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O COOPERATIVISMO TRABALHA
PARA QUE TODOS VIVAM MELHOR.
A ação cooperativista movimenta a economia
e transforma a vida dos gaúchos, melhorando sua
saúde, alimentação, educação, trabalho, crédito
e acessibilidade. O Sescoop/RS fortalece as
cooperativas com orientação, formação e inclusão,
para gerar riquezas e qualidade de vida.

2,7 MILHÕES
DE ASSOCIADOS

58,8 MIL

EMPREGOS DIRETOS

R$ 36,1 BILHÕES
DE FATURAMENTO ANUAL

* Números do cooperativismo no RS

O

VERGILIO FREDERICO PERIUS
PRESIDENTE DO SISTEMA
OCERGS-SESCOOP/RS

tema do Dia C 2016, “Ações que constroem e transformam
vidas” mostra claramente o que propõe o cooperativismo.
A campanha de responsabilidade social reflete o propósito do
cooperativismo. Essa é a essência das sociedades cooperativas:
Unir talentos e trabalhar para empreender, para crescer conjuntamente e mudar para melhor a vida de milhões de pessoas.
A cada edição, o projeto se fortalece, atraindo mais cooperativas, voluntários e parceiros, construindo uma corrente que beneficia a todos. E com tamanha integração, o nosso objetivo é
justamente promover a intercooperação entre todos os voluntários e, a partir dessas ações muito bem estruturadas, ajudar a
mudar, de fato, contextos de desigualdade e exclusão em diferentes comunidades.
Através do Dia C, falamos para toda a sociedade sobre a essência e o propósito do cooperativismo, que é capaz de promover
melhorias e inserir as pessoas, tanto em um contexto econômico como social.
No segundo ano participando do Programa, conseguimos difundir uma mensagem-chave: a importância da cooperação. Em 2016,
no Rio Grande do Sul, tivemos 119 cooperativas realizando projetos que beneficiaram mais de 121 mil pessoas. A ideia é que o programa ganhe dimensões que superem as expectativas de anos
anteriores. Afinal, o Dia C é do tamanho do Rio Grande do Sul.
Ressalto também a presença do cooperativismo, através da nova
sede fixa no Parque de Exposições Assis Brasil, onde ocorre a
Expointer, uma das mais importantes feiras da América Latina,
quando o assunto é disseminação de tecnologia para o homem
do campo e ainda, geração de negócios. A casa da Ocergs em
Esteio ocupa o espaço localizado no acesso principal do Parque
e conta com auditório com capacidade para 70 pessoas. Com infraestrutura moderna, está pronto para receber as cooperativas e
eventos importantes do calendário do cooperativismo gaúcho.
Com uma área de 750 m2, o prédio da Ocergs dispõe de estrutura com total acessibilidade, área de convivência, sala da diretoria, sala de imprensa, três salas de reuniões e é o único no
Parque que conta com elevador. O nosso objetivo é ser uma referência local responsável por estimular o desenvolvimento das
cooperativas, por meio da realização de palestras, workshops e
demais eventos que mostram a importância econômica do cooperativismo não só no Rio Grande do Sul, mas em todas as regiões do país.
Inauguramos não apenas obras. São as ações de 2,7milhões de
associados de cooperativas, que geram 60 mil empregos diretos com crescimento econômico de 15,75% do cooperativismo
gaúcho. O segredo desse crescimento das cooperativas em
época de crise é a união. Somos sociedades de pessoas, que
quando há uma crise, nos unimos mais, discutimos mais e investimos mais, a exemplo do 1,7 bilhão de reais que estão sendo investidos em 2016 pelas cooperativas gaúchas. Assim como
árvores, as cooperativas têm profundas raízes nas comunidades, representadas pelos princípios do cooperativismo, troncos
fortes representados pelas administrações e flores e frutos que
representam os bens e serviços das cooperativas. Com toda a
certeza, reiteramos com mais essa importante ação, que o cooperativismo gaúcho constrói um Rio Grande cada vez melhor.
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EDITORIAL

Dia de Cooperar
beneficia mais de 121
mil pessoas no RS
Esta edição da revista Rio Grande Cooperativo traz
como reportagem principal o Dia de Cooperar (Dia
C), que acontece em comemoração ao Dia Internacional
do Cooperativismo, no primeiro sábado de julho. Em
sua segunda edição no RS, o Dia C contou com 148
projetos inscritos, envolvendo 93 municípios e 119 cooperativas e entidades parceiras.
A publicação apresenta o perfil de liderança do
presidente da Rede Transporte e diretor da Ocergs,
Abel Paré. O perfil revela algumas curiosidades sobre
sua infância no interior de Uruguaiana, sua admiração
pelo pai que lhe ensinou grande parte do que sabe
sobre administração, sua trajetória na Rede Transporte
e no movimento cooperativista, sua identificação com
o cooperativismo e como o modelo pode transformar
a realidade das pessoas.
Rio Grande Cooperativo traz ainda nesta edição
uma entrevista exclusiva com o secretário de Minas
e Energia, Lucas Redecker. A entrevista trata da trajetória do político até chegar à Secretaria, as políticas
públicas que estão sendo desenvolvidas pelo Estado
para beneficiar as cooperativas, o lançamento do Atlas
das Biomassas, lançado em agosto e o plano energético do RS.
O destaque especial nessa edição fica por conta
do Dia C, que acontece em comemoração ao
Dia Internacional do Cooperativismo, no
primeiro sábado de julho. Em sua segunda
edição no RS, o Dia C contou com 148 projetos
inscritos, envolvendo 93 municípios e 119
cooperativas e entidades parceiras.
Rio Grande Cooperativo entrevista nessa
edição o secretário de Minas e Energia do RS,
Lucas Redecker, que conta sua trajetória até
chegar à Secretaria, as políticas públicas que
estão sendo desenvolvidas pelo Estado para
beneficiar as cooperativas, o lançamento do
Atlas das Biomassas, lançado em agosto e o
plano energético, lançado em março.

No Espaço Sescoop/RS, os destaques ficam por
conta do Manual de Boas Práticas de RH, lançado pelo Sescoop/RS, no dia 24 de agosto, a inauguração da
casa do cooperativismo no Parque de Exposições Assis
Brasil, onde ocorre a Expointer, o Seminário de
Secretariado e a eleição da diretora da Ocergs, Margaret
da Cunha como coordenadora do ramo Trabalho.
Na editoria Atualidades, a revista destaca as 18
cooperativas gaúchas que estão entre as 100 principais empresas do Brasil na publicação “Melhores &
Maiores: as 1000 maiores empresas do Brasil”, da revista Exame. E ainda, a criação da primeira coopera-
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tiva escolar dos aprendizes cooperativos da Languiru,
a 1ª Caravana de Mulheres Líderes Rurais do Sicredi
das Culturas e as diversas premiações recebidas por
cooperativas gaúchas.
Nesta edição, a revista apresenta o case de sucesso do Programa União Faz a Vida, desenvolvido
pelo Sicredi com o apoio do Sescoop/RS, que investe nas futuras gerações e tem por desafio a formação de cidadãos capazes de empreender e construir
coletivamente.
Boa leitura!
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Vergilio Perius recebe a distinção
Imigração Alemã RS 2016

Prestigiaram a homenagem, da esquerda para a direita, o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo, Tarcisio Minetto, os diretores da Ocergs, Paulo Pires e Irno Pretto

O

presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius recebeu no dia 18 de julho, a
distinção Imigração Alemã RS 2016. A solenidade
aconteceu em Porto Alegre, e foi prestigiada por
centenas de pessoas, entre autoridades estaduais,
cooperativistas, familiares e por representantes das
entidades organizadoras. A diretoria da Ocergs foi
representada pelos diretores Irno Pretto e Paulo
Pires.
Perius agradeceu a distinção e observou o motivo que o fez ser lembrado para a homenagem, que
foi o programa internacional de cooperação com o
Ministério da Agricultura da Alemanha, através da

DGRV, e que agora está prestes a ser implantado pela OCB em mais três estados e que traz progresso
para o Brasil.

A PREMIAÇÃO
A Comissão foi criada em 2003 pelo então governador Germano Rigotto para as comemorações
dos 180 anos da Imigração Alemã no Brasil, em
2004. Em 2006, esta Comissão criou a premiação
Distinção Imigração Alemã RS. O nome de Perius
foi indicado por representar com protagonismo uma
das bandeiras mais caras à tradição e a cultura alemã, o associativismo.

MINISTRO DA SAÚDE RECEBE PAUTA COM PLEITOS DO COOPERATIVISMO

Os pleitos do cooperativismo foram apresentados no dia 13 de julho pelo presidente da OCB, Márcio Lopes de
Freitas, ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante uma audiência ocorrida em Brasília (DF). Na ocasião, a
liderança cooperativista destacou que as cooperativas estão preparadas e à disposição para serem parceiras
estratégicas da saúde brasileira.
Discutiu-se também a necessidade de maior segurança regulatória ao setor da saúde suplementar, a importância
de avanços nas parcerias público-privadas e a urgência de linhas de crédito adequadas às cooperativas.

REUNIÃO COM NOVO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

No dia 5 de julho, representantes das cooperativas do ramo Infraestrutura, acompanhados pelo
superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, foram recebidos pelo ministro de Minas e Energia, Fernando
Coelho Filho, em Brasília (DF). A audiência teve o objetivo de discutir o fim dos descontos concedidos às
cooperativas de Eletrificação na compra de energia.
A audiência contou com a participação do presidente da Infracoop e Fecoergs, Jânio Vital Stefanello, do
superintendente da Fecoergs, José Zordan, e representantes de federações das cooperativas de Energia de Santa
Catarina e São Paulo.

SEMINÁRIO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS

A Ocergs promoveu no dia 6 de julho, no Centro de Formação Profissional Cooperativista (CFPC), juntamente
com a Federação Riograndense das Associações Comunitárias e Moradores de Bairros (Fracab), o Seminário
para Cooperativas Habitacionais. O objetivo do evento foi esclarecer o que é uma cooperativa e como ela funciona
quanto aos seus aspectos societários, informar sobre os procedimentos operacionais de documentos, como atas e
atos constitutivos, e orientar as cooperativas para registro junto à Ocergs. Participaram do evento associados de
oito cooperativas habitacionais e representantes de entidades do setor.
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Cooperativismo de
Transporte inicia missão
de estudos na Argentina
Representantes do cooperativismo de Transporte
iniciaram no dia 18 de julho, na Argentina, os contatos com as organizações cooperativistas, diplomáticas, comerciais e governamentais. As reuniões fazem
parte de uma missão técnica de prospecção de mer-

A presidente da Federação das Cooperativas
de Trabalho do Rio Grande do Sul (Fetrabalho/RS)
e diretora da Ocergs, Margaret da Cunha, foi
eleita no dia 20 de julho coordenadora nacional do
Conselho Consultivo do Ramo Trabalho.
Segundo ela, o tom de seu trabalho à frente
do Conselho será a valorização e o reconhecimento das boas práticas que já ocorrem no dia
a dia das cooperativas em todos os estados
brasileiros.

cados e de identificação de boas práticas, realizada
pela OCB. A Argentina é um dos principais clientes
e destino das cooperativas brasileiras, bem como
Paraguai, Uruguai e Chile.
A visita é uma das estratégias do movimento
cooperativista de ampliação dos acordos comerciais
e, também, da melhoria da gestão das cooperativas,
com base em iniciativas inovadoras a serem observadas pelos brasileiros. O Paraguai, por exemplo, foi
visitado no ano passado por uma comitiva formada
por representantes de cooperativas de Transporte e
de unidades do Sistema OCB e a expectativa é de
que, no ano que vem, os clientes chilenos sejam os
próximos a serem contatados.

As demandas do cooperativismo do ramo
Trabalho foram apresentadas no dia 18 de julho ao novo ministro do Trabalho e Previdência
Social, Ronaldo Nogueira Oliveira, pelo presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, durante audiência ocorrida em Brasília (DF). Dentre os assuntos discutidos, estiveram a urgência da edição
do decreto regulamentador da Lei 12.690/12, que
contou com ampla participação da OCB para sua
elaboração e aprovação e o adequado tratamento das cooperativas como categoria econômica
para fins de organização sindical.

Iago Carvalho

O Sistema OCB realizou no dia 29 de julho, em Brasília (DF), o Encontro Nacional de seus
superintendentes, com o objetivo de promover a reflexão sobre o papel do executivo do movimento
cooperativista e, também, o alinhamento em torno de temas relevantes e estratégicos. O Rio
Grande do Sul contou com a participação do superintendente do Sistema Ocergs-Sescop/RS,
Norberto Tomasini.
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Seminário marca apresentação do
Manual de Boas Práticas de RH
para Cooperativas
C

om a intenção de padronizar processos ligados
à atividade de Recursos Humanos, o Sescoop/RS
lançou no dia 24 de agosto, em Porto Alegre, o Manual
de Boas Práticas de Recursos Humanos para
Cooperativas. O lançamento aconteceu no Centro
de Formação Profissional Cooperativista, durante seminário que contou com a presença de 61 represen-

No dia 29 de agosto, aconteceu a assinatura do
termo de cooperação entre o Sescoop/RS e o go-

tantes de cooperativas.

verno do Estado, através das Secretarias da

SOBRE O MANUAL

Cooperativismo. O termo assinado prevê a imple-

Educação e do Desenvolvimento Rural, Pesca e

O material foi desenvolvido por uma equipe de
trabalho que reúne técnicos e gestores de RH de
cooperativas do Estado, instituída ainda em 2012, mas
o processo de elaboração do conteúdo desse Manual
foi iniciado no ano passado. O trabalho reforça o papel institucional do Sescoop/RS na elaboração e disseminação de manuais técnicos.
O evento contou com a presença de gerentes do
Sescoop/RS, da palestrante Cláudia Müller, que explanou sobre o Manual, e da palestrante Ana Vasquez,
que apresentou a palestra “Melhores Práticas em
Gestão de Pessoas: Qual o papel do Engajamento
no Trabalho?”. O palestrante Eduardo Tevah finalizou
o dia com a palestra motivacional “Pessoas: O Grande
Diferencial Competitivo”.

XVII SEMINÁRIO GAÚCHO DO
COOPERATIVISMO
Com foco no tema de 2016 da Aliança
Cooperativa Internacional (ACI) - “O poder de
agir para um futuro sustentável”, o Sescoop/RS
promove nos dias 20 e 21 de outubro, em Gramado,
o XVII Seminário Gaúcho do Cooperativismo. O
evento tem como objetivo propiciar maior conhecimento e análise dos cenários econômicos
e financeiros do País, com vistas a buscar caminhos para um desenvolvimento cada vez mais
sustentável nas sociedades cooperativas.
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ACORDO ENTRE O SESCOOP/RS E O
GOVERNO DO ESTADO LEVA ENSINO
DO COOPERATIVISMO A ESCOLAS
TÉCNICAS AGRÍCOLAS
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mentação da educação cooperativista nas escolas
técnicas agrícolas estaduais, comunidades e cooperativas dos municípios onde se localizam as escolas. Com a assinatura, o Sescoop/RS deverá possibilitar a ampliação do conhecimento e vivências
sobre o cooperativismo, através da criação de cooperativas-escola nas escolas técnicas agrícolas
estaduais.

ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DO SUL
DISCUTEM AÇÕES CONJUNTAS NA
EXPOINTER
Os presidentes das Organizações das
Cooperativas dos Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná, Vergilio Perius,
Luiz Vicente Suzin e José Roberto Ricken, respectivamente, estiveram reunidos, no dia 31
de agosto, na sede da Ocergs na Expointer. O
encontro teve ainda a presença do superintendente da OCB, Renato Nobile, e dos superintendentes das três OCEs. Em pauta, temas que
visam promover o fortalecimento do cooperativismo na região: a criação de um programa
de formação conjunta, relato da atuação da
OC B e m a nifes ta çõ es d a s O rg a niza çõ es
Estaduais.

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

O Conselho Estadual do
Cooperativismo reuniu-se no
dia 14 de setembro, no Centro de
Formação Profissional
Cooperativista, na capital gaúcha.
Na ocasião, a secretária do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, Ana Pellini, explanou
sobre as principais providências
implantadas pela Secretaria e a
Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) para
modernizar o licenciamento
ambiental do Rio Grande do Sul.
A Secretaria Estadual da
Fazenda (Sefaz) prorrogou o
prazo para adesão à Nota Fiscal
Eletrônica de 1° de outubro deste
ano para 31 de março de 2017. A
medida beneficia agricultores
familiares que participam de
sistemas de integração, criação
de gado e lavouras temporárias.
No caso de produtores com
CNPJ, o novo prazo em vigor é 1º
de dezembro de 2016.
Prestar orientações e
esclarecimentos quanto aos
procedimentos aplicáveis quando
do registro dos atos das
sociedades cooperativas, em
busca da observância da
conformidade e da redução da
burocracia, para se ter mais
agilidade no trâmite dos
processos das cooperativas com
a Junta Comercial do Rio Grande
do Sul (Jucergs). Com essa
proposta, a Ocergs e a Jucergs
realizaram no dia 28 de setembro,
no Centro de Formação
Profissional Cooperativista, em
Porto Alegre, seminário com a
presença de 49 cooperativas.

Leonardo Machado

O presidente da Rede
Transporte e diretor da
Ocergs, Abel Paré, que também
responde pela Coordenação
Nacional do Conselho Consultivo
do Ramo Transporte foi
reconduzido ao cargo, no dia
30/8, durante reunião ordinária
do colegiado, realizada em Porto
Alegre. Os conselheiros também
discutiram assuntos de
importância para o segmento,
como o marco regulatório do
setor de transporte e a questão da
padronização da frota do
transporte escolar.

OCB realiza 1ª Rodada
de Negócios para
cooperativas do
Ramo Transporte
A

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) realizou no dia
30 de agosto, na sede do Sistema Ocergs-Sescoop/RS no Parque

de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a 1ª Rodada de Negócios para
Cooperativas do Ramo Transporte. O evento teve como objetivo apoiar
as cooperativas na sua inserção em mercados diversos e aconteceu
durante a 39ª edição da Expointer.
A Rodada de Negócios permitiu que cooperativas de transporte de
cargas demonstrassem suas possibilidades de serviços para empresas
ou outras cooperativas, que buscam parceiros logísticos para a movimentação de suas cargas. O evento se consolidou como uma ocasião
especial para o fechamento de negócios.
De acordo com a organização da Rodada, 15 embarcadores e outras 30 cooperativas estiveram presentes, oferecendo o serviço, com
as demandantes negociando preços e prazos com as ofertantes.

III Workshop Ramo Transporte marca
lançamento de Manuais Técnicos
Com o objetivo de promover
o lançamento oficial no Rio Grande
do Sul dos Manuais Técnicos do
R a m o Tr a n s p o r t e , a R e d e
Transpor te , com o apoio do
Sescoop/RS, promoveu no dia 29
de agosto, na casa do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS no Parque
A ssis B rasil , e m E steio, o I I I
Workshop Ramo Transporte. Os
encontros abordaram as obrigações e atribuições do conselheiro
fiscal, com destaque para a legislação que regula a atividade e sua
prática diária. O curso abordou
os principais temas que cabem à

verificação e monitoramento pelo
Conselho Fiscal.
O evento contou com a presença de representantes de cooperativas de seis unidades federativas do País (Distrito Federal,
São Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rondônia e Rio Grande do
Sul) e tratou de temas como a
Central de Compras, a plataforma Bandeira Única, o aplicativo
de logística cooperativa centralizada - Rede Frete e o lançamento dos Manuais Operacional,
Contábil e Tributário do Ramo
Transporte.
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Cooperativismo gaúcho
consolida sua participação
na Expointer
O

cooperativismo passou a contar, desde o dia

prazo de 25 anos. O investimento foi de cerca de

29 de agosto, com uma sede fixa no Parque

R$ 2 milhões.

de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre

vel por estimular o desenvolvimento das coopera-

a Expointer.
A casa da Ocergs ocupa espaço localizado no

tivas, por meio da realização de palestras, workshops

acesso principal do Parque Assis Brasil e conta com

e demais eventos que mostram a importância eco-

auditório com capacidade para 70 pessoas. Com

nômica do cooperativismo não só no Rio Grande do

infraestrutura moderna, está pronto para receber

Sul, mas em todas as regiões do País.

as cooperativas e eventos importantes do calendá-

Para o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius, não se trata apenas de uma obra,

rio do cooperativismo gaúcho.
Com uma área de 750 m 2 , o prédio dispõe de

mas sim de um marco para o cooperativismo gaú-

estrutura com total acessibilidade, área de convi-

cho, fortalecido pelos 2,7 milhões de associados de

vência, sala da diretoria, sala de imprensa, três salas

cooperativas, 58,8 mil empregos diretos e um cres-

de reuniões e é o único no parque que conta com

cimento econômico de 15,75%.

elevador.
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O objetivo é ser uma referência local responsá-

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo

INVESTIMENTO – Aprovado na Assembleia

Sartori, falou da importância da estrutura. “Esse é

Geral Ordinária da Ocergs, em 2015, o projeto é

um espaço para eventos e qualificação das coope-

oriundo do termo firmado entre a Organização

rativas, o resultado de uma boa parceria do Estado

Estadual Gaúcha e o governo do Estado do Rio

do Rio Grande do Sul com a Ocergs. Somos parcei-

Grande do Sul, que cedeu à entidade cooperativa

ros de um setor que empreende, gera emprego e

uma área no Parque Assis Brasil para uso pelo

renda”, afirmou.
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Leonardo Machado

Seminário Estadual
de Secretariado de
Cooperativas 2016
Com o objetivo de reunir profissionais que
atuam na área de secretariado de cooperativas do Rio Grande do Sul e discutir temas
importantes do setor, o Sescoop/RS promoveu nos dias 29 e 30 de setembro, o Seminário
Estadual de Secretariado de Cooperativas
2016, no Hotel Villa Flor, em Nova Petrópolis,
a Capital Nacional do Cooperativismo. O evento contou com a participação de 75 secretárias e secretários, e marcou o Dia da Secretária,
celebrado no dia 30 de setembro.

Cooperativas e Governo do
RS debatem sobre
alternativas de investimento
e desenvolvimento da
agroindústria cooperativa

Prestigiaram o Seminário o secretário do
Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo do RS, Tarcisio Minetto; o
presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,
Vergilio Perius; o superintendente da Secretaria
Estadual de Educação do RS, Eloi Flores da
Silva; a presidente do Sindicato das Secretárias
do RS, Nubia Martins e o secretário municipal de Educação de Nova Petrópolis, Ricardo
Lawrence, além de presidentes e dirigentes
de cooperativas gaúchas.
Rafaeli Minuzzi

R

World Coop
Management
Com a intenção de discutir ideias inovadoras e as novas tendências mundiais sobre liderança e estratégia, por meio da
apresentação dos melhores caminhos para a realização de bons negócios, representantes do movimento cooperativista
de diversos países do mundo participaram
nos dias 26 e 27 de setembro, em Belo
Horizonte (MG), do World Coop Management, realizado pela empresa Wex Business, em parceria com o Sistema OCB e
Sistema Ocemg.
O evento contou com a presença do presidente e do superintendente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius e Norberto Tomasini, respectivamente, além dos
diretores da Ocergs, Jânio Stefanello, Irno Pretto, Margaret Garcia da Cunha e
Valdir Feller.

epresentantes de 22 cooperativas do Estado e do governo do Rio Grande do Sul participaram no dia 22 de
setembro, no Centro de Formação Profissional Cooperativista,
em Porto Alegre, do Seminário Alternativas de Investimento
e Desenvolvimento da Agroindústria Cooperativa, promovido
pelo Sistema Ocergs-Sescoop/RS, em conjunto com a
FecoAgro/RS e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Com o objetivo de levar informações das ações e programas de Governo e promover uma maior aproximação
do sistema cooperativo com as ferramentas de financiamento disponíveis, o evento foi dividido em dois painéis
e contou com a participação do presidente do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, dirigentes de
cooperativas e autoridades parlamentares.

Advogados e assessores
jurídicos debatem Direito
Cooperativo
Debater as principais questões jurídicas ligadas ao Direito
Cooperativo atualmente em discussão no âmbito do Poder
Judiciário. Com este objetivo, a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) realizou no dia 23 de setembro, em Brasília
(DF), o Seminário Jurídico de Direito Cooperativo, que contou com cerca de 100 advogados e assessores jurídicos de
cooperativas e das unidades estaduais do movimento cooperativista brasileiro, além de representantes do governo e
de entidades como o Conselho Federal de Contabilidade.
O Sistema Ocergs-Sescoop/RS esteve representado pelo
gerente jurídico, Mário De Conto, que participou como mediador do painel “Tratamento do capital social de cooperativas
e as normas internacionais de contabilidade – experiência
da Argentina”.
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Cooperativas do RS se destacam
na relação das melhores e maiores
empresas do Brasil
A

s cooperativas gaúchas estão presentes na relação das principais empresas brasileiras. É o que aponta a
43ª edição “Melhores & Maiores: as 1000 maiores empresas do Brasil”, da revista Exame. Conforme o le-

vantamento, que leva em consideração dados oficiais do balanço do exercício de 2015, 18 cooperativas do Rio
Grande do Sul se destacam nos principais rankings de diversos setores – 15 do ramo Agropecuário, duas do ramo Saúde e uma do Crédito. Na relação das 1000 maiores empresas do Brasil, 16 são cooperativas do Estado.
As 18 cooperativas que figuram na relação são: Unimed Porto Alegre, Sicredi, Cotrijal, Cotrisal, Languiru,
Cosuel – Dália Alimentos, Cotripal, Coopatrigo, Cotriel, Unimed Nordeste-RS, Agropan, Coagrisol, Coopermil,
Camnpal, Cotricampo, Cotrisel, Cotrisul e Caal.
Entre as 100 maiores da Região Sul, a listagem conta com a presença de cinco cooperativas do RS:
Unimed Porto Alegre (40° lugar), Cotrijal (65° lugar), Cotrisal (79° lugar), Languiru (85° lugar) e Cosuel –
Dália Alimentos (94° lugar). Na análise em relação à edição anterior, todas conseguiram melhorar o desempenho e crescer no ranking, que também contou com o ingresso da Languiru neste ano.

Melhores & Maiores: as 1000 maiores empresas do Brasil
Com base no balanço do exercício 2015 e em dados oficiais, as empresas ranqueadas foram avaliadas
conforme critérios de excelência empresarial, desenvolvidos pelo ranking Melhores & Maiores. Trata-se de
uma ponderação de resultados obtidos em crescimento das vendas, lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante líquido, liquidez geral, endividamento, riqueza criada, número de empregados, riqueza criada
por empregado, salários e encargos, tributos, exportação e EBITDA, abreviatura da expressão inglesa Earnings
Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa lucros antes de descontar os juros, impostos, depreciação e amortização.
Acesse o link goo.gl/Ou1Kqb e confira todos os setores em que as cooperativas do RS aparecem no ranking.

Cosuel
estrutura e
funda
Condomínios
Avícolas
12

A Dália Alimentos será pioneira em mais um projeto que terá como diretriz o conceito do
associativismo. Desta vez, na área avícola, ingressando em um novo segmento: o de aves.
As primeiras etapas do Projeto Avícola ocorreram no mês de julho, quando oito condomínios foram constituídos e fundados em municípios das regiões do Vale do Taquari e do
Vale do Rio Pardo, com a participação de uma média de 25 associados em cada.
Foram aprovados os estatutos e constituídos os condomínios nos municípios de: Marques
de Souza, Encantado, Relvado, Guaporé, Venâncio Aires, Vespasiano Corrêa, Mato
Leitão e Anta Gorda. Estes núcleos serão os responsáveis por produzir os frangos de
corte que abastecerão o Complexo Avícola que será construído em Arroio do Meio.
Neste local será instalado o frigorífico de aves, a fábrica de rações e a fábrica de farinhas. O investimento neste complexo será de R$ 95 milhões. Já o investimento em cada condomínio será de R$ 5 milhões.
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No dia 5 de julho ocorreu a
assembleia que deu origem à
primeira cooperativa escolar do
Programa Aprendiz Cooperativo do
Campo, a Cooperativa Escolar de
Aprendizagem Teutônia (Coopeat).
O programa é uma iniciativa do
Sescoop/RS, que conta com a
parceria do Colégio Teutônia e das
cooperativas Languiru e Sicredi
Ouro Branco.
A Fetrabalho/RS e a Frente
Parlamentar de Apoio ao
Cooperativismo (Frencoop) da
Câmara de Vereadores de Porto
Alegre reuniram, no dia 8 de julho,
cooperativas e órgãos públicos
para discutir a participação de
cooperativas de Trabalho nas
licitações do setor público. O
evento aconteceu na capital
gaúcha.
O Hospital Unimed
Noroeste/RS obteve a melhor
classificação em processo de
avaliação realizado entre hospitais
próprios do Sistema Unimed do RS.
A pesquisa foi desenvolvida através
da Central de Serviços e
contemplou análise da eficiência
assistencial, das condições da área
física e das práticas de gestão.
O projeto social Teatro na
Escola da Unimed Litoral Sul,
desenvolvido em parceria com a
Cia de Teatro Sobrinhos de
Skakespeare, finalizou o primeiro
semestre de 2016 com 4.953
alunos alcançados, num total de 35
escolas visitadas. O projeto ocorre
pelo 13º ano consecutivo e leva,
sem custo, peças teatrais que
abordam temas de cunho social.
A Certaja realizou no dia 27 de
julho, às margens do Rio
Taquari, o início da plantação de
1.519 mudas nativas. A atividade
integra o projeto de reposição
florestal obrigatório, que tem o
objetivo de diminuir o impacto
causado no meio ambiente em
razão de obras ou ações de
melhorias nas redes elétricas.

