs) promoveu no dia 29 de junho, na sede da Federasul, em
Porto Alegre, o lançamento da revista Expressão do Cooperativismo
Gaúcho 2015, que apresentou os números oficiais do setor no
Estado. A solenidade ocorreu durante o evento Tá na Mesa, que
homenageou a Ocergs por seus 45 anos.
“Os números oficiais e as informações apresentadas na edição
da revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2015 demonstram
o desempenho positivo dos ramos com indicadores econômicos
e sociais. Esse cenário favorável só respalda o trabalho e o papel
fundamental e insubstituível realizado pelas cooperativas, que
geram desenvolvimento econômico e social para o Estado e
beneficiam milhares de gaúchos”, destaca o presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.
O desenvolvimento do cooperativismo gaúcho se reflete no
aumento dos seus ingressos, que nos últimos seis anos registrou uma
expansão de 94,6%. Neste contexto de crescimento das cooperativas,

Cooperativismo gaúcho
investirá R$ 1,7 bilhão em 2016
O sistema cooperativista gaúcho continua
atuando como um agente propulsor de
desenvolvimento econômico e social do Estado.
O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius, ressalta que o movimento
cooperativista gaúcho investirá neste ano R$ 1,7
bilhão em setores fundamentais da economia,
contemplando aplicação de recursos financeiros
em agroindústrias, tecnologia da informação,
assistência técnica, comunicação, melhoria nos
processos operacionais, capacitação (formação,
orientação e inclusão) e ampliação da
capacidade física de armazéns, silos, pequenas
centrais hidrelétricas (PCHs), habitações,
transporte e novos hospitais.
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Patrimônio líquido, ativos e
geração de tributos
Quanto ao patrimônio líquido, formado pelas
quotas partes dos associados, resultados do
exercício, fundos e reservas legais e
estatutárias, o sistema cooperativista gaúcho
alcançou R$ 10,7 bilhões, o que representa um
aumento de 12,95% entre 2014 e 2015.
Em relação aos ativos, o cooperativismo
gaúcho registrou um acréscimo de 15,25% entre
2014 e 2015. Nos últimos cinco anos houve um
crescimento de 103,9% no total desses ativos,
que em 2015 atingiu o valor de R$ 54,5 bilhões.
Na geração de tributos, as cooperativas
alcançaram R$ 1,8 bilhão, o que representa um
crescimento de 6,1% em relação a 2014.

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Leonardo Machado

Da esquerda para direita: Secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo,
Tarcisio Minetto; presidente da Fecoergs e Infracoop, Jânio Stefanello; presidente da FecoAgro/RS,
Paulo Pires; presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius; presidente da Uniodonto RS
Federação, Irno Pretto; presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Müller

Shutterstock

destacam-se as atividades relacionadas aos ramos: Agropecuário com 11,6%; o Crédito com 33,8%;
a Saúde com 18%; a Infraestrutura com 8,2% e o Transporte com 35,5%.
O setor do agronegócio cooperativista registrou um faturamento de R$ 22,1 bilhões em
2015, representando um aumento de 11,6% em relação ao ano anterior. Para o presidente da
FecoAgro/RS, Paulo Pires, esse crescimento se sustenta através de um tripé formado pela
assistência técnica, investimentos e a credibilidade atribuída ao segmento cooperativista.
Pires explica que o caminho para driblar o cenário de austeridade e recessão econômica
passa pelo aumento de produtividade. “O aumento de produtividade é a saída para a
nossa sociedade. Aumentando a produtividade nós vamos ter mais resultado no bolso
do produtor, tendo mais resultado no bolso do produtor nós vamos ter mais consumo,
e dessa forma a sociedade como um todo se beneficia”.
O ramo Crédito registrou um faturamento de R$ 6,8 bilhões em 2015, valor que
representa um crescimento de 33,8% em relação a 2014. As cooperativas do setor são
responsáveis pela geração de R$ 805,5 milhões nas sobras antes das destinações,
valor que indica uma expansão de 21,8% em relação a 2014, o que representa 61,2%
do total. O indicador reforça a eficiência econômica das cooperativas gaúchas, que
registraram em 2015 um crescimento de 33% nas sobras apuradas, atingindo o valor
de R$ 1,3 bilhão.
Segundo o presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Müller, o sucesso obtido
pelas cooperativas financeiras se deve ao seu modelo de organização sistêmica. “A
organização sistêmica é importante no sentido de ter as melhores condições de agregar
renda cada vez mais para os nossos associados e suas comunidades, e promover o
desenvolvimento econômico e social”. Müller destaca que as cooperativas de Crédito têm
que competir com o mercado financeiro para fazer prevalecer os interesses de seus associados
e as comunidades em que atuam.

Segundo levantamento da FecoAgro/RS, as cooperativas agropecuárias do RS receberam 45% da soja produzida
no Estado na safra 2015/2016, compreendendo mais de 7 milhões de toneladas, resultado maior que o período
anterior que foi de 6 milhões de toneladas
19
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Vergilio Perius ressaltou o trabalho e o papel fundamental e insubstituível realizado pelas cooperativas, que geram
desenvolvimento econômico e social para o Estado e beneficiam milhares de gaúchos

Ramos Saúde, Infraestrutura e
Transporte geram R$ 6,71 bilhões
em volume de negócios
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Os ramos Saúde, Infraestrutura e Transporte tam-

entre o associado e a cooperativa. Para o presiden-

bém apresentaram destaque em 2015, com um fa-

te da Federação das Cooperativas de Energia e Te-

turamento de R$ 6,71 bilhões. O valor representa

lefonia do Estado do Rio do Sul (Fecoergs) e da Con-

18,5% do faturamento total das cooperativas gaú-

federação Nacional das Cooperativas de Infraestru-

chas. Juntos, os três setores geram 13 mil empregos

tura (Infracoop), Jânio Stefanello, as cooperativas

diretos e contam com 515,4 mil associados.

têm um modelo de pertencimento maior. “Pode ficar

Na área de saúde, o presidente da Uniodonto RS

numa concessionária escutando música no dia do

Federação, Irno Pretto, chama atenção para a im-

temporal e tu pode ter uma cooperativa onde tu atua

portância da qualidade de atendimento prestado pe-

e muda o teu modelo de governança e a relação

las cooperativas médicas e odontológicas. “Tanto as

principalmente disso”.

Unimeds como as Uniodontos conseguiram obter

Segundo dados da Agência Nacional de Energia

um índice superior a 0,8%, ficando acima do padrão

Elétrica (Aneel), no Rio Grande do Sul o nível de sa-

que a Agência Nacional de Saúde classifica, eviden-

tisfação dos consumidores associados de coopera-

ciando um percentual muito bom de atendimento

tivas tem notas acima de 8,5 de média, enquanto

das cooperativas gaúchas”.

que as concessionárias não passam de 6,5. Nesse

Com 488 mil associados e responsável por um

sentido, Stefanello destaca também os níveis de fi-

faturamento de R$ 946,8 milhões em 2015, o ramo

delidade dos associados de cooperativas, que pas-

Infraestrutura evidencia a relação de proximidade

sam de 95%.
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Cooperativismo no
Rio Grande do Sul
As cooperativas do Rio Grande do Sul apre-

cooperativas. Mais de 3/4 dos associados estão

sentaram crescimento em seu quadro de pessoal

ligados a cooperativas de pequeno e médio por-

e, em 2015, atingiram a marca de 58,8 mil empre-

te, o que significa grande capilaridade econômi-

gos diretos, colocando o Estado na terceira co-

ca, com presença em setores fundamentais da

locação no ranking nacional.

economia gaúcha.

Com 434 cooperativas ativas, o Estado é o segundo com o maior número de associados no
Brasil, com 2,7 milhões de pessoas, o que repre-

434

senta 20,5% do quadro de associados do País,

cooperativas

que conta com cerca de 13 milhões de sócios. O
Rio Grande do Sul é o segundo Estado com maior

2,7 milhões

índice de adesão da população ao cooperativis-

de associados

mo, com 23,5%. Os ramos Agropecuário, Crédito

58,8 mil

e Saúde concentram 65% das cooperativas no RS.

empregados

As cooperativas gaúchas estão distribuídas em
13 ramos de atividades, com maior expressão para os ramos Agropecuário, Crédito, Saúde e Infraestrutura, o que explica a grande capacidade
de agregar associados e gerar empregos diretos,
além de justificar a importância econômica das

Expressão Econômica
das Cooperativas Gaúchas

INGRESSOS
em bilhões de R$
18,5

23,3

2010

2011

28,2

31,2

36,1
Expansão de

15,75%

24,9

nos ingressos
entre 2014/2015

2012

2013

2014

2015

Ingressos: o bom desempenho do cooperativismo gaúcho se reﬂete no crescente aumento dos ingressos, que no último ano chegou a R$ 36,1 bilhões.
Um setor em pleno desenvolvimento, com crescimento de 15,75% entre 2014/2015.
Quando o cooperativismo cresce, todo o Rio Grande se desenvolve.