Divulgação Creral

A Cotrijal anunciou no dia 1°
de julho, na sede da BSBIOS,
em Passo Fundo, a ampliação da
sua estrutura e área de atuação. A
direção da Cooperativa assinou
contrato para aquisição de 14
unidades de recebimento e
armazenagem de grãos da
empresa, ampliando sua região de
atuação para 30 municípios.

Creral comemora
troca do último
poste de madeira
A

o completar 47 anos de fundação, a Creral comemorou a troca
do último poste de madeira. O ato, reunindo a direção, autorida-

des, associados, funcionários e convidados aconteceu no dia 23 de julho,
na comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, em Getúlio Vargas.
A troca dos postes de madeira por concreto teve início em 1994,
com a aprovação dos associados. Na época, a Cooperativa tinha 17 mil
postes de madeira e uma das preocupações era evitar a falta de energia em virtude do estado de conservação dos postes.
Em 1998, para acelerar a troca, os associados passaram a contribuir mensalmente com R$ 1,00 durante 45 meses até 2002. Um financiamento para reforma das redes possibilitou também reduzir o
problema.
Ao longo dos anos, a média de troca foi de 800 postes por ano, até
que em 2016 restaram somente 53 unidades, sendo possível zerar no
mês de fundação da Cooperativa. Com 20.600 postes, 100% de concreto, as redes da Creral percorrem 1.845 quilômetros de extensão em
37 municípios, desde Nonoai até Barracão.

Sicredi Pioneira RS participa do
Workshop de Boas Práticas 2016
Reconhecida na faixa prata

categorias ouro e prata do Prêmio

do Prêmio Sescoop Excelência

Sescoop Excelência de Gestão

de Gestão 2015, a Sicredi Pioneira

2015.

RS representou o Rio Grande do

Na ocasião, as cooperativas pre-

Sul no Workshop de Boas Práticas

miadas apresentaram suas práti-

2016. O evento ocorreu no dia

cas inovadoras de gestão umas às

20 de julho, em Brasília (DF), e

outras, com o objetivo de melho-

contou com a participação das

rar, fortalecer e ampliar o resulta-

cooperativas vencedoras nas

do de seus processos.
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Pinacoteca da Vinícola
Garibaldi

Um espaço para apreciar a arte da Serra Gaúcha. Tudo isso e
m u ito m a is e s t á re u n i d o n a
P i n a c o te c a d a C o o p e r a t i v a
Vinícola Garibaldi, inaugurada no
dia 28 de julho, em solenidade que
contou com a presença de cerca
de 50 pessoas entre artistas locais, autoridades e convidados.
O presidente da Cooperativa,
Oscar Ló, destacou que a pina-

coteca, localizada no Complexo
Turístico da Vinícola (Av. Independência, 845, Centro – Garibaldi), deve receber até o final
d e s te a n o m a i s d e 1 0 0 m i l
visitantes.
As visitações ao acervo de
pintura são gratuitas, de segunda a sábado, das 9h às 17h, e nos
domingos e feriados, das 10h às
16h.

Projeto Coprel Ecologia

Com a presença de representantes das 24 prefeituras da área de
atuação da Cooperativa, agricultores, técnicos e organizadores do projeto, a Coprel realizou no dia 5 de agosto o evento oficial de entrega
das mudas do projeto Coprel Ecologia.
Em sua 12ª edição, a iniciativa mostra a força da união entre agricultores, prefeituras e Coprel na recuperação de áreas de preservação
permanente na região de atuação da Cooperativa.
Nesta edição, a Coprel realizou a distribuição de 40 mil mudas de
árvores nativas de ocorrência regional e 40 mil estacas de madeira para a realização do estaqueamento no momento do plantio.

ALRS homenageia
Cotricampo

O período do Grande Expediente
da sessão plenária da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul
(ALRS) foi ocupado, no dia 10 de
a g o s to , p e l a d e p u t a d a Z i l á
Breitenbach, que ressaltou a trajetória da Cooperativa Tritícola
Mista Campo Novo (Cotricampo),
que em 2017 completará 50 anos
de história. A parlamentar exaltou
os benefícios e as vantagens que
as cooperativas agropecuárias

representam para o fortalecimento da agricultura no Estado.
O p re s i d e nte d o S i s te m a
Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, e o presidente da FecoAgro/RS
e diretor-secretário da Ocergs,
Paulo Pires, prestigiaram a solenidade, que contou ainda com a
presença de dirigentes e associados da Cotricampo, entre eles o
presidente da Cooperativa, Gelson Bridi.

Cooperativas ampliam
negócios
O mês de agosto marcou a inauguração de novos empreendimentos das cooperativas Santa Clara, Cotrijal e Cotrirosa. No dia 8 de agosto, a Santa Clara inaugurou, em David Canabarro, o Mercado Agropecuário,
a 11ª loja agropecuária da Cooperativa. No dia 12 de agosto, a Cotrijal
inaugurou em Não-Me-Toque novo atacado com 700 m2 de área, e a
Cotrirosa adquiriu o Super Sulina, 21º supermercado da Cooperativa e
o quinto em Santa Rosa.
14
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Em um investimento
estimado em R$ 47
milhões, a Creral iniciou no dia
15 de agosto, em São Sepé, a
construção da Termelétrica
São Sepé. Durante o período
de construção, cerca de 100
empregos serão gerados
direta e indiretamente. A usina
terá capacidade instalada de 8
MW e entrará em operação em
janeiro de 2018.
O mês de agosto marcou a
celebração de aniversário
das cooperativas Cotrisal
(Sarandi), Ceriluz (Ijuí) e
Coopermil (Santa Rosa), que
completaram, respectivamente,
59, 50 e 61 anos de história.
Juntas, as três cooperativas
contabilizam cerca de 30 mil
associados.
O case da Unimed Porto
Alegre foi o segundo
colocado do Prêmio Ser
Humano Oswaldo Checchia
2016, na modalidade “Gestão de
Pessoas – Empresa”, promovido
pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos – Brasil. O
mês de agosto também marcou
a conquista por parte da
Cooperativa do nível máximo de
desempenho no Programa de
Acreditação de Operadoras de
Planos Privados de Assistência à
Saúde (RN 277), certificação da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
A unidade da Cotrirosa de
Tucunduva receberá
investimento de R$ 1,5 milhão
em equipamentos de
recebimento, limpeza e
secagem de grãos. Com isso, a
capacidade de secagem
passará de 25 para 120
toneladas por hora.
Com o objetivo de motivar
a permanência dos jovens
na propriedade, com trabalho,
renda e novos conceitos de
sustentabilidade, a Cotribá
investe na formação de mais um
grupo de estudos para jovens
produtores de leite, com
questões técnicas de manejo até
gestão da propriedade.
Dando continuidade às
comemorações dos seus 20
anos de atividades, a Unicred
VTRP (Vales do Taquari, Rio
Pardo e Região da Produção)
inaugurou no dia 18 de agosto as
novas instalações da
administração regional, no
centro de Lajeado.

O governador do RS, José
Ivo Sartori, sancionou no
dia 24 de agosto, no Palácio
Piratini, lei que torna a pedra
ametista o mineral símbolo do
RS. A assinatura do ato contou
com a presença do presidente
da Coogamai, Izaldir Sganzela, e
representantes da Cooperativa.
O auditório da casa da
Ocergs na Expointer
recebeu, no dia 1° de setembro,
a 1ª Caravana de Mulheres
Líderes Rurais do Sicredi das
Culturas. O evento reuniu 38
produtoras dos municípios de
Ijuí, Augusto Pestana, Ajuricaba,
Bozano e Panambi.
A Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo Minuano,
com sede em Canoas, completou
no dia 8 de setembro 50 anos de
história. Na ocasião, foi
distribuído um brinde
comemorativo e sorteada uma
cesta de brindes entre os
associados.
A Cotriel, de Espumoso,
colocou em funcionamento
o tratamento de sementes
industriais, que tem como
objetivo proteger as sementes e
a lavoura em sua fase inicial,
contribuindo no manejo de
pragas e doenças, além da
possibilidade de aplicação de
micronutrientes nas sementes.
A qualidade dos produtos
Santa Clara foi reconhecida
pelo Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Sisbi-Poa). A
planta do Frigorífico de Carlos
Barbosa foi aprovada para a
venda de seus mais de 130
produtos para todas as regiões
do Brasil.

Luiz Junior

A Sicredi Pioneira RS
inaugurou no dia 19 de
agosto, em Nova Petrópolis, a
nova biblioteca móvel
Abelhuda, do programa “A
união faz a vida”. A kombi,
inaugurada em 2012,
aproveitada por mais de 37 mil
crianças, foi substituída agora
por uma van.

Sistema Infracoop
realiza 40° Encontro
Nacional
A

Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura
(Infracoop) realizou no dia 31 de agosto, na casa do Sistema

Ocergs-Sescoop/RS, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio,
o 40° Encontro Nacional do Sistema Infracoop. Na pauta foram abordados o processo de revisão tarifária e de enquadramento das cooperativas permissionárias e tarifas autorizadas.
O presidente da Infracoop e da Fecoergs, Jânio Stefanello, ressaltou
a importância de políticas públicas consistentes em prol do ramo
Infraestrutura. O dirigente tratou de enaltecer a qualidade do trabalho
e do serviço prestados pelas cooperativas e o papel fundamental que
elas desenvolvem para as famílias do campo.
O superintendente da Fecoergs, José Zordan, apresentou três propostas de alterações no artigo 3° da Lei n° 9.427, dentre as quais a mudança na quantidade de energia gerada pelas permissionárias, cujos
mercados próprios passariam de 500 para 1000 GWh/ano.

Creluz conclui primeira
usina solar no RS
O Rio Grande do Sul ganhará

no município há mais insolação e

até o final do ano a sua primeira

menos neblina. O empreendimen-

usina solar. O empreendimento é

to atende a lei de microgeração,

da Creluz, cooperativa com sede

que permite ficar com o ICMS que

em Pinhal e atuação em 36 muni-

seria cobrado na conta.

cípios da região Norte do Estado,

A obra da usina solar começou

que investiu R$ 4 milhões para abas-

em fevereiro e deve estar concluí-

tecer com geração fotovoltaica to-

da em novembro. Este ano fica pron-

do seu consumo de energia.

ta a primeira etapa, com 1.008 pla-

A construção da usina em Boa
Vista das Missões ocorre porque

cas fotovoltaicas. Há previsão para
quase triplicar a capacidade.
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A Cotrijal figurou pelo
segundo ano consecutivo
entre as 100 Melhores Empresas
em Índice de Desenvolvimento
Humano e Organizacional 2016 IDHO. Com iniciativa da Revista
Gestão RH, o resultado é fruto
de uma pesquisa realizada entre
as 1.000 Maiores e Melhores
Empresas listadas pela revista
Exame. A cerimônia de
premiação aconteceu no dia 23
de agosto, em São Paulo. Além
de celebrar a presença no
ranking das 100 melhores em
IDHO, a Cooperativa completou
59 anos de história no dia 14 de
setembro.

A Unicred Central RS
comemorou 20 anos de
história, completados no dia 16
de setembro. E para marcar a

palestra sobre Mundo e

“M

Comportamento

de Funcionários da Cotrisoja (Afuco), no dia 1° de setembro, em Tapera.

Contemporâneo, com o filósofo

Em sua 8ª edição, o Encontro da Mulher Cotrisoja, que é organizado pe-

e conferencista Luiz Felipe

las colaboradoras da Cooperativa, atingiu recorde de público.

passagem do aniversário, a
Cooperativa promoveu uma

Pondé. Colunista da Folha de
São Paulo e comentarista do
Jornal da TV Cultura, Pondé

ulheres que brilham: o poder está dentro de si”. Este foi o tema
do encontro que reuniu mais de 1.200 mulheres na Associação

O evento, a cada ano, tem como objetivo a integração da mulher no
sistema cooperativista, além do aspecto motivacional para associadas,

trouxe como como tema central

esposas e filhas de associados, resultando em um desempenho de li-

os desafios e os grandes

derança. A proposta é estimular a valorização das mulheres, para me-

dilemas do mundo moderno,

lhorar a qualidade de vida de seus familiares, com trocas de conheci-

bem como a necessidade de as
pessoas pensarem por si
próprias.

A Coprel concluiu durante o
mês de setembro melhorias
em 6,6 quilômetros de rede
trifásica, nas localidades de
Campinas e Santa Tereza, no
interior de Saldanha Marinho. A
Cooperativa realizou a
substituição de postes, cabos,
isoladores e condutores na rede

16

8º Encontro da Mulher
Cotrisoja reúne mais de
1.200 mulheres

mentos e a consciência crítica do espaço da mulher na sociedade, e
como ela pode contribuir com suas experiências e valores dentro da
Cooperativa.

Cooperativas conquistam
Prêmio Top Ser Humano
O cooperativismo gaúcho é

Uma das premiações mais co-

destaque novamente no cenário

biçadas do País na área de Gestão

estadual. Desta vez, o mérito fi-

de Pessoas, o Top Ser Humano

cou a cargo das cooperativas
Cotrijal, Unimed Erechim, Unimed

chegou em 2016 a sua 23ª edição.
A cerimônia de premiação ocor-

troncal. Com investimento de R$

Noroeste/RS e Unimed Porto

403 mil, a nova rede de energia

Al e g re , q u e co n q uis ta r a m o

beneficiará 600 famílias de

Prêmio Top Ser Humano, conce-

associados dos municípios de

dido pela seccional gaúcha da

Alegre. Ao todo, foram 34 pre-

Ibirubá, Saldanha Marinho e

Associação Brasileira de Recursos

miados – 28 no Top Ser Humano,

Santa Bárbara do Sul.

Humanos (ABRH-RS).

e seis no Top Cidadania.
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reu no dia 27 de setembro, no
Grêmio Náutico União, em Porto

A Cotrifred inaugurou o supermercado e reinaugurou sua agropecuária
na filial de Caiçara, em um investimento de mais de R$ 500 mil. A solenidade ocorreu no dia 22 de setembro e contou com a presença de diversas autoridades locais, regionais,
estaduais e população em geral.
O novo espaço do supermercado irá
contar com uma estrutura de 400 metros quadrados dividido em açougue,
padaria, seção de hortifruti e um mix
de aproximadamente 10 mil itens. Já a
nova instalação da agropecuária irá contar com uma estrutura de 100 metros
quadrados e uma variedade de ração,
insumos, sementes e medicamentos.