Tributos

A geração de tributos no ano representou
R$ 1,8 bilhão, com crescimento de 6,1%
em relação ao ano anterior. Isso demonstra
a contribuição social das cooperativas
para suas comunidades.
29 milhões

32 milhões
429 milhões

38 milhões
34 milhões
682 milhões
681 milhões

PIS / COFINS / IPI
(faturamento)
1 bilhão

1,1 bilhão

PIS (folha)
IRPJ / CSLL (lucro)
INSS Patronal + Terceiros

780 milhões

2012

ESTADUAIS
ICMS
FEDERAIS

453 milhões

997 milhões

MUNICIPAIS
ISS

2013

2014

2015
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CAMPANHA EU AJUDO NA LATA, REALIZADA PELA UNIMED VTRP, ARRECADA
LACRES DE ALUMÍNIO QUE SÃO CONVERTIDOS EM CADEIRAS DE RODAS E
BENEFICIAM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

Uma grande
corrente do bem
C

ooperar para transformar o mundo, com a

pet, o que representa até o primeiro semestre deste

união de esforços conjuntos e a sinergia em

ano 1.704 quilos.

prol da sustentabilidade do planeta e da saúde e do

Foram beneficiadas entidades que atendem pes-

bem-estar do cidadão. É com essa concepção que

soas com deficiência nos municípios de Lajeado, En-

a campanha Eu Ajudo na Lata, desenvolvida pela

cantado, Teutônia, Santa Cruz do Sul, Candelária,

Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo/RS (Unimed

Rio Pardo, Venâncio Aires, Charqueadas, São Jerô-

VTRP), já arrecadou 1,7 tonelada de lacres de alumí-

nimo e Butiá.

nio que foram trocados por 12 cadeiras de rodas,

Para o diretor de Desenvolvimento da Unimed

beneficiando entidades dos Vales do Taquari e Rio

VTRP, Claus Dummer, a iniciativa atende duas causas

Pardo e região do Jacuí.

nobres, alinhadas aos valores da Cooperativa de Saú-

A campanha Eu Ajudo na Lata promove a inte-

de. “Ao mesmo tempo em que cuidamos das pessoas,

gração entre os colaboradores, associados, comu-

proporcionando acessibilidade e melhores condições

nidade e o fortalecimento do relacionamento com

de vida, também cuidamos do meio ambiente, redu-

fornecedores e clientes, por meio de um ato de so-

zindo a geração de resíduos”, explica Dummer.
A ação colabora com a sustentabilidade do meio

biliza a arrecadação de 1,7 tonelada de lacres de la-

ambiente, pois o alumínio pode levar de 100 até 500

tas de bebidas, que preencheram 2.839 garrafas

anos para se decompor. No caso da campanha da

Divulgação da Unimed VTRP

lidariedade. Em três anos e meio, a iniciativa conta-

Morador de Boa Vista do Sul, Rodrigo Loss, entregou 14 garrafas pet cheias de lacres de alumínio
na sede da Unimed VTRP, em Lajeado
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Unimed VTRP, os lacres são vendidos para uma em-

industrializadas para a arrecadação dos lacres e aqui-

presa do município de Estrela, que por sua vez, re-

sição das cadeiras de rodas, mas sim, a resolução

passa o material para a indústria automobilística. O

de um problema que se apresenta nos dias de hoje,

alumínio é derretido e serve de matéria-prima na

que é a poluição do meio ambiente”.

composição de peças de carro.

FORÇA DA COOPERAÇÃO
Para o morador de Boa Vista do Sul, Rodrigo Loss,
o mais importante é proporcionar a outras pessoas,
principalmente crianças, um dos seus maiores prazeres: a liberdade de poder passear. Com Síndrome
de Down, ele esteve recentemente na sede da Coo-

A coordenadora da Gestão de Sustentabilidade
da Cooperativa, Jelci Danieli, também reforça o discurso de sucesso da iniciativa. “No lançamento da
campanha Eu Ajudo na Lata, não imaginávamos que
faria tamanho sucesso. Graças à solidariedade e ao
engajamento da comunidade, ela vem superando
nossas expectativas”, conclui.

perativa, em Lajeado, e entregou 14 garrafas pet abarDivulgação da Unimed VTRP

rotadas de anéis de alumínio. Ergueu cada uma como
se fosse um troféu. “Eu consigo sair caminhando, mas
essas pessoas precisam de ajuda para deixar a cama
e se deslocar”, compara Loss.
Outro exemplo de solidariedade vem do santa-cruzense Arthur Rehling Kolosque, 8 anos, que há
dois anos contribui com a campanha. O menino já
perdeu as contas de quantas garrafas pet cheias de
lacres de alumínio já doou para a Unimed VTRP. Sua
maior certeza é de que vale a pena exercer a solidariedade. “Me sinto bem em poder ajudar aqueles que
não podem caminhar”, diz Kolosque, que participa
do Grupo Escoteiro Santa Cruz. Movido pelo bem, ele
incentivou os pais Elizângela e Jefferson Kolosque e

Arthur mobilizou familiares e amigos para encher
garrafas com lacres de alumínio

também os colegas do grupo, que hoje auxiliam no
recolhimento dos lacres. “O mundo precisa de mais
pessoas preocupadas com o próximo”, completa o
menino, que já teve outras atitudes solidárias, como
doação de livros e roupas para crianças carentes.
Para o presidente da Unimed V TRP, Aldo
Pricladnitzki, a mobilização das pessoas e a confiança depositada nas ações da Cooperativa é fundamental para o sucesso da campanha. “Percebemos
uma grande mobilização por parte de escolas, times de futebol, CTGs, clubes de serviços e tantos
outros grupos organizados, engajados no recolhimento dos anéis de alumínio das latas de bebidas.
Essa cooperação mostra a confiança que as pessoas depositam nas nossas ações, o que é algo extremamente gratificante”, destaca Pricladnitzki.
O dirigente ressalta a essência da Cooperativa e
a importância do papel social da campanha no combate à poluição do meio ambiente. “Na Unimed VTRP,
o cooperativismo não se resume ao nosso modelo
de negócio. Somos uma cooperativa de médicos que
traz nas suas diretrizes um interesse genuíno pela
comunidade. A campanha Eu Ajudo na Lata vem obtendo resultados extraordinários. Ressaltamos que
a intenção não é o incentivo ao consumo de bebidas

Como ajudar
A campanha Eu Ajudo na Lata, lançada pela
Unimed do Brasil, na região dos Vales do
Taquari e Rio Pardo é encabeçada pela
Unimed VTRP e segue sem data para
terminar. Para contribuir, basta entregar
anéis de alumínio nos pontos de
atendimento da cooperativa médica. Os
interessados também podem solicitar
adesivos da campanha e disponibilizar
garrafas para coleta de lacres em escolas e
locais de trabalho. Outras informações
podem ser obtidas pelo e-mail
sustentabilidade@unimedvtrp.com.br ou
pelo telefone (51) 3714-7135.
Em sua 4ª edição, a campanha possibilita
que cada Unimed efetue a compra de
outros equipamentos que não
necessariamente seja a cadeira de rodas,
mas que tenham sempre como objetivo a
acessibilidade, como bengalas, aparelhos
auditivos, entre outros.
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A Inexistência de Relação de
Consumo nas Cooperativas
de Crédito
TIAGO MACHADO
ADVOGADO, PÓS-GRADUADO EM RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO IMOBILIÁRIO E CONTRATOS – IDC
E COORDENADOR JURÍDICO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

A

existência de conflito de interesses e de vul-

sumidor nas relações entre associados e coopera-

nerabilidade de uma das partes da relação

tiva, invocando, inclusive, a incidência da súmula

nos negócios jurídicos serviu como pressuposto pa-

297 do Superior Tribunal de Justiça, que assim ex-

ra introdução de legislações que, visando a conse-

pressa: O Código de Defesa do Consumidor é apli-

cução do princípio da igualdade, criaram dispositi-

cável às instituições financeiras.

vos que possibilitassem distinções formais no intui-

De fato, a cooperativa de Crédito é uma institui-

to de equilibrar as relações. Não é por outro motivo

ção financeira, porém, com forma e natureza própria,

que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

sem fins lucrativos, constituída para prestar serviços

foi sancionado em 11 de setembro de 1990, introdu-

a seus associados, nos termos do art. 4° da Lei 5.764/71.

zindo proteção adequada ao consumidor.

Assim, muito embora seja considerada instituição

O Poder Judiciário está habituado a enxergar as

financeira, a referida súmula não pode ser aplicada

relações existentes sob a ótica do conflito, quando

sem uma análise mais profunda a respeito das par-

as partes se apresentam em posições antagônicas.

ticularidades da cooperativa de Crédito.

O individualismo exacerbado existente no seio da

Ocorre que em outros tipos societários há, pelo

sociedade contribui, também, para que o pensamen-

menos, um proprietário, o dono, o detentor do ca-

to seja dirigido à compreensão da relação baseada

pital e do lucro, sendo os demais consumidores que

em posições diametralmente opostas.

não possuem qualquer ingerência na gestão do ne-

O cooperativismo, por sua vez, dotado de um ca-

gócio, limitados a consumir os produtos e serviços.

ráter de solidariedade e ajuda mútua é incompreen-

As sociedades cooperativas, por sua vez, são socie-

dido e em inúmeros casos confundido com as rela-

dades de pessoas que, unidas por um objetivo co-

ções marcadas por traços de dicotomia e antagonis-

mum, eliminam o intermediário na busca de serviços

mo. O desconhecimento do que é uma cooperativa,

e resultados mais benéficos para a coletividade dos

sua forma societária, os princípios e as características

associados. Dito de outro modo, significa que os usuá-

que a regem, tornam sua defesa uma tarefa árdua.

rios da cooperativa são os proprietários em comum

O caso das cooperativas de Crédito é ilustrativo

da sociedade, acumulando, portanto, a condição de

para elucidar o tema. Ocorre que o Poder Judiciá-

sócio e usuário. Walmor Franke1, expoente doutri-

rio, equivocadamente, em grande parte de suas de-

nador do cooperativismo, define o princípio da du-

cisões, tem aplicado o Código de Defesa de Con-

pla qualidade, nestes termos:

1 FRANKE, Walmor. Direito das sociedades cooperativas: direito cooperativo. São Paulo: Saraiva, 1973, pg. 14.
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É o que, em direito cooperativo, se exprime

prio, mas em nome e por conta dos associados.

pelo nome de “princípio de dupla qualidade”,

O usuário é o próprio dono do negócio e não mero

cuja realização prática importa, em regra, a

usuário, ou seja, o associado é titular da sociedade

abolição da vantagem patrimonial chamada

e não consumidor.

“lucro” que, não existisse a cooperativa, seria
auferida pelo intermediário.

Estivesse a cooperativa operando com terceiros
estranhos à sociedade, não há dúvidas que estaríamos diante de uma relação de consumo. Entretanto,

Diferentemente de outros tipos societários e orien-

operando com seus sócios, nos termos do seu ob-

tados pelo princípio da gestão democrática , os as-

jeto social, não há que se falar em aplicação do Có-

sociados da cooperativa de Crédito, reunidos em

digo de Defesa do Consumidor, mas sim nítida rela-

Assembleia Geral (órgão de deliberação máxima da

ção societária, regida pelo direito cooperativo, por

cooperativa), são os que definem os rumos da coo-

se tratar de ato cooperativo, nos termos do art. 79

perativa, aprovando, entre outros, o planejamento

da Lei 5.764/71.

2

operacional da cooperativa, pois são eminentemente

Retire os consumidores da relação com uma ins-

proprietários do empreendimento cooperativo, ele-

tituição financeira não cooperativa e esta permane-

gendo entre seus sócios um Conselho Administrativo

cerá, pois remanescem seus proprietários. Ao retirar

e um Conselho Fiscal que lhes representará na ges-

os usuários da cooperativa esta desaparece junto,

tão e na fiscalização da cooperativa respectivamente.

pois são eles os proprietários do empreendimento

Cada associado tem igual voto, independente do

comum, a razão e pressuposto de sua existência.

capital aportado, sendo que ao final do exercício

Sem eles a cooperativa sequer poderia existir.

participa da decisão a respeito do resultado que,

Diante de tal quadro, a decisão judicial que busca

caso seja positivo, poderá decidir pelo rateio na pro-

a solução do conflito não pode desnaturar as carac-

porção de suas operações entre os sócios, assim co-

terísticas do tipo societário fixadas em lei, como tem

mo o rateio dos prejuízos, se for o caso. Não há relação

ocorrido nos tribunais. A manutenção desse enten-

antagônica e de conflitos, pois a cooperativa presenta

dimento insere no contexto das relações entre asso-

seus associados e estes, por sua vez, são os legíti-

ciados e cooperativas uma indesejável anomalia, além

mos proprietários em comum da cooperativa.

de ferir princípios caros ao Estado Democrático de

Cerifica-se, portanto, que a cooperativa é despida de cunho mercantil, não agindo em nome pró-

Direito, como o princípio da legalidade, insculpido
no art. 5°, inciso II da Constituição Federal.

2 Um dos 7 princípios do cooperativismo fixados pela Aliança Cooperativa Internacional – ACI.
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PERFIL

Valdir Bernardo Feller,
presidente da Cooperativa
Educacional de Ensino
Básico Coopeeb
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O PRESIDENTE DA COOPEEB E DIRETOR DO RAMO EDUCACIONAL DA OCERGS,
VALDIR BERNARDO FELLER, É O PERFIL DE LIDERANÇA DESTA EDIÇÃO E CONTA
SOBRE SUA TRAJETÓRIA E VIVÊNCIAS NO COOPERATIVISMO

Educação e
solidariedade na
formação do cidadão
A cooperativa é filha da
crise e não se dá bem na
fartura. O que a gente sente
quando a necessidade
pessoal e individual é
resolvida pela conquista
financeira, parece que se
perde o envolvimento. E isso
leva ao raciocínio de que o
processo de educação
cooperativista deve ser
permanente”.

O

presidente da Cooperativa Educacional de
Ensino Básico Coopeeb, diretor do ramo
Educacional da Ocergs, e filho de pequenos produtores, Valdir Bernardo Feller, nasceu em 1952,
em Mondaí, no estado de Santa Catarina. Aos quatro anos, ao se mudar para o sudoeste do Paraná
com os pais, viveu até seus 14 anos.
Segundo ele, como forma de ascensão social,
os colonos viam para os seus filhos uma oportunidade irem para o seminário: os católicos viravam
padres e os evangélicos, luteranos. Foi então que
em 1969 foi para Porto Alegre estudar no seminário para virar pastor. Aos 18 anos, sentiu-se atraído
pela carreira militar, ingressou no exército na cidade de São Leopoldo, mas após um ano de experiência, percebeu que a vida militar não era para
ele, retornando assim ao seminário para concluir
o curso de Teologia. Mesmo voltando ao seminário, sentia que não queria assumir a função de pastor de uma congregação. “Queria procurar outro
caminho para minha vida”, relata.
Em 1978, foi para Dourados, no Mato Grosso,
fazer seu estágio. Lá se formou e assumiu a função
de pastor da congregação da igreja luterana por
dois anos, entrando depois para a área administrativa, tomando conta dos negócios que a

comunidade tinha no local. Posteriormente, cursou
Pedagogia, com especialização em Administração
Escolar e Orientação Educacional, em Presidente
Prudente, no estado de São Paulo.
Viveu no Mato Grosso durante 15 anos e de lá
tem boas recordações. “Cacei muito, pesquei muito, tive uma vida cheia de aventuras, sempre fui
muito aventureiro”. Lá nasceram também as suas
duas filhas, Monia e Lia, com sua esposa Jussara,
que conheceu em Esteio, no movimento jovem da
igreja luterana. Os dois se casaram em 1978, após
dois anos de amizade e sete anos de namoro.
Em 1992, diante de um problema pessoal na família, Feller aceitou um convite que mudou radicalmente a sua vida. Mudou-se para Esteio e começou
a trabalhar com crianças abandonadas, na época,
chamadas tecnicamente como meninos de rua, hoje
consideradas como crianças em situação de vulnerabilidade pessoal e social ou em situação de risco.
Nessa área social criou um abrigo 24h que atendia crianças de zero a 18 anos, muitas egressas da
antiga Febem. Atuou por 20 anos nas funções de diretor e presidente do abrigo. “Construímos um centro de aprendizagem profissionalizante para aqueles
adolescentes que não tinham espaço no mercado de
trabalho. Entendíamos que não haveria resgate de
cidadania sem passar pelo trabalho. E a gente convivia com o lado triste da sociedade: a vitimização,
violência, abandono de todas as formas. São histórias difíceis de lidar que mexem com o emocional da
gente. Foi uma experiência fantástica”, recorda.
Já em 1998 passou a administrar o Colégio
Concórdia, em Porto Alegre. “Eu cheguei no colégio pensando que estava assumindo uma empresa
sólida pedagógica e financeiramente, pois era uma
escola de referência em Porto Alegre. Mas já no
primeiro ano eu descobri que ela estava numa fase
ruim e seu equilíbrio econômico estava deplorável”. Feller conta ainda que nessa época o mercado tinha mudado e as escolas que não se organizaram como empresas, acabaram fechando.
Foi então que começou a pensar em algo diferente a fazer porque sabia que havia viabilidade econômica para o projeto, mas teriam que reduzir os custos em 30%, pois contavam com apenas 420 alunos.

O COOPERATIVISMO COMO SOLUÇÃO

Na busca de uma solução, descobriu no cooperativismo uma saída, pois dessa forma todos seriam
sócios e os resultados seriam distribuídos entre os
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participantes. Procurou informações e orientações
na Ocergs e começou a busca por parceiros engajados neste grande projeto de transformar o colégio em uma cooperativa. No início, foram 22 funcionários que toparam a ideia. Eles fizeram uma
proposta para a comunidade luterana dizendo o
seguinte: “Se nós criarmos uma cooperativa, a comunidade nos aluga o colégio e transfere a autorização de funcionamento dos cursos junto ao Conselho
Estadual de Educação?”. A comunidade luterana
aceitou a proposta e em nove de maio de 2000 a
Coopeeb foi criada. Duas semanas depois, mais 40
professores ingressaram na cooperativa.
A primeira coisa que se fez nessa época foi mudar a visão do colégio, pois até o momento não
havia uma visão empresarial. A maioria das escolas
administradas por padres, pastores e freiras tinha
como forma de funcionamento o trabalho com base em muito amor e vocação.
A partir das necessidades profissionais e pessoais, de terem seus salários e poderem sustentar
suas famílias, os associados organizaram-se como
empresa e passaram a tratar o colégio como uma
unidade de negócio. Apesar de ter toda a organização e compromisso de empresa, a instituição
manteve seu projeto pedagógico fundamentado
na filosofia luterana cristã.
No início, todos os associados tiveram de reduzir seus ganhos em 30%, mas a visão era de médio
prazo para recuperar a escola. Nesse novo formato
eles não dependiam mais de um patrão, ou de um
terceiro acima deles, o resultado dependia somente da capacidade de planejamento, execução e eficiência do grupo. Em 16 anos de cooperativa, não
só recuperaram os 30% perdidos inicialmente, como também tiveram um ganho de cerca de 60%.
Além disso, conseguiram distribuir sobras superiores ano após ano, equiparando os salários com outras escolas do mesmo porte e investindo em benefícios como plano de saúde, auxílio acadêmico,
bolsa de estudos, entre outros.

A COOPERATIVA HOJE

A Coopeeb – Cooperativa de Ensino Básico, mantenedora do Colégio Concórdia, é formada pelo
conjunto de professores, técnicos, pedagogos e
setor administrativo, constituindo uma instituição
que visa construir conhecimento através da educação de jovens e adultos no ensino básico.
Um dos objetivos da Coopeeb é preparar pessoas, jovens ou adultos, para o mercado de trabalho, com conhecimento em doutrina cooperativa e
com habilidades para gerir uma empresa cooperativa ou outro empreendimento comercial.
Pensando nisso, um professor da escola desenvolveu um projeto de educação cooperativa.
Tradicionalmente, todas as escolas têm um evento
anual que se chama festa junina e tem como objetivo
a confraternização e venda de quitutes típicos para
arrecadar renda para a escola. O Colégio Concórdia
transformou esta festa em um projeto de educação
cooperativa empresarial: o Arraiá Cooperativo.
Todos os anos, um mês antes do evento, todos os
alunos ouvem a história do cooperativismo, estudam
seus valores e princípios. As turmas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio
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aprendem sobre o tema e constituem suas cooperativas. Fazem assembleias, elegem seus conselhos administrativos e fiscais, alguns elaboram estatuto, outros o conselho e código de ética, entre outras atividades relacionadas ao tema. E assim, vão formando
as suas cooperativas, em função de um determinado
produto que querem vender no dia da festa.
Existe uma comissão que avalia todo o processo de criação das cooperativas: o antes, durante e
depois. No final, todo o dinheiro arrecadado fica
para os alunos, ou seja, o resultado do trabalho
deles não fica mais para a escola, fica para eles,
pois trabalham como sócios de uma cooperativa.
No dia seguinte, fazem uma assembleia para definirem o que farão com o dinheiro.