SICREDI CONQUISTA
CERTIFICAÇÃO
INÉDITA NO BRASIL
O Sicredi conquistou a certificação LEED
Existing Buildings: Operation & Maintenance, nível platinum (LEED EB O&M
Platinum). A distinção foi concedida
pelo United States Green Building Council (USGBC) para o Centro Administrativo Sicredi (CAS), em Porto Alegre.
O reconhecimento ao CAS, inédito
no País e o quarto na América Latina,
representa o mais alto prêmio concedido a edifícios que demonstrem
excelência na adoção de práticas sustentáveis e eficientes na gestão.
No RS e em Santa Catarina, a operação acumulada do Sicredi no 1º
semestre do ano fechou com saldo
positivo, somando ativos totais administrados acima de R$ 30,41 bilhões, que representa 17,68% de crescimento sobre igual período de 2015.

COOPATRIGO
COMPLETOU 59
ANOS DE FUNDAÇÃO
A Coopatrigo completou no dia 25
setembro 59 anos de fundação. O almoço de confraternização, que reuniu
em torno de 1.000 pessoas, finalizou
as programações de comemoração
do aniversário da Cooperativa. O evento ocorreu no dia 28 de setembro, após
o dia de campo de culturas de inverno e o 9° Encontro de Mulheres.
Antes destas programações, a Coopatrigo já havia inaugurado um novo pavilhão de 1.600 metros quadrados, com
sistema de isolação térmica para armazenamento de sementes e também
a sua nova unidade de Vista Alegre, no
interior do município de Caibaté.

Carina Marques

COTRIFRED
INAUGURA
SUPERMERCADO
EM CAIÇARA

Cosuel entrega
condomínio
robotizado a
Arroio do Meio
A

Dália Alimentos inaugurou no dia 27 de setembro, na
comunidade de Passo do Corvo, no interior do município de

Arroio do Meio, o Condomínio Leiteiro União do Vale. O
empreendimento, que conta com três robôs na realização da ordenha
das vacas, reúne 13 famílias associadas dos municípios de Arroio do
Meio, Progresso, Travesseiro e Forquetinha.
A Cooperativa investiu R$ 5 milhões neste que é o terceiro de um
total de quatro condomínios inaugurados pela Dália – já se encontram
em funcionamento os de Nova Bréscia e Roca Sales, e com previsão de
início das atividades para 2017, o de Candelária. O valor é financiado
pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT).

Coagrisol implementa
Projeto Escola no Campo
em Soledade
Estimular o sentimento de orgulho por pertencer ao meio rural e
contribuir para a preservação do meio ambiente e produção de alimentos saudáveis. Este é o objetivo do projeto “Escola no Campo”, desenvolvido pela Syngenta e Fundação Abrinq, que em Soledade vai acontecer em parceria com a Coagrisol.
Com apoio da Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa contemplará 206 alunos do 5° e 6° anos de sete escolas municipais. Entre
os assuntos que integram os materiais didáticos estão: direito da criança e adolescente; situação do planeta; meio ambiente; importância do
uso de defensivos agrícolas; uso de EPI; natureza e o homem; importância da água e sua preservação; ar; lixo; solo; energia; ecossistemas;
e necessidades de produção.
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CAPA

SEGUNDA EDIÇÃO DO DIA DE COOPERAR NO RIO GRANDE DO SUL CONTOU
COM 148 PROJETOS INSCRITOS, ENVOLVENDO 93 MUNICÍPIOS E 119
COOPERATIVAS E ENTIDADES PARCEIRAS

Dia de Cooperar
beneficia mais de
121 mil pessoas no RS
A

s cooperativas gaúchas participaram da maior rede cooperativista de voluntariado do
País, o Dia de Cooperar (Dia C), em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo,

comemorado no primeiro sábado de julho. Em 2016, o projeto, que tem o apoio do
Sescoop/RS e do Sistema OCB, contou com 6.594 voluntários de 119 cooperativas
e entidades parceiras, totalizando 121.603 pessoas beneficiadas em 93 municípios
gaúchos.
Em Porto Alegre, uma grande festa de voluntariado e solidariedade
aconteceu em frente ao Mercado Público Municipal, com diversos serviços
gratuitos de saúde, educação e cidadania para cerca de 23 mil pessoas
que passaram pelo local das 9h às 17h.
Com espírito cooperativista do início ao fim, a população participou
de brechó solidário, campanha de incentivo à doação de órgãos, educação
financeira para crianças, medição de pressão, massagem relaxante, corte
de cabelo, maquiagem e campanha de incentivo à doação de sangue,
além de receber orientações sobre o cooperativismo, reciclagem, trabalho
e emprego, planejamento financeiro e orçamento doméstico. O público
presente também teve a oportunidade de prestigiar diversos shows como
Os Fagundes, Los 3 Plantados, Gabriel Farias, Grupo Zueira, Banda Melody
e Mc Jean Paul.
Um dos primeiros a chegar no evento foi o presidente do Sistema OcergsSescoop/RS, Vergilio Perius, que ressaltou a importância dos serviços oferecidos.
“São muitas ações para quem mais precisa de auxílio”. O presidente do Sistema
cooperativista gaúcho ressaltou a importância do cooperativismo diante do atual
momento econômico. “É um grande momento para aderir ao cooperativismo. O Estado

Fotos: Donaldo Hadlich

e o País crescem porque os resultados das cooperativas ficam nas comunidades onde

Serviço de manicure teve bastante procura no Largo Glênio Peres
18
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Donaldo Hadlich

Mais de 23 mil pessoas passaram pelo Largo Glênio Peres e prestigiaram diversas ações promovidas pelas
cooperativas e shows musicais

atuam”. Perius acrescentou ainda que fazer parte de uma cooperativa vai além de pensar em
bens materiais. “Vamos nos unir, discutir, conversar mais como família, de mãos dadas. É
uma alternativa de trabalho, que socializa renda, riqueza e poder”.
Foi o que fez o catador Jorge Ori Rosa, 54 anos, que convidou a família para
participar do Dia C. Além de ter sido beneficiado com brinquedos para presentear
a neta no Brechó Solidário, organizado pela cooperativa Educacional Coeducars,
ele também contribuiu para a revitalização da brinquedoteca do Instituto
Infantil de Câncer de Porto Alegre, doando uma grande quantidade de
tampinhas de garrafa pet. “Eu me sinto bem em poder ajudar”.
Mas para que o Dia C acontecesse, também foi preciso contar com a
disposição de pessoas que trabalharam voluntariamente. Uma delas é a
Luciana Feijó, tia de Patrick Wulfhorst, doador de órgãos, que morreu
em 2013, aos 11 anos de idade. Ela participou da ação da Unicred Porto
Alegre, que levou a campanha de incentivo à doação de órgãos para o
evento.
Para Luciana, a melhor forma de fazer as pessoas pensarem na causa
é através da sensibilização. E para isso, nada melhor do que o relato de
alguém que já passou pela situação. Há três anos, no Dia das Mães, o
sobrinho sentiu uma forte dor na cabeça e faleceu 48 horas depois. “Na hora
de decidir, a minha irmã perguntou o que ela deveria fazer, eu disse para ela
fazer o que ela gostaria que fizesse para o filho dela, caso ele tivesse uma
chance”. Foi assim que Patrick salvou diversas vidas.
Outro voluntário que fez o Dia C acontecer foi o enfermeiro do Hospital São
Lucas, Dagoberto Rocha. O profissional explica que a informação e o acolhimento à

Crianças se divertiram com o teatro de fantoches da
Unicred Central e com atividades de desenhos e
pinturas

Leonardo Machado

Leonardo Machado

família do doador em potencial são essenciais. “Nós explicamos, esclarecemos as dúvidas

Medição de pressão arterial foi um dos serviços
oferecidos ao público
19
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e damos a oportunidade da família salvar outras

presentes recebidos, Marli fez um desenho e expressou

vidas”. Rocha comenta que caso seja possível doar

o seu amor pelas crianças. “Eu gostei muito de vir

todos os órgãos, o doador pode salvar, no mínimo,

aqui porque eles estão ajudando as pessoas. Se eu

oito vidas.

pudesse, também ajudaria”.

Com três projetos no Dia C, o Sesc contou com a
participação voluntária da coordenadora técnica de
Educação Complementar, Fernanda Moehlecke. Para
ela, o Dia C é um espaço para trocar e reunir instituições preocupadas com a sociedade, que acabam se
complementando. Além de ser um espaço para disseminar o cooperativismo. “Nós ficamos muito satisfeitos em participar do Dia C e cumprir nossa missão,
que é levar o bem-estar social”.
Acostumada a circular pelo Mercado Público
durante quase todos os dias, a moradora de rua,
Marli Pires Pereira, 53 anos, estava ansiosa para
participar das ações do Dia C. O primeiro serviço
que utilizou foi o brechó solidário, onde ganhou uma
mochila que tanto desejava, e também um par de
tênis. Cadeirante, ela mora nas ruas de Porto Alegre
há dois anos e viu no Dia C a oportunidade de suprir
algumas de suas necessidades. Para agradecer pelos
20
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Donaldo Hadlich

A moradora de rua Marli Pires Pereira agradeceu pelos presentes recebidos no Brechó Solidário e fez um desenho
para expressar o seu amor pelas crianças

Cooperativas realizam ações no
interior do RS
Em sua segunda edição no Estado, o Dia C

descarte correto de lixo eletrônico, orientações

contabilizou resultados expressivos e contou

e campanhas de prevenção contra a dengue,

com a participação efetiva das cooperativas no

plantio de árvores nativas e frutíferas, orienta-

interior do RS, com ações de voluntariado que

ções de prevenção de lesões bucais, instalação

beneficiaram diversas comunidades.

de lixeiras, limpeza e revitalização de praças e

Entre as iniciativas, campanhas de doação

escolas, campanha de incentivo à doação de

de roupas, alimentos, computadores, materiais

órgãos, tecidos e sangue, palestras de inclusão,
oficinas de comunicação em libras, orientações

de livros e brinquedos, palestras sobre coope-

sobre educação financeira e diversas outras

rativismo e eficiência energética, limpeza das

ações que ajudaram asilos, APAES, escolas e

margens do Rio Taquari, medição de pressão

beneficiaram 93 municípios no Rio Grande do

arterial, massagem, corte de cabelo, coleta e

Sul.

Divulgação/Sicredi das Culturas

de higiene e fraldas geriátricas, arrecadação

Sicredi das Culturas realizou ação em Coronel Bicaco que reuniu mais de 2 toneladas de mantimentos, com arrecadação
de alimentos, materiais de higiene e limpeza, que foram entregues para a Associação Hospitalar Santo Antônio de
Pádua no dia 2 de julho
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CASE

PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA, DESENVOLVIDO
PELO SICREDI, COM O APOIO DO SESCOOP/RS,
INVESTE NAS FUTURAS GERAÇÕES E TEM POR
DESAFIO A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS CAPAZES DE
EMPREENDER E CONSTRUIR COLETIVAMENTE

Educação Cooperativa na
formação de novos cidadãos
C

onstruir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio de práticas de
educação cooperativa, contribuindo para a educação
integral de crianças e adolescentes, em âmbito nacional. Este é o objetivo do Programa A União Faz a Vida,
realizado pelo Sicredi, com o apoio do Sescoop/RS,
das Secretarias de Educação e Assistência Social, apoiadores, universidades e instituições especializadas.
Trata-se de um programa de educação cooperativa que tem por desafio a formação de cidadãos
capazes de empreender e construir coletivamente.
Com a concepção de investir nas futuras gerações
por acreditar que dessa forma contribui para uma
sociedade mais cooperativa e empreendedora, o
Sicredi busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus associados e da sociedade.

MAIS DE 215 MIL CRIANÇAS E
ADOLESCENTES BENEFICIADOS

REDE DE COOPERAÇÃO

No Rio Grande do Sul são 134 municípios, 757 escolas,
9.367 educadores e 90.622 crianças e adolescentes, e
29 cooperativas Sicredi. Números expressivos que
evidenciam o trabalho dessa rede de cooperação. Para
a assistente administrativa da Sicredi Pioneira, Bianca
Hennemann, para que o programa possa ser desenvolvido, é necessário congregar o desejo e a ação de vários
agentes, que compõem uma verdadeira rede de cooperação. Cada um dos agentes tem igual importância,
no entanto, responsabilidades distintas no programa.

Divulgação Programa União Faz a Vida

O programa é um case de sucesso e está presente
em 249 municípios, contemplando seis estados no
Brasil. Além do Rio Grande do Sul, o Programa A
União Faz a Vida abrange Santa Catarina, Paraná,

São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Ao todo, são 1.368
escolas, 17.807 educadores, 61 cooperativas e 215.752
crianças e adolescentes participantes.
Nos últimos dez anos (2005 a 2015), o número de
crianças e adolescentes que participam do Programa
A União Faz A Vida cresceu 92,6%, e o número de
escolas aumentou cerca de 54%. Nesse mesmo período, o número de municípios quase triplicou, passando de 85 para 249. O projeto que iniciou com o
trabalho de 93 educadores hoje conta com 17.807.
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GESTORES

As entidades integrantes do Sicredi são as idealizadoras
do Programa A União Faz a Vida e buscam os parceiros e os apoiadores necessários para seu desenvolvimento. O programa é desenvolvido nos municípios onde o Sicredi está presente.

PARCEIROS

Os parceiros são os responsáveis formais pelos
ambientes educacionais onde o programa se desenvolve. Eles têm papel de implementar as práticas
educativas para a construção e as vivências de
atitudes e valores de cooperação e cidadania com
as crianças e os adolescentes. Entre os parceiros
estão: Secretarias de Educação Municipal, Estadual,
Secretaria de Assistência Social, ONGs e outras
instituições educacionais locais.

APOIADORES

A necessária adesão de apoiadores ao programa
tem por finalidade envolver representantes da comunidade na busca de melhores condições para
o desenvolvimento do programa e de seus projetos. São os atores sociais da comunidade de aprendizagem: pessoas físicas e jurídicas da comunidade que apoiam o objetivo e os princípios do União
Faz A Vida, como por exemplo cooperativas, empresas, pais, familiares, entre outros.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Contratadas pelo gestor, as assessorias pedagógicas têm o papel de promover a formação continuada dos educadores para colocar em prática
as atividades e os repertórios de cooperação e

cidadania com eles, que, por sua vez, conduzirão
o processo de formação das crianças e dos adolescentes. As assessorias pedagógicas são
compostas por profissionais de instituições de ensino superior, institutos, centros de pesquisa, entre outros, que atendem aos requisitos técnicos
exigid os p a ra p ro m ove r a fo r m a ç ã o d os
educadores.