O COOPERATIVISTO EM TEMPOS DE
CRISE

O presidente da Coopeeb acredita que a crise faz
as pessoas se unirem, assim como eles fizeram no
caso do Colégio Concórdia. Segundo ele, a visão é
essa: não explorar o ser humano, mas ter o trabalho
como um benefício coletivo, gerar resultados para
todos estarem bem, terem dignidade e qualidade de
vida. “A cooperativa é filha da crise e não se dá bem
na fartura. O que a gente sente quando a necessidade pessoal e individual é resolvida pela conquista financeira, parece que se perde o envolvimento. E isso
leva ao raciocínio de que o processo de educação
cooperativista deve ser permanente”, reforça.
Por isso a Coopeeb investe na educação de seus
membros. Normalmente, quando o sócio ingressa
na cooperativa é porque está em crise. Então ele
tem dois meses para avaliar se o negócio é bom
para ele, assim como é bom para a cooperativa.
Nesse período, são realizados quatro encontros sobre educação cooperativista, em que se aprende
a história, os valores e a doutrina do cooperativismo. A instituição possui ainda dois módulos EAD
na plataforma Moodle para os novos sócios fazerem o curso durante os próximos 12 meses de seu
ingresso. Feller acredita que uma pessoa não se
torna cooperativista por acaso, isso é fruto de um
longo processo de educação. “Por natureza, o ser
humano é bem mais competitivo do que cooperativo. Ele só se une em cooperação quando é ameaçado, quando tem uma crise”, acrescenta.
Hoje, o avô de Cecília, de três anos e meio, se divide entre as atividades relacionadas à Cooperativa,
onde trabalha com a parte estratégica e as relações
políticas, sua família e as viagens de moto. “Sempre
que dá, a gente dá uma pilotada. A próxima viagem
será em janeiro ou fevereiro para o Chile com uns
amigos e um sobrinho que mora na Alemanha”.
Após o término de mais um mandato, deseja
que a Cooperativa seja boa para a geração de professores e funcionários mais jovens, assim como
foi para ele, pois acredita que a Coopeeb tem que
ter longevidade e olhar rumo ao futuro.
“Assim, estaremos propagando o ideal cooperativista e fazendo uma sociedade diferente, que seja
mais cooperativa em todos os aspectos, mesmo sem
criar instituições formais, mas que desenvolvam o
espírito do amor ao próximo, da ajuda, do olhar para
o outro. Que a mentalidade da cooperação esteja
dentro da família, no trânsito, em uma empresa qualquer, como cidadão em todas as esferas”, finaliza.
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A Coopeeb tem que ter longevidade e olhar rumo ao futuro. Assim,
estaremos propagando o ideal cooperativista e fazendo uma
sociedade diferente, que seja mais cooperativa em todos os aspectos,
mesmo sem criar instituições formais, mas que desenvolvam o
espírito do amor ao próximo, da ajuda, do olhar para o outro. Que a
mentalidade da cooperação esteja dentro da família, no trânsito, em
Fotos: Arquivo pessoal

uma empresa qualquer, como cidadão em todas as esferas”.

1952

Nasceu em Mondaí, no estado de Santa
Catarina, em 5 de agosto

1969

Vai para Porto Alegre estudar no
seminário para virar pastor

1978

Em Dourados, no Mato Grosso, faz seu estágio e lá
se forma, assumindo a função de pastor da
congregação da igreja luterana por dois anos.
Neste ano também se casa com Jussara.

1992

Muda-se para Esteio e começa a trabalhar com
crianças abandonadas, na época, chamadas
tecnicamente de meninos de rua

1998

Passa a administrar o Colégio Concórdia, em Porto
Alegre

2000

Participa da criação da Coopeeb, em nove de maio

2006

Assume como conselheiro de Ética da Ocergs

2010

Assume o Conselho Diretor da Ocergs

2014

Eleito diretor da Ocergs, representando o ramo
Educacional
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Inadimplência e endividamento:
como evitar os vilões da conta
bancária
FELIPE AZEVEDO
GERENTE DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO DO BANCO COOPERATIVO SICREDI

C

omo resistir à tentação do consumo? Uma

não quer calar é: como manter a saúde financeira da

smart TV de última geração, um banho de

conta corrente, suprindo as despesas fixas e ainda

loja, mais um sapato para a coleção, um carro novo,

30

reservar uma renda para gastos extras?

uma viagem para o exterior... São tantas as aspira-

O primeiro passo é realizar um detalhamento das

ções que o salário do mês não dá conta de suprir as

receitas e das despesas para se ter uma visão clara

despesas fixas, os gastos necessários e os custos

do que se ganha e onde se gasta o dinheiro. Após

extraordinários. Isso somado ao cenário de recessão

isso, deve-se realizar um levantamento completo das

prolongada em que o País atravessa – e consideran-

dívidas e juros com o objetivo de repactuar o saldo

do ainda a alta taxa de desemprego –, resulta em

devedor em um único empréstimo a juros menores

índices elevados de inadimplência.

(notadamente, tentar substituir dívidas com juros ele-

Segundo dados da Serasa Experian, o Brasil co-

vados como cheque especial e rotativo de cartão de

meçou 2016 com 59 milhões de consumidores ina-

crédito por crédito pessoal). E, obviamente, deve-se

dimplentes. É o maior número desde que a pesquisa

atentar para que as dívidas caibam dentro do orça-

começou a ser feita, em 2012. Ao todo, as dívidas não

mento para que não haja necessidade de novas re-

quitadas somam R$ 225 bilhões. Isso demonstra que

pactuações com nova incidência de juros – aumen-

a saúde financeira de grande parte dos consumido-

tando o custo total da dívida.

res está fragilizada e muitos deles envolvidos em ver-

O segundo passo é programar o orçamento, co-

dadeiras bolas de neve movidas a altas taxas de juros.

mo forma de manter o fluxo de caixa saudável. Para

Diante disso e do exercício diário de fazer render

isso, sugerimos seguir a regra dos 50-15-35. Até 50%

o salário para suprir todas as dívidas, a pergunta que

da renda líquida deve ser direcionada ao pagamen-

SESCOOPRS.COOP.BR • ABR/MAI/JUN • 2016

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

to das despesas essenciais (moradia, saúde, alimen-

que, permanentemente, deve-se avaliar se o estilo

tação, educação, transporte, etc.). No mínimo 15%

de vida está condizente ao salário recebido. Se es-

da renda deve ser destinada a formação de uma re-

tiver fora desse contexto, o certo é rever o valor das

serva financeira, que pode ser uma poupança ou

parcelas para que seja possível cumprir os compro-

uma previdência, visando a manutenção do padrão

missos do mês.

de vida no futuro, aquela viagem de férias tão so-

Uma tabela para controle de despesas e manu-

nhada, ou mesmo para alguma despesa não plane-

tenção do fluxo de caixa pode ser uma boa alterna-

jada que venha a ocorrer.

tiva para você ter consciência do rumo que a sua

Após garantir que os gastos essenciais e a reser-

vida financeira está seguindo. Assim terá claramen-

va financeira foram atendidos, os 35% restantes se-

te um panorama geral da condição financeira e dis-

rão destinados a despesas pessoais e voluntárias,

ponibilidade de caixa para novos parcelamentos.

como academia, lazer, restaurantes, ou mesmo aque-

O controle do fluxo de caixa mensal é uma ques-

la nova smart TV de última geração, diluída em sua-

tão de hábito e desta forma é possível passar rapida-

ves prestações ao longo do ano. Essas despesas

mente do papel de devedor para o papel de poupa-

representam uma escolha de estilo de vida em que

dor. Isso é reforçado pelo Sicredi no relacionamento

se prioriza o que mais se gosta. É essencial o enten-

com seus associados por meio de assessoria no pla-

dimento de que essas despesas devem sempre vir

nejamento financeiro. Inclusive, vale ressaltar que as

depois de atendidas as despesas essenciais e a re-

Cooperativas de Crédito costumam trabalhar com ta-

serva financeira.

xas de juros inferiores às principais instituições finan-

O ideal é que se consiga poupar os valores an-

ceiras do mercado. Naturalmente, quanto menor o

tecipadamente, para negociar descontos em uma

juro sobre uma determinada dívida, menor será o de-

compra à vista e evitar os juros de um parcelamen-

sembolso financeiro para quitá-la. Ao ser associado

to. Agora, caso o parcelamento da compra seja real-

a uma Cooperativa de Crédito, existe ainda a garantia

mente necessário, as parcelas devem ser progra-

de um recurso extra para incrementar o orçamento,

madas de forma que caibam no bolso justamente

pois há a participação nos resultados (sobras) da Coo-

para não ter que recorrer a novos empréstimos. É

perativa. Esse recurso pode auxiliar na quitação ou

recomendado que se mantenha sempre uma reser-

antecipação de pagamento de eventuais dívidas/com-

va financeira de pelo menos três vezes a receita

promissos ou ainda aumentar a poupança (ou qual-

bruta mensal da família. É sempre importante frisar

quer outra reserva) para necessidades futuras.
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ESPAÇO ESCOOP

Alunos de MBA da
Escoop realizam viagem
de estudos à Alemanha
E

ducação, formação e informação, um dos

sobre agronegócio e política agrícola da Europa e

princípios do cooperativismo, colocado em

Alemanha. Já na Federação Regional da Cooperativas

prática por um grupo de 22 alunos do MBA em

– BWGV, também em Stuttgart, as aulas focaram

Gestão Estratégica do Agronegócio – turma de

o papel e importância de uma federação regional

Santa Maria, da Escoop. A comitiva realizou uma

de cooperativas, esclarecendo para os alunos sua

viagem de estudos entre os dias 21 e 30 de maio

estrutura, organização, governança, financiamen-

à Alemanha, expoente no cenário internacional do

to e prestação de serviços, em especial os serviços

cooperativismo, com destaque nos ramos

de auditoria e consultoria de gestão.

Agropecuário, Crédito e Infraestrutura.

A comitiva também visitou a Academia da BWGV,

A turma foi acompanhada pelo diretor geral da

em Karlsruhe, e a divisão de negócios da coopera-

Escoop, Derli Schmidt e contou com a presença

tiva OGA Nordbaden eG, Industriestr, em Bruchsal.

de alunos das cooperativas Cotripal, Languiru,

Em Berlim, os alunos foram recebidos na Confederação

Camnpal, Cooperoque, Cotrijuc, Coopermil, Cotrisel,

das Cooperativas da Alemanha (DGRV), onde tive-

Coasa e Cotrirosa.

ram uma visão geral do sistema cooperativo no país

No Centro de Pesquisa para o Cooperativismo

europeu. Por fim, estiveram na Federação das

da Universidade de Hohenheim, em Stuttgart, os

Cooperativas Agropecuárias (DRV), que abriga 2.316

pós-graduandos tiveram acesso a informações

cooperativas, sendo 400 de comercialização.

Escoop e Universidade de Humboldt
alinham parceria
O coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo - Escoop,
Mário De Conto, esteve no dia 27 de junho em Berlim, na Alemanha, quando foi recebido por uma das
maiores autoridades em pesquisa de cooperativismo do mundo, o professor doutor Markus Hanisch, do
Instituto de Cooperativismo da Universidade de Humboldt.
De Conto levou como pauta para a audiência o recém-criado Núcleo de Pesquisa em Cooperativismo
da Escoop. Na oportunidade, ele tratou também de planos de cooperação para a Escoop e alinhou a
participação de Hanisch no Seminário Trilateral (Alemanha-Brasil-Argentina) que acontecerá na Escoop, nos dias 28 e 29 de novembro. Existe ainda a possibilidade da presença de Hanisch na Semana
Acadêmica da Escoop, que ocorrerá entre os dias 23 e 25 de novembro.
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Rafaeli Minuzzi

VISITA À COTRIBÁ
No dia 6 de maio, 31 alunos
do Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de
Cooperativas da Escoop
estiveram em Ibirubá, onde
visitaram a mais antiga
cooperativa agropecuária
em atividade no País, a
Cotribá. Os professores
Ernesto Krug e Gerônimo
Grando acompanharam a
turma, que assistiu à palestra
do presidente da Cotribá,
Celso Leomar Krug, e ouviu
explanações de técnicos e
gerentes da Cooperativa.
Como parte da programação,
os alunos visitaram dois
produtores de leite e grãos,
e conheceram o
supermercado da Cotribá, no
município de Quinze de
Novembro.

Os alunos de graduação da Escoop assistiram às apresentações dos
projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos pelos professores do
Núcleo de Pesquisa do Mestrado

Projetos do Núcleo de Pesquisa
geram oportunidades para bolsistas
Recentemente foi aprovado, perante o Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo (Fundecoop), o estabelecimento do Núcleo de
Pesquisa na Escoop nos próximos três anos (2016 a 2018), como atividade preparatória à criação do Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas, previsto para o ano de 2019. Nesse sentido, no dia

ASSEMBLEIA GERAL
SIMULADA
Os alunos da disciplina de
Direito e Legislação
Cooperativista do Curso
Superior de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas,
realizaram no dia 19 de maio,
na Escoop, sua Assembleia
Geral Simulada, com o
objetivo de vivenciar passo a
passo as etapas de uma
assembleia de cooperativa.
Os trabalhos foram
orientados pelo professor da
disciplina, Mário De Conto.

16 de junho, no auditório da Escoop, os alunos de graduação assistiram
às apresentações de projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos por quatro professores do Núcleo de Pesquisa do Mestrado.
Na ocasião, os professores Paola Richter Londero, Heitor José Cademartori Mendina, Deivid Ilecki Forgiarini e Aziz Eduardo Calzolaio apresentaram seus temas de pesquisa, problemas, objetivos e metodologias
aos alunos, a fim de selecionar bolsistas para auxiliar nos trabalhos.

NÚCLEO DE PESQUISA
O Núcleo de Pesquisa é formado por representantes do Sistema
Cooperativista Brasileiro para a definição e acompanhamento dos Projetos de Pesquisa estratégicos a serem desenvolvidos dentro da linha
de pesquisa da Escoop, ligados à Gestão Estratégica de Cooperativas.
O objetivo é garantir a integração entre as atividades de pesquisa realizadas pela Escoop e as necessidades das cooperativas.

COOPERATIVA JÚNIOR
O projeto de criação da
Cooperativa Júnior foi
aprovado na última reunião
do Conselho Acadêmico e
Administrativo da Escoop. Os
alunos interessados na
constituição da cooperativa
poderão contatar com o
professor Jorge Marcelo
Wohlgemuth para a
constituição de um grupo de
trabalho.

O formato do mestrado privilegiará que as pesquisas realizadas sejam efetivamente direcionadas para a solução de problemas reais das
cooperativas. Assim, além das pesquisas realizadas contribuírem de
forma prática para atender ao desenvolvimento de cooperativas em
âmbito nacional (em temas relacionados à gestão e governança), os
egressos do curso poderão lecionar em instituições de ensino superior,
difundindo o conhecimento em instituições de ensino por todo o País.
Para o coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escoop,
Mário De Conto, essa é uma ótima oportunidade que os alunos terão
de terem contato com a pesquisa, os professores, entrarem na iniciação científica e ter o nome vinculado a publicações. “A pesquisa acadêmica nos ajuda, acima de tudo, a pensar, problematizar. O aprendizado é, além de acadêmico, para a vida toda”, conclui.
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O porquê da experiência
à esperança
EDISON LUIZ FREITAS MARQUES
TECNÓLOGO EM GESTÃO DE COOPERATIVAS, VICE-PRESIDENTE DA COEDUCARS, CONSULTOR ORGANIZACIONAL E ECONOMISTA

R

ealizado o vestibular na Faculdade de Tecno-

a certa altura relatei: “Durante nossos encontros, pro-

logia do Cooperativismo (Escoop), finalmente

ferimos palavras tão fraternas que continham a afe-

vivenciamos os tão esperados primeiros dias de aula.

tividade de abraços; também trocamos abraços cuja

Ali estavam representadas, dentre os alunos, todas

afetuosidade dispensava palavras”.

as gerações tipificadas como baby boomer, x, y e z,
com suas diferentes peculiaridades e expectativas.

quando complementares e bem conduzidas, geram

Constituímos uma espécie de Torre de Babel, atra-

vantagens, comprovaríamos com o tempo. Roger

vés de grupos unidos por afinidades. Muito cedo,

Von Oech, no livro Um Chute na Rotina, destaca

começamos a defender o que entendíamos como

quatro papéis essenciais às organizações. O desbra-

verdades insofismáveis, caldeadas através de nos-

vador, caracterizado pela inquietação, encara desa-

sas leituras, experiências e histórias.

fios e persegue objetivos com vigorosa ousadia. O

Longo e profícuo foi o período de acaloradas dis-

artista, afeito a quebrar paradigmas, encontra solu-

cussões. Nesses momentos, o entusiasmo desperta

ções através da heurística. O juiz avalia vantagens

a energia comprometida pela dupla jornada (o tra-

e desvantagens, pondera e julga. Finalmente, o guer-

balho diurno e a faculdade noturna), afasta o sono

reiro é o que transforma em realidade o que foi des-

e potencializa a memória. Afinal, como poetizou

bravado, solucionado, ponderado e julgado através

Camões em Os Lusíadas: “Não se aprende, Senhor,

dos papéis anteriores. Todos são importantes, inter-

na fantasia, / sonhando, imaginando ou estudando, /

dependentes e estão representados em nossa tur-

senão vendo, tratando e pelejando”.

ma, razão que explica sua invulgar e sistêmica

O tempo e a esclarecedora participação dos pro-
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Formamos um grupo especial. As diferenças,

competência.

fessores foram providenciais para a correção de ru-

Após breve devaneio, ouço as badaladas do sino

mos e tessitura de conhecimentos que alinhavam a

da Igreja São Sebastião, próxima de minha residên-

evolução histórica e o desenvolvimento de aspectos

cia. O som melancólico e repetitivo tem efeito hip-

que resultaram no eficaz modelo de cooperativismo

nótico, convida a uma pausa e provoca reflexões.

que hoje conhecemos.

Concluo que nem sempre avaliamos adequadamen-

Trabalhos em sala de aula, pesquisas, visitas a

te o efetivo significado de nossas vitórias ou reco-

cooperativas, seminários, palestras e a dissecação

nhecemos a generosidade dos que nos possibilita-

de teorias e práticas foram pontos fortes e sinergi-

ram conquistá-las. Apreensivo ante a fugacidade do

camente essenciais à convergência de nossa forma-

tempo, evoco o provérbio latino: “Toda badalada fe-

ção e relacionamento interpessoal. No discurso de

re, a última nos mata”. Antes que a última nos sur-

formatura, honra que me foi conferido pelos colegas,

preenda, precisamos agradecer à Escoop pelo farol

ao discorrer sobre a fraternidade que construímos,

que descortinou em nossos horizontes.
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Para o agradecimento a que me refiro, entendo

O cooperativismo nem sempre navegou por águas

que é nosso dever e responsabilidade comparti-

tranquilas. No entanto, evoluiu e cresceu convertendo

lhar o que aprendemos e vivenciamos, estabele-

adversidades em aprendizagens, atitude que encontra

cendo pontes onde couber o aporte de conheci-

guarida nas palavras de Nietzche: “Aquilo que não me

mentos para a implantação de práticas que forta-

mata só me fortalece”. De forma inconteste, gera ocu-

leçam o autodesenvolvimento social, econômico,

pações produtivas, inclusão social, dignidade, qualida-

ambiental e sustentável de nossas cooperativas.

de de vida, respeito ao meio ambiente e compromisso

Pela inconteste corroboração, valho-me da frase

com o futuro. Ganha relevância pela evidência de suas

redigida pelo inglês Thomas Huxley, contemporâ-

conquistas e merece indiscutível voto de confiança pe-

neo de Charles Darwin e notável defensor da Teoria

las potencialidades que abrange como alternativa à

da Evolução: “A grande finalidade da vida não é o

construção de um mundo melhor para se viver.

conhecimento, mas a ação”.

Nesse contexto, cresce em importância a Escoop,

Em face da pertinência e do propósito que ora

primeira faculdade da América do Sul gerada no ventre

delineio, transcrevo a manchete estampada na capa

do cooperativismo e impregnada por inquestionável le-

da revista Você RH, edição 43, abril/maio de 2016:

gitimidade. É genuíno templo que resgata aprendiza-

“Um em cada três negócios morre porque não con-

gens do passado, analisa teorias e práticas ratificadas

segue se adaptar às constantes transformações do

no presente e pesquisa, cria, inova, experimenta e con-

mundo moderno”. Pela adequação, destaco ainda o

solida caminhos para enfrentar os desafios do futuro.

nexo contido na frase: “Se o passado já era exigente

A esperança a que se refere a epígrafe deste ar-

quanto à qualificação profissional dos gestores e coo-

tigo é alimentada pela convicção de que o coopera-

perados, muito mais exigente é o tempo que corre”.

tivismo, pelos seus méritos e conquistas, tem a pe-

Essa redação é do Sr. Márcio Lopes de Freitas, presi-

renidade como destino, e um dos fundamentos que

dente da Organização das Cooperativas Brasileiras

o respaldam é representado pela educação, forma-

(OCB), ao prefaciar o livro Manual de Gestão das Coo-

ção e informação, não por acaso, o quinto dentre

perativas, do professor Djalma de Pinho Rebouças,

seus luminares princípios.