Divulgação Programa União Faz a Vida

“Desenvolver o programa é muito gratificante e recompensador, pois evidencia o protagonismo de crianças e jovens através da cooperação. O programa tem
como foco principal o fomento da metodologia de
projetos que ocorrem por meio de expedição investigativa. Não é algo além do que o professor faz em
sala de aula, mas sim vem ao encontro com a missão
de contribuir para o conhecimento dos alunos, de forma a agregar não só conteúdo, mas valores que eles
levarão além dos muros da escola. Em 2016, foram
mais de 400 projetos desenvolvidos nas nossas 90
escolas que aplicam a metodologia do programa em
15 municípios da região. Também realizamos diversas
ações pedagógicas com o objetivo de motivar os professores e alunos, e fortalecer cada vez mais a comunidade de aprendizagem. Tudo isso só acontece justamente porque o programa é da comunidade. É essa
rede de compromisso que faz ele acontecer na prática
e ser tão forte e cooperativo”, afirma Bianca.

HISTÓRICO

A iniciativa que deu origem ao programa se deve
a uma visita realizada por dirigentes do Sicredi,
no ano de 1992, a cooperativas de Crédito da
Argentina e do Uruguai. Na época, os dirigentes
entraram em contato com uma Cooperativa
Habitacional nas cercanias de Montevidéu, onde
funcionava, também, uma Cooperativa Escolar.
Esse grupo de gestores foi recebido e guiado por
um garoto de 11 anos, presidente da cooperativa,
que demonstrou muito conhecimento sobre
cooperativismo.
Esse episódio corroborou com a tese de que
era essencial buscar a construção de uma nova cultura sobre cooperação e empreendedorismo. Assim, em 1993, o Sicredi se aproximou
do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa sobre Cooperativismo da Universidade do Vale
do Rio do Sinos (Unisinos), em São Leopoldo,
com o apoio do padre Roque Lauschner, então
coordenador.
A ideia era desenvolver um programa de educação cooperativa, cujo projeto previa contratação de especialistas nas diversas disciplinas curriculares de ensino, os quais proporiam metodologias que privilegiassem o empreendedorismo e
o coletivismo, em substituição à prática individual.
Surgia então a ideia inicial do Programa A União
Faz a Vida: em 27 de janeiro de 1994, o Conselho
de Administração da Cooperativa Central de Crédito
do RS aprovou o cronograma inicial, de acordo
com o qual se implantaria o projeto piloto no município de Santo Cristo/RS. A partir daí, as sementes do Programa brotaram e multiplicaram-se.
Novos educadores e instituições de ensino superior somaram-se ao Programa e contribuíram com
a adesão de novos municípios e novos estados.

MASCOTE

Símbolo de cooperação e trabalho, a abelha é a
legítima mascote para o Programa a União Faz a
Vida, fortalecendo ainda, com o símbolo do cooperativismo no peito, a sua identidade com a
Educação Cooperativa.
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LEGISLAÇÃO

A Demissão, Eliminação e
Exclusão nas Sociedades
Cooperativas
TIAGO MACHADO
ADVOGADO, PÓS-GRADUADO EM RESPONSABILIDADE CIVIL, DIREITO IMOBILIÁRIO E CONTRATOS – IDC
E COORDENADOR JURÍDICO DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

A

Lei 5.764/71 prevê três formas de desligamen-

fato especial previsto no estatuto, mediante ter-

to de associados da sociedade cooperativa.

mo firmado por quem de direito no Livro de

Trata-se da demissão, eliminação e exclusão, cada

Matrícula, com os motivos que a determinaram.

uma das hipóteses com procedimento distinto e funA penalidade da eliminação é aplicada ao asso-

dadas em causas diferentes.
Com isso, tem-se que há uma diferenciação dos

ciado que tenha cometido infração legal, estatutária

termos empregados pelo legislador para definir cada

ou por fato especial previsto no estatuto. Entretanto,

uma das situações em que o associado perde esta

a validade da eliminação pressupõe a observância de

condição, tratando-se, portanto, de conceitos e pro-

procedimentos.

cedimentos diferentes. Cada termo corresponde a
uma categoria de desligamento da sociedade.

Inicialmente, tendo a cooperativa identificado a
prática de infração legal ou estatutária, iniciado pro-

Faz-se necessário abordar a questão com mais

cedimento administrativo, deverá o Conselho de

profundidade, pois, embora possa parecer uma ques-

Administração oportunizar ao associado prazo para

tão simples, verificam-se inúmeras ações judiciais pro-

defesa. Percebe-se que na Lei 5.764/71 (e em gran-

postas por associados, especialmente quando da apli-

de parte dos estatutos sociais), não há previsão de-

cação da penalidade de eliminação, hipótese essa

terminando a concessão de prazo de defesa ao as-

que exige procedimento mais complexo, conforme

sociado. Contudo, entende-se indispensável a con-

será demonstrado adiante.

cessão de prazo de defesa por força de disposição

A primeira hipótese prevista na Lei 5.764/71, no
art. 32 é a demissão, que ocorre exclusivamente por

constitucional. Vejamos a previsão constante do art.
5°, LV da Constituição Federal:

iniciativa do associado que, ato contínuo, é apenas
homologada pelo Conselho de Administração da so-

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ciedade cooperativa, registrando-se no livro de

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra-

matrícula.

sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in-

A segunda hipótese de desligamento de associa-

violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-

dos é a eliminação, prevista no art. 33 da Lei 5.764/71,

dade, à segurança e à propriedade, nos termos

que assim estabelece:

seguintes:
(...)
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Art. 33. A eliminação do associado é aplicada em

LV - aos litigantes, em processo judicial ou admi-

virtude de infração legal ou estatutária, ou por

nistrativo, e a os a c u s a d os e m g e ra l s ã o
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assegurados o contraditório e ampla defesa, com

Art. 35. A exclusão do associado será feita:

os meios e recursos a ela inerentes ;

I - por dissolução da pessoa jurídica;

1

II - por morte da pessoa física;
Nesse sentido, atribuir ao associado a prática de

III - por incapacidade civil não suprida;

infração legal ou estatutária caracteriza acusação, o

IV - por deixar de atender aos requisitos estatu-

que pressupõe garantir o direito ao contraditório e

tários de ingresso ou permanência na

ampla defesa, por óbvio, antes da decisão de elimi-

cooperativa.3

nação. Consequentemente, caso não previsto prazo
para recurso no Estatuto Social, deve a cooperativa

Identificadas e comprovadas qualquer das hipó-

comunicar formalmente o associado, fixando prazo

teses referidas nos incisos I e II do art. 35, dar-se-á

para apresentação de defesa.

a exclusão do associado de pronto. As hipóteses

Em seguida, apresentada ou não a defesa pelo
associado, o Conselho Administrativo deliberará a
2

previstas nos incisos III e IV necessitam breve
procedimento.

respeito da eliminação do associado. Caso a decisão

Muito embora, sua ocorrência seja excepcional,

seja no sentido de eliminar o associado, a Lei 5.764/71

configurada a hipótese de incapacidade civil não

exige que o associado seja comunicado formalmente

suprida, faz-se necessário fixar, através de comuni-

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, oportunidade

cado formal, prazo para que o associado possa com-

em que deverá conceder prazo para que o associa-

provar junto à cooperativa que supriu a incapacida-

do, querendo, apresente recurso à Assembleia Geral.

de, para tão somente após o prazo fixado, em caso

Trata-se de mera observância ao disposto no art. 34

de não atendimento, excluí-lo da sociedade

da Lei 5.764/71, in verbis:

cooperativa.
Para a situação prevista no inciso IV do art. 35,

Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo

quando o associado “deixar de atender aos requisi-

de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado

tos estatutários de ingresso ou permanência na coo-

a sua eliminação.

perativa”, é imprescindível que a cooperativa opor-

Parágrafo único. Da eliminação cabe recurso, com

tunize ao associado, formalmente, prazo para defesa,

efeito suspensivo à primeira Assembleia Geral.

evitando assim que a exclusão ocorra sem observar

Não tendo o associado apresentado recurso no
prazo fixado, considera-se eliminado, devendo tal ser
registrada no livro de matrícula com a consequente
devolução de cotas-parte na forma estabelecida no
estatuto social.
Entretanto, caso o associado apresente recurso
no prazo fixado pela cooperativa, este terá efeito suspensivo, ou seja, obsta a eficácia da decisão de eliminação, possibilitando que o associado prossiga

o direito fundamental ao contraditório e a ampla
defesa.
As recomendações construídas neste artigo visam
garantir maior segurança jurídica ao procedimento,
atendendo aos preceitos legais, constitucionais e característicos de sociedades democráticas, como são
as cooperativas, sem, contudo, eliminar a observância a eventuais procedimentos previstos no estatuto
social de cada cooperativa.

operando com a cooperativa até a próxima Assembleia
Geral, onde deverá constar como pauta o julgamento do recurso que ataca a decisão de eliminação. A
decisão da Assembleia Geral relacionada a eliminação é irrecorrível no âmbito administrativo da cooperativa. Confirmada a eliminação, deve-se observar
o referido no parágrafo anterior.
A última forma de desligamento da sociedade cooperativa prevista é a exclusão, que difere da eliminação, tanto na forma como no conteúdo, pois define
as hipóteses, nestes termos:
1 Sem grifo no original.
2 Observado sempre o Estatuto Social de cada cooperativa, uma vez que algumas cooperativas possuem Conselho de
Ética com atribuições específicas para apreciação de tal matéria.
3 Sem grifo no original.
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Presidente da Rede Transporte,
Abel Moreira Paré
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O PRESIDENTE DA REDE TRANSPORTE, DIRETOR DA OCERGS E COORDENADOR
NACIONAL DO RAMO TRANSPORTE, ABEL MOREIRA PARÉ, É O PERFIL DE LIDERANÇA
DESTA EDIÇÃO E CONTA SUA TRAJETÓRIA E VIVÊNCIAS NO COOPERATIVISMO

Planejamento e Gestão
a serviço do Transporte
Todos nós crescemos
inseridos nessa lógica, que
alguém tem que sofrer para
alguém sorrir, que alguém
tem que perder para outro
ganhar, que alguém tem que
ser derrotado para alguém
sair vencedor, e isto está
impregnado no conceito da
sociedade. Nós podemos
ganhar juntos, podemos
crescer juntos, a maior parte
das coisas que nós
queremos não são
excludentes uma da outra,
nós podemos fazer juntos”.

O

presidente da Rede Transporte, coordenador
nacional do ramo Transporte e diretor da
Ocergs, Abel Moreira Paré, é oriundo de uma família
rural de Uruguaiana. Nascido em 27 de julho de 1973,
o 17° e último filho de seu Orestes Paré e Eloina
Moreira Paré, cresceu no interior do município da
Fronteira Oeste e trabalhou desde cedo, ajudando
o pai e os irmãos nas tarefas e atividades do
campo.
Apaixonado pelo serviço do campo, o pai de
Aline e Davi, assim como seus irmãos, saiu cedo de
casa para trabalhar, o que era uma tradição na família. Com 13 anos, arranjou emprego numa estância, onde morou sozinho por mais de um ano, até
retornar para casa, quando ajudou a cuidar de seu
pai que estava doente.
Adepto do planejamento e da gestão profissional, Abel recorda que trouxe essa lição desde
sua infância, quando junto com seu pai e seu

irmão planejavam o preparo da terra, a forma de
plantio e colheita, para quem iriam vender a produção e o que iriam fazer com o dinheiro. “Meu
pai tinha uma origem bem humilde, era muito generoso, e com certeza posso afirmar que ele deixou grande influência positiva para minha inserção no cooperativismo, ele estava sempre pronto
a ajudar o próximo, dividir o pouco que a gente
tinha”.
Aos 15 anos, o filho de seu Orestes teve seu primeiro contato com o setor de transporte, em 1989.
Nesse meio tempo, saiu para servir no quartel, onde ficou um ano na polícia do Exército, em Uruguaiana.
Por um infortúnio do destino, acabou perdendo a
audição de um dos ouvidos em uma atividade de
campo e teve que deixar de lado a ideia de seguir
a carreira militar.
Motivado pelos estudos, Abel concluiu o curso
técnico em Contabilidade em 1994. Nesse período,
dedicava-se ao trabalho em uma transportadora e
aos poucos começou a ganhar experiência na área.
“Eu entrei na transportadora, na época se chamava ‘chapa’ a função que eu exercia, que é quem
carrega caminhão, hoje se chama ajudante. Quando
decidi sair eu trabalhava como encarregado de operações e já tinha passado praticamente por todas
as áreas da empresa ao longo de 11 anos”.
O envolvimento como gestor de operações incluía administrar os fornecedores de transporte,
os agregados e os caminhoneiros que prestavam
serviço para a empresa em que atuava. O papel que
ele cumpria naquele momento não o deixava mais
feliz e satisfeito. Quando se desligou da empresa,
Abel não tinha bem claro o que iria fazer e foi nesse momento que surgiu, ao mesmo tempo em que
procurava decidir qual seria o seu caminho, uma
oportunidade. “Vários caminhoneiros que prestavam serviço nessa empresa começaram a me procurar, dizendo que se eu decidisse fazer alguma
coisa poderia contar com eles”.
Insatisfeito com o modelo de gestão dos agregados adotado pela empresa, Abel pediu demissão
da transportadora e comprou seu primeiro caminhão. Oriundo de uma família evangélica, seus pais
sempre o ensinaram a ajudar o próximo, a realizar
algo extensivo a outras pessoas e não só fazer coisas para benefício próprio.
Quando se deparou com o problema na transportadora, Abel percebeu uma oportunidade de
mudar aquela realidade. Era hora de colocar em
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prática os valores em que acreditava e arregaçar
as mangas para transformar aquele cenário. “A minha inspiração era essa, a responsabilidade por
compartilhar a oportunidade que eu tinha na mão”.
Na época, ele já cursava Administração com
Habilitação em Comércio Exterior na PUCRS, o que
lhe permitiu ter contato com metodologias de trabalho e com o cooperativismo.
Ao ler o livro “Como organizar e administrar
uma cooperativa”, do autor Helmon de Oliveira
Crúzio, interessou-se pelo tema e associou à demanda que existia naquele momento, na qual pessoas estavam insatisfeitas com o modelo de prestação de serviço que as transportadoras estavam
adotando. A estrutura de parceria na qual a empresa e os autônomos trabalhavam e cresciam juntos havia passado para um modelo que estava quase virando exploração do caminhoneiro.
O livro mostrou um caminho para Abel, que decidiu estudar mais sobre o cooperativismo. Na ocasião, ele procurou amigos da área contábil e de
direito, no final de 2003. Em janeiro de 2004, fundaram uma cooperativa de Transporte com 47
caminhoneiros.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO
TRANSPORTE

Sobre as oportunidades e desafios do ramo
Transporte, Abel destaca o processo de disciplinamento do setor através de algumas legislações
que foram introduzidas no País. A lei 11.442, de
2007, e uma série de fatores vêm convergindo em
relação à regulamentação, sobretudo, na parte
da documentação eletrônica. Tudo isso muda o
cenário e permite ao setor de transporte mais
transparência. “Isso para as cooperativas é um
grande desafio porque elas precisam se adequar,
se profissionalizar e organizar o modelo de gestão. Mas é maior ainda a oportunidade porque a
cooperativa tem em seu DNA transparência, tem
no DNA o fortalecimento da base do caminhoneiro e a organização”.
Sobre o futuro do ramo, Abel prevê um crescimento no faturamento, com mais sobras e investimentos. “Imagino que nós vamos assumir em alguns aspectos o protagonismo no setor de transporte, em várias regiões já estamos assumindo. As
cooperativas, como sempre fala o professor Vergilio
Perius, crescem num momento de crise, e é o que
temos visto nesse momento de instabilidade na
economia do Brasil”.
Abel considera que os programas de gestão,
como é o caso do PDGC, precisam ser colocados
em prática. Para o dirigente, a tendência é que o
número de cooperativas diminua no futuro e que
muitas delas acabem passando por um processo
de fusão ou incorporação. E cita a intercooperação
como o caminho mais curto para o sucesso de muitas cooperativas. “O futuro é brilhante para aqueles que se profissionalizarem e mudarem rapidamente, adotando um modelo mais flexível, mais
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eficiente e mais produtivo”.
Como diretor da Ocergs, Abel destaca o desafio de governança e de representação de todos os
13 ramos do cooperativismo, não somente o
Transporte. Para o dirigente, o seu trabalho é tentar separar o que é legítima necessidade do que é
vontade das pessoas. “Legítima necessidade é aquilo que é essencial para o teu negócio, mesmo que
represente sacrifícios no curto prazo; vontade é
um desejo, muitas vezes irresponsável, que não
considera as consequências no tempo.”
Um momento importante em sua vida, Abel destaca que o cooperativismo lhe permitiu conhecer
a sua mulher, Aline Possamai, com quem, junto com
o seu filho Davi, compartilha os seus dois principais hobbys, correr e pedalar. Estudioso da bíblia,
procura ler bastante para tentar conhecer um pouco mais da natureza humana, para conhecer a si
mesmo e tentar melhorar como pessoa. “Eu cheguei à conclusão de que a gente não pode ser um
melhor profissional do que a gente é como pessoa.
Se você quer evoluir em qualquer área na vida, você necessita evoluir como pessoa e para isso o ser
humano precisa de inspiração, e acho que a bíblia
e o exemplo de Jesus são a melhor inspiração”.
Em sua vida pessoal, Abel define o cooperativismo como uma forma de ver o mundo, que contrapõe a lógica de que para alguém ganhar outro
tem que perder. “Todos nós crescemos inseridos
nessa lógica, que alguém tem que sofrer para alguém sorrir, que alguém tem que perder para outro ganhar, que alguém tem que ser derrotado para
alguém sair vencedor, e isto está impregnado no
conceito da sociedade. Nós podemos ganhar juntos, podemos crescer juntos, a maior parte das coisas que nós queremos não são excludentes uma da
outra, nós podemos fazer juntos”.
E mesmo nos momentos de dificuldade e desafio, Abel ressalta que sempre há uma oportunidade
valiosa para ser explorada. “Em toda dificuldade
tem um pote de ouro, tem que procurar o pote de
ouro, seja o desafio que for”.

LEGADO QUE PRETENDE DEIXAR NO
MUNDO COOPERATIVISTA
Saber aonde e de que forma pode ser útil para a
sociedade, manter a fé em Deus, e nas pessoas, assumir a responsabilidade e o compromisso com as
mudanças e com o próprio destino. É dessa forma,
que se tivesse que deixar um legado, Abel pretende
ser lembrado. “A gente ainda vai assumir um protagonismo importantíssimo nesse País em relação a
tudo que se produz, pois quase tudo que é produzido precisa ser transportado, seja a matéria prima ou
o produto acabado”.

AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

Imagino que nós vamos assumir em alguns aspectos o
protagonismo no setor de transporte, em várias regiões já estamos
assumindo. As cooperativas, como sempre fala o professor Vergilio
Perius, crescem num momento de crise, e é o que temos visto nesse
momento de instabilidade na economia do Brasil”.

Arquivo pessoal

1973

Nasceu em Uruguaiana, na Fronteira
Oeste do RS, em 27 de julho

1994

Conclui o Curso Técnico em
Contabilidade

2004

Conclui a graduação em Administração com
Habilitação em Comércio Exterior pela PUCRS

2004

Funda uma cooperativa com 47 caminhoneiros

Luiz Junior

2007

Publicou o artigo “ LA PESADILLA DEL
AUTÕNOMO: La Viabilidad del Transporte
Internacional en Brasil”

2008

Conclui a Especialização em Cooperativismo pela
Unisinos

2009

Conclui o Mestrado em Administração de Negócios
pela Universidad Católica de Salta (Argentina)

2010

Publicou o livro “Intercooperação: A formação de
redes flexíveis como estratégia competitiva inteligente”

Arquivo pessoal

2010

Eleito Conselheiro Titular da Ocergs, representando o
Ramo Transporte

2011

Assume como presidente da Rede Transporte

2014

Eleito coordenador nacional do Ramo Transporte

2014

Eleito diretor da Ocergs, representando o
Ramo Transporte

2016

Reeleito coordenador nacional do Ramo Transporte
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ARTIGO

II – O CUIDADO
COOPERATIVO COM A
“CASA COMUM”
JOSÉ ODELSO SCHNEIDER
PROFESSOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNISINOS – PPGCS
E DA COMISSÃO COORDENADORA DOS CESCOOPS, ATUALMENTE NA SUA 33ª. PROMOÇÃO.

1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A

30

noção de desenvolvimento sustentável pas-

Ainda na década de 60, surgem as primeiras co-

sou a difundir-se especialmente a partir da

munidades sustentáveis, ecovilas, que até hoje são

reunião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente

exemplos plenos de como aliar o desenvolvimento sus-

e Desenvolvimento - CMMAD da Organização das

tentável ao desenvolvimento humano integral, dentro

Nações Unidas, coordenada em 1987 pela Primeira

dos novos paradigmas ecológicos e sociais.

Ministra Gro Harlem Brundtland da Noruega, e de-

O conceito difundido a partir de 1987, como o re-

nominado “Our Common Future”. Esta Comissão de-

latório da ONU sobre meio ambiente e sustentatibili-

finiu que desenvolvimento sustentável é aquele que

dade e coordenado pela Primeira Ministra da Noruega

atende às necessidades das gerações presentes sem

Gro Harlem Brundland, foi definitivamente incorpora-

comprometer a possibilidade de que as gerações fu-

do como um princípio, durante a Conferência das Nações

turas satisfaçam as suas próprias necessidades. Desta

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a

iniciativa surge, portanto, o conceito hoje tão difun-

Cúpula da Terra de 1992 - Eco-92, no Rio de Janeiro.

dido de “desenvolvimento sustentável”.

O Desenvolvimento Sustentável busca o equilíbrio en-

Anteriormente a esta iniciativa, a ideia surge origi-

tre proteção ambiental, o desenvolvimento econômi-

nalmente do Relatório para o chamado Clube de Roma,

co e o direito ao bem-estar das gerações futuras. Dessa

fundado por Aurelio Peccei, intitulado Os Limites do

orientação surge a Agenda 21, com a qual mais de 170

Crescimento e, depois, no mesmo ano de 1970, do

países se comprometeram, em prol de um abrangente

conceito de ecodesenvolvimento, proposto por Maurice

conjunto de metas para a criação de um mundo, en-

Strong e Ignacy Sachs, durante a Primeira Conferência

fim, equilibrado.

das N ações U nidas sobre M eio Ambie nte e

A seguir, a Declaração Política de 2002 da Cúpula

Desenvolvimento (Estocolmo, 1972). Esta Conferência

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realiza-

deu origem ao Programa das Nações Unidas para o

da em Joannesburgo, África do Sul na Rio + 10, rea-

Meio Ambiente - PNUMA.

f irma que o Desenvolvimento Sustentável é
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construído sobre “três pilares interdependentes e mu-

capacidade do meio ambiente para absorver todos os

tuamente sustentadores” — desenvolvimento econô-

efeitos das ações humanas. Diante desta situação, co-

mico, desenvolvimento social e proteção ambiental.

loca-se a possibilidade de melhorar a tecnologia e a

Esse paradigma reconhece a complexidade e o inter-

organização social de forma que o meio ambiente pos-

relacionamento de questões críticas como pobreza,

sa recuperar-se no mesmo ritmo e na mesma intensi-

desperdício, degradação ambiental, decadência ur-

dade em que é afetado pela atividade humana.

bana, crescimento populacional, igualdade de gêne-

Ora, o cooperativismo e suas organizações empre-

ros, saúde, conflito e violência aos direitos humanos.

sariais, pela sua própria natureza, são entidades onde

Em continuidade ao tema suscitado nesta Conferência,

a complexidade econômica, social e ambiental se fun-

o PII - Projeto de Implementação Internacional -, apre-

dem num todo integrado. A própria natureza das coo-

senta quatro elementos principais do Desenvolvimento

perativas é eminentemente interdisciplinar onde suas

Sustentável — sociedade, ambiente, economia e

visões de mundo, sua filosofia, história e doutrina fun-

cultura.

dem-se e integram-se na sua visão e ação com um
processo de incessante busca da eficiência econômi-

2. O COOPERATIVISMO E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
No último Congresso Cooperativista Internacional
que se ocupou dos princípios, e que ocorreu em
Manchester, Inglaterra, em setembro de 1995, introduziu-se um princípio novo e mui oportuno, o sétimo,
que tem o seguinte enunciado: A PREOCUPAÇÃO COM

ca, social, ambiental e empresarial. Portanto, são entidades empresariais, que as diferencia das demais empresas hegemônicas no mercado, empenham-se simultaneamente por integrar sua filosofia e doutrina,
com um grande e intenso empenho em prol de crescente racionalidade econômica e social, visando o
bem-estar e a realização humana e profissional de seus
agentes, os associados.

A COMUNIDADE acrescido com a seguinte justifica-

As cooperativas como empresas, não são motiva-

tiva: “As cooperativas trabalham pelo desenvolvimen-

das pelo lucro, mas sim, cada vez mais empenhadas

to sustentável de suas comunidades através de políti-

em prestar de forma qualificada os serviços, visando

cas aprovadas por seus membros”.

atender às necesidades de seus associados. A maioria

O desenvolvimento sustentável pode dividir-se

ou a totalidade deles já sentiram no início de sua vida

conceitualmente em três partes: as dimensões eco-

econômica e profissional as tremendas pressões do

nômica, social e ambiental. A dimensão social rela-

mercado para sobreviver como agentes individuais e

ciona-se com a superação da miséria social/pobreza,

por isso, optaram aderindo a um agente coletivo, a

o bem-estar social, o meio ambiente e o equilíbrio

cooperativa. Esta que os valoriza e fortalece em em-

econômico.

preendimentos coletivos, os ajuda não só a sobreviver

Devem satisfazer-se as necessidades da sociedade

no mercado, mas sim, os qualifica para imprimir cada

como alimentação, roupa, habitação e trabalho, pois,

vez mais qualidade às suas atividades nos seus servi-

se a probreza é habitual e progressiva, o mundo se

ços ou na sua produção de alimentos saudáveis.

está encaminhando para catástrofes de vários tipos,

Assegura-lhes assim, a superação dos desafios do mer-

incluídas as ecológicas. Por outro lado, o desenvolvi-

cado, tornando-os vitoriosos como associados, como

mento e o bem-estar social estão limitados pelo nível

produtores e prestadores de serviços e sobretudo, na

tecnológico, os recursos do meio ambiente, e a

sua dignidade de pessoas humanas.
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ESPAÇO ESCOOP

Escoop forma terceira turma
do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Cooperativas
N

o dia 27 de agosto, na Escoop, aconteceu a

O presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS,

formatura da terceira turma do Curso Superior

Vergilio Perius, saudou e parabenizou todos os en-

de Tecnologia em Gestão de Cooperativas.

volvidos na realização da formatura, ressaltando a

O diretor geral da Escoop, Derli Schmidt, realizou

importância da família nesses momentos. “Várias fa-

a abertura da cerimônia cumprimentando os quatro

mílias formam uma cooperativa e vocês trazem a

formandos e demais presentes, contextualizando his-

sustentação fundamental para o futuro das coope-

toricamente o início do projeto da Escoop, e falando

rativas. E a Escoop tem esse papel: formar pessoas

sobre o orgulho de fazer parte desse momento tão

que pensem no coletivo e que levem os princípios do

importante para todos.

cooperativismo adiante”, finalizou.

MBA em Gestão de Pessoas
A Escoop iniciou em setembro o MBA em Gestão de Pessoas em Organizações Cooperativas, destinado a
profissionais da área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, que sejam empregados da cooperativa e integrantes do Grupo de Trabalho de Recursos Humanos para Cooperativas Agropecuárias. O encerramento está previsto para julho de 2018.

4°Seminário Contabilidade do Setor
Cooperativo
O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) promoveu no dia 23 de agosto, na
sede da Escoop, com o apoio do Sistema Ocergs-Sescoop/RS e da Comissão de Estudos de Contabilidade
do Setor Cooperativo do CRCRS, o 4º Seminário Contabilidade do Setor Cooperativo. O objetivo é atualizar
e disseminar conhecimentos específicos de contabilidade e tributação aos profissionais de entidades
cooperativas.
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Leonardo Machado

FÓRUM SOBRE
EDUCAÇÃO
COOPERATIVA EM
MONTEVIDÉU
A Escoop foi convidada a
participar do IV Encontro
Cooperativo das Américas,
que acontece entre os dias
14 e 18 de novembro, em
Montevidéu. Sob o tema
“Cooperativas:
associatividade para o
desenvolvimento
sustentável”, o evento tem
como objetivo fortalecer
social e empresarialmente as
organizações cooperativas
como base para um
desenvolvimento
sustentável.

Sescoop/RS, Escoop e CRCRS
assinam termo de cooperação técnica
No dia 8 de julho, o Sescoop/RS, como mantenedor da Escoop, firmou a assinatura do termo de cooperação técnica com o Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), que tem como objetivo prover a cooperação entre as entidades na elaboração do
projeto pedagógico do curso “MBA em Auditoria e Contabilidade

NOVIDADES ESCOOP
A Escoop passa a oferecer
para as pessoas interessadas
em receber novidades sobre
cursos, eventos e
vestibulares da faculdade, o
contato através do e-mail
interesse@escoop.edu.br.
Trata-se de um canal direto
de comunicação com a
Escoop que visa facilitar o
atendimento do público
quanto a novidades da
instituição.