6ª edição, 2012.

Focalizada nos propósitos do aludido princípio

Considerada a complexa instabilidade dos atuais

é que se materializa a missão da Escoop, instituição

cenários econômico, político e social, tanto a man-

cuja relevância instiga, nos que a conhecem, a es-

chete quanto o prefácio contêm intrínsecos preocu-

perança de vê-la propagada em todo o Brasil. Tal

pantes alertas; dizem respeito ao presente rigor dos

realização é inevitável, e cedo ou tarde constituirá

tempos.

significativo marco na história do cooperativismo.
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S

ua vida política
nasceu no
cooperativismo, do qual
jamais se desvinculou. Foi
atuando como educador
cooperativista da Cotrisal,
de Sarandi, da Coagrisol,
de Soledade, da Cotrijal,
de Não-Me-Toque, e da
Fecotrigo que Giovani
Cherini começou a sua
trajetória em defesa do
setor. Hoje, em seu
segundo mandato de
deputado federal pelo Rio
Grande do Sul, atual
coordenador da bancada
gaúcha, este soledadense
chegou à vice-presidência
da Frencoop Nacional.
Antes disso marcou sua
trajetória em quatro
mandatos de deputado
estadual, depois de ter
passado pela presidência
do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Soledade. Quando foi
presidente da Assembleia
Legislativa do Rio Grande
do Sul, em 2010,
implantou o projeto
Cooperação, o Rio Grande
Acima das Diferenças.
Adepto das terapias
holísticas, escritor e
professor, Cherini se
orgulha em dizer que teve
os estudos pagos pela
Cotrijal. Hoje, sua atuação
em Brasília na Câmara dos
Deputados segue
vinculada ao
cooperativismo.

GIOVANI CHERINI
Deputado federal

Em defesa do
cooperativismo
na Câmara dos
Deputados
O senhor possui estreita relação com o setor
cooperativista. Qual a origem dessa ligação?
O meu pai sempre foi sócio de cooperativas. Quando eu saí da escola agrícola, me formei no curso de cooperativismo da Unijuí. Trabalhei na Cotrisal, de Sarandi, Coagrisol, de Soledade, Cotrijal, de
Não-Me-Toque, e na Fecotrigo, sempre como educador cooperativista. Na Cotrijal, tive a honra de ter participado da reunião de fundação da cooperativa Credijal, que futuramente se tornaria o Sicredi Alto Jacuí - RS, uma das 42 cooperativas de crédito que compõem o Sistema Sicredi hoje. Devo a Cotrijal boa parte da minha
formação cooperativista. Concluí o curso de pós-graduação na Unisinos, graças a uma bolsa de estudos autorizada pelo então vice-presidente, Adelar da Cunha. Posteriormente, fiz cursos avançados
na França e em Israel. Hoje me considero um educador cooperativista por profissão e vivo o cooperativismo na prática. Sou sócio
das cooperativas Cotrijal, Coagrisol, Coprel, Sicredi e Cooplíder.
AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Devo a Cotrijal boa parte da

da Certel e da Languiru. Dentro do programa, trata-

minha formação cooperativista.

mos do endividamento das cooperativas agropecuá-

Concluí o curso de pós-graduação

Com a Ocergs e a participação do Poder Executivo,

rias e contribuímos para a aprovação do Ajustar-RS.

na Unisinos e, graças a uma bolsa

Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de

de estudos, fiz especialização na

cooperativismo, prestando homenagem a 41 coope-

França e em Israel. Hoje me
considero um educador
cooperativista por profissão e vivo
o cooperativismo na prática”.
Durante sua atuação como deputado estadual
o senhor presidiu a Frencoop Estadual. Nos
conte como foi essa experiência.
Fundamos e presidimos a Frente Parlamentar de Apoio
ao Cooperativismo – Frencoop da Assembleia Legislativa do RS, por 16 anos. Durante este período criamos a primeira lei estadual sobre cooperativismo. Criamos, em parceria com a Ocergs, 68 Frencoops municipais e duas comissões especiais sobre cooperativas de Trabalho, sendo que, numa dessas comissões,

Contas, realizamos um evento à altura da grandeza do
rativas e entidades que se destacaram no setor cooperativista, consolidando o nosso programa de gestão.

O senhor sempre trabalhou por leis em
apoio ao cooperativismo. Nos fale disso.
Tive o privilégio de ter sido o autor de várias leis, que
tratam sobre o tema. A lei nº 11.829/02, que cria a
Política Estadual do Cooperativismo, já prevendo a
criação do Conselho Estadual do Cooperativismo.
Sou idealizador da legislação estadual cooperativista (lei n° 11.995/2003 e decretos nºs 43.168/2004 e
43.876/2005). Autor da lei nº 13.077/08, que declara o município de Nova Petrópolis “Capital Nacional
do Cooperativismo”. Na Câmara Federal, sou autor
do projeto de lei n° 4.280/2012, que declara o Padre
Theodor Amstad Patrono do Cooperativismo Brasileiro (já aprovado na Comissão de Cultura). Autor
do projeto de lei n° 6.358/13, que acrescenta os ar-

tive o prazer de contar com a assessoria do professor

tigos 5-A e 5-B na lei nº 9.867, dispondo sobre a cria-

Vergilio Perius que, em seguida, elegeu-se presiden-

ção e o funcionamento de Cooperativas Sociais (so-

te da Ocergs com o nosso apoio. Promovemos en-

licitação do presidente da Ocergs).

contros, seminários e algumas publicações que são

Sou autor do projeto de lei n° 5.530/13, que autoriza

referências até hoje. Também lançamos uma campa-

o acesso de bancos cooperativos, confederações e

nha estadual com o seguinte slogan: “O cooperativis-

centrais de cooperativas de crédito aos recursos do

mo faz bem”, campanha essa que acabou sendo ado-

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para fins

tada por outras instituições cooperativistas. Para a

de concessão de crédito educativo. Autor do PLC,

minha alegria, a Frencoop continua funcionando até

que altera a lei complementar nº 130, de 2009, para

hoje, pelo trabalho do deputado Elton Weber.

criar a modalidade de correntista não associado, no

Quando o senhor chegou à presidência da
Assembleia, implementou o Programa
Cooperação – O Rio Grande Acima das
Diferenças, que teve amplo apoio do setor
cooperativo. Nos conte mais sobre esse
assunto.

âmbito do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo.
E, ainda, relator do projeto de lei complementar
271/2005, que dispõe sobre o Ato Cooperativo.

Quem não lembra dos famosos ELOS (amarelo, ver-

Hoje, o senhor é vice-presidente da
Frencoop nacional. Como é esse trabalho
em defesa do cooperativismo na Câmara
dos Deputados?

melho e verde), símbolos do Programa “Cooperação:

Estou lá para defender, incondicionalmente, o coo-

O Rio Grande Acima das Diferenças”. Posso dizer que

perativismo. Não permito que falem mal das boas

este programa transformou aquela Casa Legislativa

cooperativas. Teve um episódio em que eu tive que

na Casa da Cooperação. O Rio Grande virou o Estado

subir à tribuna, e acho que fui o único, para defender

da Cooperação. Buscamos, através dos ideais do coo-

duas tradicionais cooperativas gaúchas, a Piá e a San-

perativismo, resultados positivos para todos, por meio

ta Clara. Anualmente, a OCB lança a Agenda Institu-

da difusão dos valores, da educação e da solidarieda-

cional do Cooperativismo, que apresenta suas prin-

de pregadas pelo setor. Foram apresentados aos gaú-

cipais demandas aos poderes Legislativo, Executivo

chos “cases” do Sicredi, da Cotrirosa, da Coopermil,

e Judiciário.
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Cheguei a defender a criação do
Ministério do Cooperativismo, para
termos mais força na construção de
políticas públicas. O nosso desafio é fazer
com que as especificidades das
cooperativas sejam contempladas na
legislação tributária”.
Como o senhor vê o crescimento do cooperativismo
do Rio Grande do Sul?
Os números oficiais e as informações apresentadas pela revista
Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2015, lançada recentemente, confirmam o bom momento vivido pelas cooperativas
gaúchas. O crescimento no faturamento de 15,75%, em relação
ao ano anterior, o fato de empregar cerca de 60 mil pessoas, gerar impostos e desenvolvimento para a economia, mostra que o
sistema cooperativista gaúcho continua atuando como um agente propulsor de desenvolvimento socioeconômico do Estado.

E a atuação do Sistema Ocergs-Sescoop/RS?
Os bons resultados apresentados pelo cooperativismo gaúcho
também se devem às ações desenvolvidas pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS no campo técnico, institucional e político. Desde
quando assumiu a Ocergs, com o nosso amplo apoio, o professor Vergilio Perius deu a instituição o seu devido reconhecimento. Fico contente em ver que a atuação do Sistema tem contribuído imensamente com o desenvolvimento econômico e social

Divulgação Gabinete Deputado Federal Giovani Cherini

do nosso Estado, muito beneficiando o cidadão gaúcho.
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Quais políticas públicas o senhor entende como
importantes para o crescimento do cooperativismo
brasileiro?
Eu já cheguei a defender a criação do Ministério do Cooperativismo, para que pudéssemos ter mais força na construção de
políticas públicas para o setor. Acredito que, para este ano, o
nosso desafio é fazer com que as especificidades das cooperativas sejam contempladas na legislação tributária brasileira. A
Frencoop vai trabalhar para isso.

O senhor é fundador de uma cooperativa Educacional
que dá cursos para jovens. Como é esse trabalho?
A Cooperativa Universidade de Líderes Juventude Sem Fronteiras –
Cooplíder, foi fundada em 1999, no Dia do Amigo. De lá para cá, mais
de 5 mil jovens mudaram de vida e tiveram crescimento no campo
familiar, social, profissional e espiritual, através dos cursos de Liderança no Paradigma Holístico ministrados pela Cooperativa.