Cooperativa”, ministrado pela Escoop.
A assinatura aconteceu na sede da instituição de ensino e contou
com a presença do presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas; presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius,
presidente do CRCRS, Antônio Carlos de Castro Palácios, gerente de
Monitoramento do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, José Máximo Daronco
e do coordenador jurídico do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Tiago
Machado.
ENTENDA A PARCERIA – O convênio entre as entidades vem sendo tratado desde 2012, quando o Sistema Ocergs-Sescoop/RS foi convidado pelo CRCRS a fazer parte de um grupo de estudos da contabilidade no setor cooperativo. O termo de cooperação entre as entidades
também representa a possibilidade de que os profissionais do setor
obtenham pontuação no decorrer das disciplinas concluídas, contemplando o programa de educação continuada.

COMITIVA DO PIAUÍ
No dia 7 de julho, uma
comitiva com 32
representantes do
cooperativismo piauiense
visitou a Escoop. A visita fez
parte da missão de estudos
da segunda turma do
Programa de
Desenvolvimento de Líderes
Cooperativistas (Prodelcoop)
do Piauí.

ESCOOP RECEBE COOPERATIVISTAS
PERNAMBUCANOS
A Escoop recebeu no dia 29 de agosto a visita do presidente e da
superintendente da OCB/PE, Malaquias Ancelmo de Oliveira e Cleonice
Pedrosa. Com o objetivo de promover a troca de experiências entre os
estados e disseminar bons exemplos de educação cooperativista, o
presidente Malaquias ministrou uma palestra aos alunos da Escoop sobre o tema “As cooperativas do Nordeste e os Projetos de Educação
Cooperativista”. Na ocasião, ele apresentou um contexto histórico sobre o surgimento da primeira cooperativa de Pernambuco, o cooperativismo moderno, dentre outros temas, defendendo que o cooperativismo é auto gestionário, ou seja, sem influência do poder público.
33

ESPAÇO ESCOOP

Educação Superior
Cooperativista
DEIVID ILECKI FORGIARINI
ADMINISTRADOR, INTERNACIONALISTA, MESTRE EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DOUTORANDO EM ADMINISTRAÇÃO - UNISINOS E
PROFESSOR AUXILIAR NO NÚCLEO DE PESQUISA DA ESCOOP

A

34

educação cooperativista tem sido de vital

é considerada a “cláusula pétrea” do movimento coo-

importância para o desenvolvimento das coo-

perativista, aquela que é, como afirmado anterior-

perativas desde as primeiras experiências. Os pen-

mente, condição sine qua non para a sobrevivência

sadores utópicos (teóricos que compõem o corpo

das cooperativas. Este princípio, tem sido mantido

de referências sobre doutrina cooperativista) frisa-

e trabalhado pelas cooperativas há mais de 150 anos,

vam a presença do elemento educação como con-

desde Rochdale. Mas é fato também de que, dada

dição sine qua non para a sobrevivência das coo-

a condição diferenciada do cooperativismo, a edu-

perativas e para a disseminação do pensamento

cação cooperativista também não possui ao longo

cooperativo. Com o passar dos anos o mundo tor-

da trajetória do desenvolvimento das cooperativas

nou-se concorrencial e individualista, situação que

e das organizações representativas, uma linearida-

se opõe a filosofia de pensamento cooperativista.

de, uma continuidade e por vezes essas iniciativas

Schneider (2003) diz que a tarefa de educar para

são perdidas na história, ficando isoladas do conhe-

a cooperação não é fácil, especialmente neste mun-

cimento daqueles que não estão diretamente envol-

do de concorrências, onde o importante é se so-

vidos nas iniciativas. Podem-se analisar duas formas

bressair em detrimento ao outro a mudança de pen-

de compreensão acerca da educação cooperativis-

samento que transformaria a concorrência em uma

ta, uma que é promovida pelas próprias cooperati-

situação de cooperação e de ajuda mútua é lenta.

vas ao seu público interno (cooperados e funcioná-

Na verdade, é preciso um processo de transforma-

rios) e também a que é promovida por instituições

ção cultural, com resultados apenas de longo pra-

de ensino e por órgãos representativos das coope-

zo. Por isso, também a educação cooperativista

rativas. O SESCOOP desde 1998 tem promovido pro-

não é algo que possa ser visto de forma pontual, é

jetos de educação cooperativista desde a alfabeti-

uma educação permanente nas palavras de Schneider

zação de cooperados (PINHO, 2003) até cursos de

(2003).

pós-graduação latu sensu em parceria com univer-

Por outro lado, não será uma sociedade e uma

sidades. No Rio Grande do Sul, como já menciona-

cultura competitiva que preparará as pessoas para

do anteriormente, o SESCOOP/RS é pioneiro no País

a cooperação. Educar para a solidariedade e a aju-

com a criação da ESCOOP, primeira faculdade ex-

da mútua tende a ser tarefa precípua das coopera-

clusivamente voltada para a educação cooperati-

tivas. Daí a importância de os dirigentes das coo-

vista do Brasil.

perativas serem sensíveis a esta realidade, investi-

É preciso pensar a formação teórica do pensa-

rem na educação dos seus associados e funcionários.

mento cooperativista tendo em vista a realidade

É pelo fluxo de informações e atividades educativas

brasileira e latino-americana. Por isso a ESCOOP

na perspectiva da ajuda mútua que se obtém um

tem realizado pesquisas para pensar um modelo

bom e eficiente relacionamento entre cooperativa

de universidade empreendedora comprometida

e associado (SCHNEIDER, 2003, p. 14).

com os sete princípios do cooperativismo. Para

Schneider (2003) afirma que a educação coo-

Etzkowitz & Dzisah (2008) as universidades estão

perativista deve levar em conta todos os aspectos

se tornando fontes de desenvolvimento econômi-

da doutrina, desde o espírito de cooperação até o

co regional e estas instituições acadêmicas estão

posicionamento de uma cooperativa e dos seus coo-

se reorientando (ou mesmo sendo fundadas) com

perados em um mundo com uma visão oposta ao

esta finalidade. Estão sendo criados novos meca-

cooperativismo. Assim, a educação cooperativista

nismos organizacionais, intercâmbios, produção de
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conhecimentos interdisciplinares, todos inspirados

evidenciando as vantagens, os deveres e as carac-

(e que inspiram) em projetos de cooperação entre

terísticas como um todo dos princípios cooperati-

a universidade e os entes da triple helix (Universidade-

vistas e estes, por sua vez, como sustentáculo à

Governo e empresa). A Universidade, antes desta

educação superior cooperativista. O objetivo não

transformação era vista apenas como uma fonte

se apresenta apenas por um pensamento de res-

de capital humano. Agora é vista como fonte de

ponsabilidade para com os princípios históricos do

tecnologia também.

cooperativismo, se pautam, sim, por um pensamen-

Tecnologia é vista neste texto como “um con-

to de desenvolvimento da cooperativa no longo

junto de processos, métodos, técnicas e ferramen-

prazo. Compreende-se que o comprometimento

tas relativos à (...) educação” (MICHAELLIS, PG00,

do associado potencializa os resultados econômi-

2016) e o conjunto que estamos desenvolvendo é

cos da cooperativa, o que gera um círculo virtuoso,

o pensar pelo paradigma da cooperação. Para isso

uma vez que os bons resultados econômicos são

a ESCOOP deve estar ligada em um processo mú-

um dos principais motivadores dos associados. O

tuo de retroalimentação com a triple helix coope-

associado comprometido permanece na coopera-

rativa, ou seja, a ESCOOP com as cooperativas e o

tiva mesmo nos momentos mais difíceis, pois com-

sistema representativo das cooperativas (Sistema

preende de forma sistêmica os ganhos que a coo-

Ocergs-Sescoop/RS) e o com governo (municipal,

perativa possibilita. E o comprometimento só é ge-

estadual e federal) e pautar o seu ensino

rado com educação. Educação cooperativista.
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O

secretário de Minas
e Energia, Lucas
Redecker, foi reeleito em
2014 para seu segundo
mandato de deputado
estadual, o segundo mais
votado do parlamento
gaúcho com 96.561 votos.
Casado com Manuela
Redecker desde março de
2015, o hamburguense de
35 anos assumiu no início
do governo Sartori a
Secretaria Estadual de
Minas e Energia, recriada e
restruturada sob seu
comando, quando buscou
fazer um histórico do
trabalho da Secretaria ao
longo dos anos, perdido
no troca-troca de
governos. Os números
também eram
desencontrados, nem
sempre existia uma
sintonia entre o que os
municípios e as
concessionárias
informavam.
Admirador do trabalho
das cooperativas, que
segundo ele atendem à
população onde nem
sempre as concessionárias
chegam, o jovem
parlamentar foi o
responsável pela
implantação do Plano
Energético do RS, um
trabalho pioneiro no
Estado e que fez um
diagnóstico sobre a nossa
matriz energética.

DEPUTADO ESTADUAL LUCAS REDECKER
Secretário de Minas e Energia

Planejamento
para o futuro da
energia gaúcha

O senhor presidiu a CPI da Energia Elétrica na Alergs.
Isso foi importante para ser convidado pelo
governador para a Secretaria de Minas e Energia?
A atuação na CPI da energia foi o que me trouxe para a Secretaria.
Meu vínculo com a energia era apenas de consumidor. No temporal de janeiro de 2009, onde o Vale dos Sinos foi afetado, Novo
Hamburgo ficou quase uma semana sem energia elétrica. Por esse descaso com a população, dificuldade que se tinha na época
com as informações e o restabelecimento de energia, nós propusermos à Assembleia a CPI da Energia. Fizemos uma radiografia
das dificuldades do Estado, pois avaliamos o déficit de infraestrutura de energia, principalmente na área de distribuição. Então o
resultado dessa CPI e o debate que foi construído fez com que eu
fosse publicamente vinculado à área de energia. Aceitei vir para
a Secretaria também porque sabia que tínhamos que reestruturar.
Quando assumimos, não existia um histórico, um documento que
tratasse o que tinha sido feito na história. Nós começamos do zero. Quem fornecia a informação eram as concessionárias, a CEEE
e as cooperativas.
AÇÃO COOPERATIVISTA PARA UM MUNDO MELHOR

As cooperativas são muito mais
atuantes, elas têm essa relação
do sócio com a cooperativa, o
que faz com que ela tenha a
responsabilidade de acompanhar,
de dar voz. Não é uma relação de
cliente, é de parceiro. Nas
regiões mais difíceis quem
atende é a cooperativa”.
Como nós estamos com as políticas
públicas de Estado para contemplar as
cooperativas de energia?
Primeiro quero dizer que as cooperativas de energia,
desde a nossa CPI, servem de exemplo. Lá na CPI da
Energia ficou muito claro o esforço que as cooperativas faziam e fazem, e o resultado que elas dão em
relação às concessionárias de energia. Elas são muito
mais atuantes, elas têm essa relação do sócio com a
cooperativa, o que faz com que ela tenha a responsabilidade de acompanhar, de dar voz. Não é uma
relação de cliente, é de parceiro. Nas regiões mais
difíceis, quem atende é a cooperativa. Quando nós
assumimos a Secretaria, o primeiro passo foi se aproximar das cooperativas. Vimos que o Rio Grande que
dá certo passa pelas cooperativas.
Tentamos entender as necessidades que as cooperativas tinham, sabendo que o setor elétrico é
totalmente regulado pela Aneel. Não temos muito
o que influenciar e nem o que definir nas questões
regulatórias das cooperativas, pois são questões
federais. Agora, tentamos entender de que forma
poderíamos interagir com as cooperativas para termos resultados melhores. Trabalhamos muito vinculados aos licenciamentos ambientais, para que
pudéssemos ter agilidade nisso.

O que a Secretaria está fazendo para que
possamos ter mais agilidade nessas
licenças?
Nós avançamos muito. Quando assumimos, tínhamos
uma dificuldade muito grande no setor de licenciamentos para o setor elétrico. Conseguimos priorizar
os projetos relevantes, aqueles com capacidade de
mudança regional, que são significativos. Temos um
software criado entre a Secretaria e a Fepam para
acompanhar todos os processos de licenciamento.
Sabemos onde eles estão, como estão andando e
quais serão os prazos. Mais do que dobrou a diminuição do tempo. Nós tínhamos projetos trancados

por dois, três anos. Hoje em dois ou três meses já
conseguimos ter resultados práticos.
O maior problema são as PCHs (pequenas centrais
hidrelétricas). Cooperativa é muito voltada a isso. Nós
estamos tentando avançar nas PCHs, ainda estamos
devendo para o setor que empreende um pouco mais
de agilidade. Não conseguimos organizar tudo de
uma vez só. Ainda temos que ter um zoneamento
completo do Estado pelas bacias hidrográficas, que
está sendo constituído. Temos ainda um avanço pela
frente, mas esta é uma prioridade atual.

As cooperativas têm colocado em pauta
nas conversas com a Secretaria, a criação
de políticas públicas para o incentivo da
construção de redes bifásicas e trifásicas.
Como está esta pauta?
Nós já avançamos bastante. Primeiro, lembro que
pelo regramento atual da Aneel e a legislação de
rede trifásica, a expansão é de responsabilidade de
quem pede, de arcar com esses custos. A regra é
essa. Eu não concordo muito com essa regra, pois
quando está se tratando de expansão, principalmente econômica, deveríamos ter uma participação maior até da própria concessionária, ou um
custo menor para o empreendedor.
Sabemos que o Estado tem um déficit muito grande. Temos luz elétrica, mas não temos energia. Essa
é uma grande dificuldade. A gente sabe que os
produtores acabam tendo dificuldade na expansão
do seu negócio em virtude da falta de carga, da
falta de energia e principalmente de qualidade de
energia.
Assim que assumimos a Secretaria percebemos
esse déficit. Então, pela nossa avaliação, o Estado
teria uma necessidade de investimento de R$1,6 bilhão
para conseguir transformar todas as redes que precisa em redes trifásicas. O Estado não tem condições de arcar com isso. Nós construímos desde o
início o projeto “Energia Forte no Campo”, onde
buscaríamos financiamento internacional para o
Estado entrar com uma contrapartida para a expansão das redes trifásicas. Agora, o Estado tem
o problema de capacidade de endividamento, e
claro que este financiamento tem que ser feito com
contrapartidas, tanto das concessionárias como
das cooperativas. Então, o primeiro passo foi incluir na consulta popular a opção das pessoas poderem votar em rede trifásica. Como nós incluímos
na última consulta popular, tivemos alguns municípios contemplados e nós iniciamos agora no próximo ano a construção da rede trifásica através da
consulta popular. Esse foi o primeiro passo. Nosso
objetivo é consolidar esse projeto com valores significativos para que a gente possa dar o próximo
passo e construir parcerias.
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...nas regiões que antigamente
tinham grandes dificuldades, a cooperativa
chegou para mudar essa realidade. O
Sistema nos dá a garantia que as pessoas
fazem parte das decisões, eles são
parceiros na construção dos resultados...”
Como o senhor vê a utilização de energias alternativas?