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

R

io Grande Cooperativo a cada edição resgata
e registra um fato histórico do cooperativismo gaúcho, pesquisado no acervo da biblioteca da
Escoop.
Na reportagem desta edição, a Revista Direção
ano IV, n.29, capa e p. 2-3-10, jan/fev 1982, trouxe
aos seus leitores o destaque para o que seria o ano
das grandes realizações no campo da administração interna, e utilizando como palavra-chave a
racionalização.
Na época, as federações e centrais trataram o
ano como o da oportunidade de consolidação do
sistema, não só pela expansão de atividades, mas

pelo engajamento no espírito cooperativo. Os objetivos gerais ressaltados vão desde a reestruturação interna de suas administrações, passando pela
imagem a ser preservada e terminando numa maior
assistência aos associados. Em seu editorial (página 2) diz “.... Não há mais dúvida que uma cooperativa para sobreviver e cumprir o seu papel no
desenvolvimento, servindo como instrumento de
apoio ao produtor, deverá cada vez mais viabilizar
a sua plena democracia de participação do associado, inclusive nas grandes decisões. Ficou comprovado que nas cooperativas que implantaram
um autêntico trabalho de nucleação, onde são discutidos os problemas das cooperativas, existe hoje
uma tranquilidade da diretoria de todos os seus
atos, porque foram referendados pelos núcleos imediatamente e sem esperar uma A ssembleia .
Atualmente o que está sendo melhor para o associado? Esta pergunta somente poderá ser respondida se ele for consultado”.
O editorial tratou também da abordagem feita pela edição da revista, que ouviu os dirigentes de centrais e federações sobre as perspectivas do ano em
curso, 1982, tendo como políticas prioritárias o fortalecimento do Sistema, em três grandes pontos: “...a
gestão democrática, entendida como organização do
quadro associativo; a eficiência empresarial, entendida como a resposta objetiva da administração das
cooperativas aos interesses do seu quadro associativo; e a cooperação cooperativa, entendida como a
complementação horizontal e vertical de todos os segmentos do cooperativismo”.
Pesquisa realizada pela bibliotecária da Escoop,
Raquel Reis dos Santos. A Nova Direção foi uma
publicação da Ocergs. Edições da década 80 encontram -se na bibliote c a à disposiç ão para
pesquisa.

PARA RECORDAR

Aconteceu no Cooperativismo

39

C O O P E R AT I V I S M O D I G I TA L

O SESCOOP/RS LANÇOU NO MÊS DE JUNHO A CAMPANHA HISTÓRIAS REAIS
DO COOPERATIVISMO, QUE APRESENTA CASES DE PROTAGONISMO DO
COOPERATIVISMO GAÚCHO E MOSTRA QUEM ESTÁ POR TRÁS
DO SUCESSO DO SETOR NO RS

Histórias de sucesso do
cooperativismo gaúcho
D

emonstrar como o cooperativismo faz diferente

PERSONAGENS DO COOPERATIVISMO

e gera diferença nas comunidades onde ele

A campanha traz vídeos e posts que podem ser con-

está presente. Valorizar e destacar a dimensão hu-

feridos no site historiasreais.coop.br e nas redes sociais

mana e econômica do cooperativismo na vida das

do Sescoop/RS. Os vídeos contam histórias interes-

pessoas, e mostrar para a sociedade gaúcha que o

santes do cooperativismo gaúcho, que mostram a

sucesso do modelo cooperativista está justamente

transformação econômica e social que o cooperati-

no trabalho e nos esforços dessas pessoas. Com essa

vismo traz para a vida das pessoas e que destacam

proposta, o Serviço Nacional de Aprendizagem do

os números positivos que o modelo cooperativista

Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul

mantém mesmo diante de um cenário de arrefeci-

(Sescoop/RS) lançou no mês de junho a campanha

mento da atividade econômica e da retração na criação

Histórias Reais do Cooperativismo.

de novos postos de trabalho.

As cooperativas geram crescimento para toda a
sociedade e para ressaltar a força desse modelo
de negócios, o Sescoop/RS mostra gente que faz
história - e muda sua história - no cooperativismo.
“O Histórias Reais é um projeto que apresenta para
a sociedade gaúcha a importância do cooperativismo para o desenvolvimento econômico e social
do Estado, mostrando que onde tem cooperativa
tem gente trabalhando, crescendo junto e tornando
sua comunidade melhor. O sucesso do modelo
cooperativo está justamente no trabalho e na cooperação das pessoas para a construção de um
mundo melhor”, destaca o presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius.

Quer saber mais sobre o Histórias Reais do
Cooperativismo e interagir com a campanha,
acesse já historiasreais.coop.br.

SX-00017 16 An_HistoriasREAIS_420x297mm.indd 1
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GERAÇÃO COOPERAÇÃO

APRENDIZ COOPERATIVO 2016
Em homenagem ao Dia do Aprendiz,
comemorado em 24 de abril, o Geração
Cooperação explicou como funciona o Programa
Aprendiz Cooperativo do Sescoop/RS e de que
forma os jovens podem entrar no mercado de
trabalho e seguir carreira em uma cooperativa.

POR QUE FAZER VESTIBULAR NA
ESCOOP?
Geração Cooperação destaca a primeira
faculdade do Brasil voltada exclusivamente para o
ensino cooperativista, a Faculdade de Tecnologia
do Cooperativismo – Escoop. A plataforma aborda
os objetivos dos cursos, destaca a infraestrutura e
traz depoimentos de graduados que falam sobre os
diferenciais da Escoop.

VOCÊ SABE O QUE SÃO AS
COOPERATIVAS EDUCACIONAIS, DE
PRODUÇÃO E DE TRANSPORTE?
Nessa série de posts, o blog apresenta informações
e esclarecimentos sobre as cooperativas
educacionais, de Produção e de Transporte, como
elas atuam e a expressão dos setores no
cooperativismo do Rio Grande do Sul.
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S I N D I C ATO

JOSÉ PEDRO TRAÇA UM PARALELO HISTÓRICO ENTRE O COOPERATIVISMO E O
SINDICALISMO, DEMONSTRANDO QUE NÃO HÁ CONFLITO OU SOBREPOSIÇÃO
ENTRE ESTES, AO CONTRÁRIO, REFORÇA QUE O SINDICATO É UMA INSTITUIÇÃO
NECESSÁRIA E ADEQUADA À PROTEÇÃO DA ESTRUTURA COOPERATIVISTA

Atuação do Sindicato-Ocergs na
defesa e concretização dos
interesses coletivos do segmento
patronal-cooperativo
JOSÉ PEDRO PEDRASSANI
MESTRE EM DIREITO PROCESSUAL PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), DOUTOR EM DIREITO DO TRABALHO PELA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), PROFESSOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
DO TRABALHO DA UNISINOS E ASSESSOR JURÍDICO DA OCERGS

O

título, por si só, sintetiza a missão orien-

civis a agremiações com finalidade primordial de

tadora no conduzir e impulsionar o diálo-

agrupar a comercialização dos produtos e as li-

go e a abertura transparente que o SindicatoOcergs vem, historicamente, construindo com o
segmento patronal-cooperativo, buscando semear e incentivar a franca e interessada participação associativa.
Sindicato e cooperativismo, contrariamente ao
que pensam alguns poucos desavisados, não estão em conflito ou em estágio de sobreposição;
ao contrário, o Sindicato-Ocergs é uma instituição
necessária e adequada à proteção da especial e
diferenciada estrutura produtiva associada e cooperativista – e, por consequência, das pessoas e
entidades assim constituídas e integradas nessa
particular realidade sócio-econômica.
Na sua gênese, no âmbito da ordem jurídica
brasileira, cooperativismo e sindicalismo sempre
estiveram muito próximos. O marco inicial histórico está na compreensão do Decreto 979/1903,

nhas de crédito:
- “Art. 9º É facultado ao syndicato exercer a
funcção de intermediario do credito a favor
dos socios, adquirir para estes tudo que for
mister aos fins profissionaes, bem como vender por conta delles os productos de sua exploração em especie, bonificados, ou de qualquer modo transformados.”;
- “Art. 10 A funcção dos syndicatos nos casos
de organisação de caixas ruraes de credito agrícola e de cooperativa de producção ou de consumo, de sociedade de seguros, assistência,
etc., não implica responsabilidade directa dos
mesmos nas transacções, nem os bens nella
empregados ficam sujeitos ao disposto no nº
8, sendo a liquidação de taes organizações regida pela lei commum das sociedades civis.”.

por conter disposições permissivas, mais amplas

A conclusão aparente é de que embora utiliza-

daquelas constantes do Código Comercial de 1850

da a expressão sindicato, no referido texto legal,

e decorrentes da atuação estatal, do direito à li-

como indicativo de uma específica associação, o

vre profissão e de regular associação em prol de

conteúdo e finalidade era normatizar e regula-

interesses coletivos.

mentar atividade cooperativada, como lembrado

Embora esse Decreto faculte a criação de sin-

por Fabio Moura de Vicente2.

dicatos, pelos profissionais exercentes de ativida-

Essa primeva idealização jurídica passou pela

des rurais1 , o texto equipara essas sociedades

primeira divisão substancial e concreta no Decreto

1 “Art. 1º É facultado aos profissionais da agricultura e industrias ruraes de qualquer genero organizarem entre si syndicatos para o estudo, custeio e defesa dos seus interesses.”.
2 VICENTE, Fabio Moura de. As sociedades cooperativas e o regime jurídico-tributário de seus atos. Disponível em:
<www.direitocooperativo.ufpr.br/ arquivos/file/dissertação_fabio_vicente.pdf>.
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1.637, de janeiro de 1907, quando então houve a

qual os associados possuem identidade de voto

regulamentação de tratamento diferenciado quan-

em deliberações assembleares (que não guardam

to à constituição, funcionamento e particularida-

correlação, porque inexistente, com as quotas/

des dos sindicatos e das sociedades cooperativas

ações) e as receitas-resultados possuem afetação

em matéria de atividade agrícola (inicialmente, a

impositiva legal (sem parâmetro em qualquer ou-

criação de gado e a indústria pecuária não esta-

tra atividade econômica), estabelecendo contor-

vam integradas).

nos próprios, com princípios inegociáveis, e que

A partir daí, os sindicatos e às sociedades coo-

acabam por definir a singularidade do vínculo ju-

perativas passaram a ter sucessivas e distintas re-

rídico básico que une os seus integrantes como

gulamentações, tanto no aspecto formal (textos

categoria patronal: adesão voluntária e aberta –

normativos próprios) quanto no aspecto de con-

sendo que as quota-partes não podem ser trans-

teúdo normatizador em razão das finalidades pró-

feridas a terceiros estranhos; gestão democrática

prias desses dois entes jurídicos. As sociedades

por parte dos sócios em ambiente assemblear;

cooperativas passaram a exercer, com grande res-

participação econômica dos sócios no retorno dos

ponsabilidade social, atividades econômico-pro-

resultados; autonomia e independência; fundos

dutivas nos mais distintos e variados segmentos,

impositivos orientados à educação, formação; e

culminando com a edição de legislação federal

pleno acesso à informação.

específica, os sindicatos centraram sua motivação

Neste ambiente é que o Sindicato-Ocergs atua

funcional na representação judicial e extrajudicial,

e conclama as cooperativas, de braços abertos e

dos interesses e direitos coletivos e individuais da

com elevado espírito associativo, para que as aten-

coletividade profissional ou econômica (art. 8º, III,

ções, esforços e diálogos venham aprimorar a efe-

da CF), atuando como o único ente representati-

tivação e proteção dos interesses da categoria

vo em determinada base.

cooperativa junto aos agentes políticos e institui-

O grau de especialidade e especificidades de

ções públicas, no âmbito das negociações coleti-

constituição e regular funcionamento das coope-

vas e em temas jurídico-processuais que se reve-

rativas justifica-se diante da sua natureza jurídica

lem adequados à salvaguarda dos interesses da

de sociedade de pessoas (e não de capital), na

coletividade cooperativa.

Equipe

Coletividade

Integração

Cooperação
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ARTIGO

Previdência social:
para o presente e para o futuro

JANE LUCIA WILHELM BERWANGER
ADVOGADA, DOUTORA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

A
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Previdência tem a ver com o futuro. É pre-

encontrar, o cidadão passa toda a vida deixando

venir-se. É se antever ao que pode e ao que

para pensar na aposentadoria mais tarde. Esse “mais

vai acontecer. Se nada de mais grave acontecer

tarde” um dia chega e às vezes é tarde para recu-

com a pessoa, se não ficar inválida, muito tempo

perar o tempo perdido.

desempregado, ou se não morrer, um dia vai che-

Quem quer se aposentar mais cedo tem que se

gar a idade avançada e vai querer desfrutar do me-

preocupar com a manutenção regular da contribui-

recido descanso. Mas, para isso, é necessário que

ção. Ou seja, se o empregado perder seu posto de

ao longo da vida tenha adotado medidas que pos-

trabalho, deve contribuir como facultativo até en-

sam garantir a segurança desejada quando idosa.

contrar outro, para não deixar um tempo em aberto,

A preocupação com o futuro previdenciário é ex-

que pode fazer falta depois. Um autônomo (chama-

tremamente importante.

do de contribuinte individual pela lei previdenciária)

Algumas pessoas passam grande parte de sua

também deve contribuir regularmente. Assim, ao

vida esperando o dia da aposentadoria. Outros nem

completar 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35

pensam nisso. Mas, para todos o dia haverá de che-

anos de contribuição, se homem, vai poder se apo-

gar. E se não houve planejamento prévio, poderão

sentar. Nesse caso, poderá ter fator previdenciário

enfrentar dificuldades. É bem verdade que as leis

(que leva em consideração o tempo de contribuição,

sofrem constantes alterações, que fazem surgir dú-

a idade e a expectativa de sobrevida). Mas, se a so-

vidas e até descrédito no sistema previdenciário.

ma da idade e do tempo de contribuição for acima

Esse é um dos problemas da Previdência Social. O

de 85 (por exemplo, 55 anos de idade e 30 de con-

momento da aposentadoria nem sempre é simples,

tribuição) para a mulher e 95 para o homem (por

como o segurado-contribuinte esperava. São mi-

exemplo, 60 anos de idade e 35 de contribuição),

lhares de pessoas que acabam tendo que buscar

não vai ter o prejuízo do fator previdenciário.

no Judiciário a garantia do tão sonhado benefício.

Aqueles segurados que não totalizam esse tem-

Apesar disso, das dificuldades que possa vir a

po de contribuição poderão se aposentar por idade
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aos 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher. Nesse

família desamparada. Por isso, pagar a contribuição

caso, se exige apenas 15 anos de pagamento de con-

previdenciária regularmente é fundamental. Para que

tribuições. No meio rural, a aposentadoria por idade

os dependentes possam usufruir do benefício, é ne-

é com 60 anos para o homem e 55 anos para a mu-

cessário que o segurado estivesse vinculado à

lher e os agricultores precisam provaram que traba-

Previdência Social.

lharam em atividade agrícola por 15 anos. Outra op-

O salário-maternidade também é pago pela

ção, criada pela lei recentemente, é a soma dos pe-

Previdência Social. Mesmo quando se trata de em-

ríodos rurais e urbanos (por exemplo, 10 anos de

pregada, em que a empresa faz o pagamento, o INSS

rural e 5 de urbano), chamada de aposentadoria hí-

ressarce esse valor pago, portanto, sai dos cofres da

brida. Nesse caso, a aposentadoria por idade é de

Previdência. Outros benefícios previstos na lei, mas

65 anos para o homem e 60 para a mulher.

que são em menor quantidade são: salário-família,

A aposentadoria não é o único benefício que a

aos segurados de baixa renda que têm filhos até 14

Previdência Social oferece. Outros também são im-

anos; auxílio-reclusão: pago aos dependentes do se-

portantes. Um deles é o auxílio-doença, que é pago

gurado que foi preso (desde que esse segurado era

ao segurado que não pode exercer sua atividade ha-

de baixa renda); auxílio-acidente, também chamado

bitual por determinado período. Se a incapacidade

de pecúlio: pago quando o segurado se acidentou e

é permanente e para qualquer atividade, ele tem di-

ficou com sequelas que diminuíram sua capacidade

reito à aposentadoria por invalidez. Mas, se trabalhar

de trabalho.

em outra atividade, diferente daquela que vinha exercendo, tem direito à reabilitação profissional.

Além da Previdência Social, algumas pessoas optam por fazer uma previdência complementar. É

Quando o segurado da Previdência Social morre,

uma opção para ter rendimentos maiores no futuro.

os dependentes têm direito à pensão por morte. As

Mas, ter o mínimo de garantia para os riscos que se

regras para esse benefício mudaram um pouco des-

corre (ficar incapaz, inválido, morrer, etc.), bem co-

de o ano passado. A viúva ou o viúvo só recebem a

mo para ter uma vida digna na idade avançada é

pensão para o resto da vida se, quando ocorrer o

fundamental. E para isso, é necessário se planejar,

falecimento, tinham mais de 44 anos. Se tinham me-

se organizar, se prevenir, enfim, recolher contribui-

nos, a pensão será temporária: de 3 a 20 anos. Isso

ções. Isso se chama de planejamento previdenciá-

mudou recentemente, em 2015. Mas, os filhos rece-

rio. Cada vez mais, as pessoas buscam informações

bem até os 21 anos (se inválidos ou deficientes rece-

e orientações para saber quando podem se apo-

bem para sempre). A pensão é um benefício muito

sentar, quanto vão receber, por quanto tempo ain-

importante porque ninguém espera a morte, que

da vão ter que contribuir. Tudo em nome de um fu-

pode ocorrer com qualquer idade e pode deixar a

turo mais seguro.

45

MARKETING & COMUNICAÇÃO

Os mundos dos
negócios
JOÃO ROCHA
ESPECIALISTA EM COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E BRANDING. ATUA COMO PESQUISADOR NA UNIMED
VALE DO SINOS E COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO NA BRAND STORM

N

o fim do século XX fui vítima da ig-

chegar a tal posto, mas soube organizar

norância de meus pais, pois enquan-

uma rede – isso no mundo digital, mas para

to eu sonhava com a aquisição de um computador eles negavam a compra com base

Seguindo esta linha de raciocínio temos

no tal “Bug do Milênio”. Resultado: perdi a

a AIRBNB, a qual possibilita que pessoas

largada nos primórdios da Era Digital. Já

loquem espaços em suas casas como se

no século XXI vejo a mesma mentalidade

quarto de hotel fossem, e com este negó-

de meus pais ainda viva dentro das cabe-

cio se tornou a maior rede hoteleira do mun-

ças de alguns profissionais da área e em-

do sem ter levantado um único prédio. Trata-

presários, os quais parecem esperar essa

se de mais uma prova de que a organização

onda tecnológica passar, porém não é ne-

em rede digital é altamente escalável no

nhuma marolinha e sim um tsunami que já

mundo físico.

passou e mudou quase todo o cenário.
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atender o mundo físico.

É razoável perceber que “agir de forma

Ok, mas que cenário é este? Os drivers

coletiva” não é novidade para o coopera-

de comportamento nos direcionam a uma

tivismo, no entanto a ação agora precisa

sociedade cada vez mais conectada e co-

ser exponencial e híbrida, pois nunca fez

laborativa, aonde inclusive os negócios es-

tanto sentido estratégias de marketing 360º.

tão se moldando neste novo formato, or-

Um dos indicativos é que inclusive agên-

ganizando-se em redes digitais. Aqui é im-

cias de comunicação estão se adaptando,

portante frisar que inclusive o conceito da

pois não podem simplesmente jogar uma

palavra “rede” evoluiu consideravelmente.

campanha na rua, virar as costas e receber

Você já percebeu que a cada dia surge

a polpuda verba. O jogo tem novas regras

um novo líder de mercado? Quem diria

e um novo mundo a ser explorado que mui-

que o ocupante da primeira posição em

ta gente se quer sabe como habitar, o qual

mobilidade no mundo seria criado há 7

exige coragem, conhecimento, investimen-

anos atrás?! Trato sobre o polêmico UBER.

to e muita persistência, pois é assim que a

Para se ter uma ideia, esta empresa nunca

vida nos ensinou, ainda que tenhamos fi-

precisou adquirir um único veículo para

cado para trás na largada da Era Digital.
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Um mundo melhor começa quando
todos temos o mesmo sentido de ação.

XVII SEMINÁRIO GAÚCHO
DO COOPERATIVISMO.

20 e 21 de outubro,
Hotel Master Premium Gramado
Rua Carlos Lengler Filho, 103
Bairro: Planalto, (54) 3295.7171
RESERVE SUA AGENDA.
Programação e inscrições em sescooprs.coop.br.