O RS, principalmente quando se trata de biomassa, tem um potencial
muito grande de geração e utilização, tanto para gerar energia como
para gerar gás. Nós resolvemos, enquanto Estado, buscar essa relação de estimular a produção da biomassa e do biogás. Primeiro, fizemos um mapeamento do Estado, para que o empreendedor saiba
onde existe potencial de produção.
Nós lançamos o Atlas das Biomassas. Somos o único Estado do Brasil
que possui esse atlas, hoje temos toda a dimensão do potencial de
utilização de biomassa do RS. Encaminhamos também o protocolo
de intenções com o Badesul para a utilização da Biomassa. Essa é
uma notícia nova. Tivemos, eu e o presidente da Sulgás, no BNDES
conversando com a diretoria, pedindo financiamento para a biomassa através da utilização do biogás. Ficaram de analisar e há uma
grande possibilidade do BNDES entrar como parceiro. Nós construímos também o programa RS Energias Renováveis, que financia também a biomassa através do Badesul e do BRDE.
Sobre o biogás, aí entram as cooperativas. Elas são muito importantes
nessa organização, pois elas têm produtores rurais, principalmente na
suinocultura, bacia leiteira, avicultura, fruticultura. Pretendemos abrir
um edital no próximo ano através da Sulgás garantindo a compra desse gás durante 15 anos. A roda vai girar, nós conseguimos fazer todo
um trabalho para garantir que o produtor rural possa, acima de tudo,
expandir sua produção. Já temos exemplos na Languiru e na Ecocitrus.

Que importância possui o Plano Energético, lançado em
março?

Esse plano é o pai de todos, foi a nossa radiografia. Foi feito da forma
mais democrática possível, levantando todas as necessidades do RS.
Conseguimos ter uma referência que nenhum outro Estado possui. Nosso
plano energético é o mais completo do Brasil e é a partir daí que nós
conseguimos construir todos os programas e projetos que temos hoje.
O plano energético nos deu essa diretriz. Vimos que faríamos um programa de gás consistente, que traríamos um programa de energia renovável consistente. A rede trifásica foi uma necessidade clara que o plano
energético deixou. A secretaria é uma secretaria de planejamento, ela
não executa, ela planeja o futuro e o desenvolvimento econômico passa
pela energia. O que conseguimos nesses dois foi planejar as necessidades que o Estado tem, principalmente voltado ao desenvolvimento econômico, porque hoje sem energia você não desenvolve nada.

Para finalizar, como o senhor vê a atuação do Sistema
Ocergs-Sescoop/RS?

Hoje nos lugares mais difíceis do Estado, nas regiões que antigamente tinham grandes dificuldades, a cooperativa chegou para mudar
essa realidade. O Sistema nos dá a garantia que as pessoas fazem
parte das decisões, eles são parceiros na construção dos resultados
e conseguem estimular as diferentes regiões, fazem muitas vezes o
papel que o governo não consegue fazer. Tem que parabenizar as
cooperativas e dar a máxima atenção ao seu trabalho.
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do divisionismo”, a criação de uma nova Confederação
sem consulta às bases do cooperativismo, o que foi
rechaçado pela Ocergs na oportunidade.
A matéria política da página 5, que ouviu o então presidente da Cootrigo, Darcilo Giacomazzi, te-

PARA RECORDAR

Aconteceu no Cooperativismo
ve como título “Unir para fortalecer” e propunha
uma ampla mobilização na defesa intransigente do
cooperativismo, com o intuito de voltar a ter destaque no cenário nacional. Dizia ainda que o cooperativismo deveria ter uma linguagem única, centralizada na Ocergs e que atendesse o propósito de
todas as centrais e federações. Giacomazzi alertava
na época: “É imprescindível que seja tomada uma
posição clara, para que o cooperativismo tenha lugar de destaque na próxima Constituinte”. O então
presidente da Cootrigo, de Getúlio Vargas, tinha a
opinião de que, independentemente de partidos, o
setor deveria apoiar e prestigiar todos os candidatos que se dispusessem a defender o sistema, inserin d o n a n ova C o n s tituiç ã o se u s direitos e
deveres.

R

Já em seu editorial, a revista alertava para o fato

io Grande Cooperativo a cada edição resgata
e registra um fato histórico do cooperativismo gaúcho, pesquisado no acervo da biblioteca da
Escoop.

de, sem ter passado por uma discussão no encon-

Na reportagem desta edição, a Revista Nova

tegrada entre a OCB e as OCEs que, ao longo dos

Direção ano I, n.05, capa e p. 4 e 5, jan/fev 1986,

anos, conseguiu criar, manter e consolidar um sis-

destacou os preparativos para as eleições gerais da-

tema coeso e com representatividade cada vez mais

quele ano, quando seriam escolhidos os deputados

aperfeiçoada.

tro da região sul, a proposta de criação de uma nova Confederação não deveria merecer crédito, e
muito menos aprovação. Destacou ainda a ação in-

constituintes que redigiriam a Carta Constitucional,

Pesquisa realizada pela bibliotecária da Escoop,

em matéria que trouxe a palavra do então presiden-

Raquel Reis dos Santos. A Nova Direção foi uma pu-

te da Cootrigo, Darcilo Giacomazzi. A edição desta-

blicação da Ocergs. Edições da década 80 encon-

cou também em seu editorial, com o título “O Embrião

tram-se na biblioteca à disposição para pesquisa.
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MULTIPREMIADA NACIONALMENTE E INTERNACIONALMENTE, A
COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA INOVA E DISPONIBILIZA O TOUR
EM 3D PARA SEUS VISITANTES EM SEU SITE E NO GOOGLE MAPS

Vinícola Aurora
oferece tour
em 3D
I

solução para promover seus espaços em seu site, reuniões de negócios e apresentações, bem como em
feiras e eventos”, afirma o profissional de Marketing
Digital da Cooperativa, Rodrigo Valerio.

REFERÊNCIA NO TURISMO

Com 1.100 associados, faturamento de R$ 425
milhões em 2015 e presente em 16 países com seus
produtos, a Aurora é referência no turismo de Bento
Gonçalves, a capital brasileira da uva e do vinho.
Instalada na área central da cidade desde a sua fundação, há 85 anos, a vinícola ocupa hoje quatro quarteirões, interligados por túneis subterrâneos, que
fazem parte do roteiro de visitação dos mais de 160
mil turistas que por ali passam todos os anos.
Pioneira no enoturismo organizado da Serra
Gaúcha (desde final dos anos 60 com receptivo em
suas instalações na cidade), a Cooperativa possui
equipe de profissionais destinados a esse receptivo.
As visitas físicas são gratuitas e incluem degustação
de vários produtos, inclusive alguns dos premiados
em concursos internacionais.
E então, o que você acha de visitar e conhecer
a Vinícola Aurora e conferir esta novidade, um passeio turístico digital, com muita interação e em 3D.
Ficou interessado? Para realizar o tour virtual em
3D acesse www.vinicolaaurora.com.br/tour3d.
Divulgação Vinícola Aurora

magina poder visitar aquele local desejado sem
sair de casa. E mais, realizar um tour em dimensão 3D, com um simples clique no mouse. Esta
realidade já faz parte de muitos pontos turísticos no
mundo inteiro, que oferecem a seus visitantes verdadeiras imersões digitais e interação online. E esse
cenário agora está presente na Cooperativa Vinícola
Aurora, de Bento Gonçalves.
Referência nacional e internacional no setor de
vitivinicultura, a Aurora agora pode ser visitada virtualmente. O tour em 3D está disponível no site da
Cooperativa (www.vinicolaaurora.com.br) e no Google
Maps, e leva o visitante a todas as instalações da área
de vinificação. Trata-se de uma excelente alternativa
para quem deseja conhecer as instalações da multipremiada vinícola gaúcha, mas não pode viajar.
“A atuação online da Vinícola Aurora não se restringe apenas ao site e às redes sociais. É uma importante fonte de pesquisa sobre comportamento e
relacionamento com os clientes. As ferramentas existentes no meio digital permitem que possamos rastrear qualquer informação ou citação que nossas
marcas tiveram nesses meios, abrangendo sites, blogs,
redes sociais e qualquer coisa que esteja acessível
pela internet. Um exemplo disso é o Google Street
View que permite ao internauta visitar a Vinícola Aurora
sem sair de casa. Um virtual tour 360º é a melhor
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GERAÇÃO COOPERAÇÃO

DIA C
O Geração Cooperação produziu um vídeo sobre as
ações do Dia C, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre,
no dia 2 de julho. O vídeo traz números do evento e imagens
de diversas ações que ocorreram em todo o Estado em
comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo.

12 FATOS SOBRE O COOPERATIVISMO QUE
VÃO TE SURPREENDER
O post trouxe números e informações que provam a
importância das cooperativas em todo o planeta. Através de
12 fatos, mostrou-se que o cooperativismo transforma
realidades, contribuindo para o desenvolvimento econômico
e humano.

DESIGN SUSTENTÁVEL E COOPERATIVISMO
O post trouxe a história de uma Cooperativa de Canoas/
RS que desde 2014 emprega mulheres em situação de
vulnerabilidade social. Elas produzem objetos decorativos e
luminárias a partir da reciclagem de garrafas PET para o
Natal,além de colares, brincos e pingentes.

Acompanhe e participe do Geração:
Acesso o site e conheça mais projetos: geracaocooperacao.com.br
Curta a fan page: facebook.com/Geracaocoop

Mais de 72 mil curtidas
Assista aos vídeos: youtube.com/Geracaocoop

Ajude a construir um futuro mais cooperativo!
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O SINDICATO DAS
COOPERATIVAS DO
RIO GRANDE DO SUL

PEDRO MALHEIROS
BACHAREL EM DIREITO, ANALISTA ADMINISTRATIVO DA OCERGS

O

que é um sindicato? O que faz um sindica-

associado (cooperado), e sim a Cooperativa, co-

to? Para além dessas dúvidas comuns, no-

mo empresa empregadora, pois não há que se

tadamente pela profusão de sindicatos existentes

falar em vínculo empregatício na relação entre a

no Brasil (conta-se 15.000 registros no país) , na-

Cooperativa e os seus associados (cooperados),

tural a incompreensão. Inquestionável, porém, a

segundo prevê o art. 90, da Lei nº 5.764/71, sen-

sua relevância no sadio equilíbrio das relações

do, portanto, referido Sindicato, parte legítima

trabalhistas entre patrões e empregados, e aqui

para negociar e firmar, em nome da Cooperativa,

não vou me ater ao estudo da história do sindi-

instrumento coletivo de trabalho frente ao sindi-

calismo . Pretendo me ater na explanação acerca

cato que represente a categoria profissional do

de apenas um sindicato. Especial por suas parti-

trabalhador.

1

2

cularidades, como se verá. Discorro sobre o

A obtenção do registro sindical, porém, foi só

Sindicato Patronal das Cooperativas do Estado

o primeiro passo. Abrir caminho para a represen-

do Rio Grande do Sul, e sua bonita trajetória.

tação de fato, buscada através de negociações

Nasceu para o mundo jurídico em 13.08.2001,

coletivas e contratos coletivos foi mais difícil, na

quando obteve a sua certidão de nascimento, pre-

medida em que teve de sobrepujar a natural des-

cisamente o seu Registro Sindical, compondo a

confiança inicial das próprias cooperativas, e me-

par tir dali o Cadastro Nacional de Entidades

dir forças com sindicatos patronais mais antigos

Sindicais (CNES) e, portanto, apto a usufruir de

que, equivocadamente, ainda se anunciavam co-

suas prerrogativas sindicais. O seu embrião, po-

mo representantes destas, ajuizando constantes

rém, é atrelado à Organização das Cooperativas

Oposições 3 em Dissídios Coletivos, arrefecendo

do Rio Grande do Sul, surgida há 45 anos, que

a pretensão do Sindicato-OCERGS de consolidar

passou, então, a incorporar o sindicalismo ao no-

a sua representatividade.

me e às atribuições estatutárias, tornando-se

Encetados constantes embates judiciais, po-

Sindicato e Organização das Cooperativas do

rém, observou-se, por parte do Tribunal Superior

Estado do Rio Grande do Sul.

do Trabalho, o reconhecimento, em definitivo des-

É importante deixar claro, de antemão, que o

ta representação, pacificando o entendimento se-

Sindicato e Organização das Cooperativas do RS

gundo o qual o Sindicato e Organização das

não representa , nas relações sindicais , o

Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul é

1 Cássia Almeida, Lucianne Carneiro, O Globo, “Com mais de 250 novos sindicatos por ano, o Brasil já tem mais de 15
mil entidades”, 29 de abril de 2013.
2 Origem dos Sindicatos. Juliano Pacheco Machado, pg. 42-43. Rio Grande Cooperativo, nº 2/2015.
3 Oposição: É uma forma de intervenção espontânea de terceiros que tem natureza jurídica de ação (CPC)
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o legítimo representante da categoria econômica

de ser analisados pela ótica de sua legislação

das Cooperativas, como decidido pela Ministra

própria. E isto nem sempre é fácil, mas, ao revés,

Relatora Dora Maria da Costa: “Processo Nº TST-

quase sempre geram conflito e confusão inter-

RO -3035 - 49. 2011 . 5.04.0000: RECU RSO

pretativa. E neste cenário ganha destaque o co-

O R DI NÁR IO EM DI SS Í DIO COLE TIVO DE

nhecimento de suas regras sindicais”. Que arre-

N AT U R E Z A E C O N Ô M I C A . O P O S I Ç Ã O .

mata: “No plano prático, as cooperativas que de-

I LEG ITI M I DAD E PA S S IVA D O S I N D I C ATO E

senvolvam várias atividades já não teriam que se

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO

preocupar com sua representação sindical pa-

DO RIO GRANDE DO SUL – OCERGS. (...). Ocorre

tronal – não poucas vezes pulverizada em diver-

que o entendimento tranquilo desta Corte, mani-

sos sindicatos -, para alinhar-se a apenas um, ‘in

festado em reiteradas decisões, é no sentido de

casu’ o Sindicato/Ocergs, legítimo representante

que as cooperativas envolvem interesses comuns,

de seus interesses na relação com seus empre-

que justificam a associação específica, com re-

gados. O ganho administrativo com a adoção –

presentação capaz de negociar as condições de

do ponto de vista jurídico, até imperativa – desta

trabalho que irão comandar as relações entre elas

providência, para a cooperativa, sem dúvidas é

e seus empregados. E que, por essa razão, a Ocergs

inquestionável.”4

detém legitimidade para figurar, como represen-

É o que tem feito o Sindicato desde então.

tante das cooperativas, no polo passivo dos dis-

Buscado incessantemente a segurança nas rela-

sídios coletivos. Precedentes. Assim é de ser pro-

ções de trabalho, para a proteção e tranquilidade

vido o recurso ordinário para reformar a decisão

administrativa para as cooperativas que representa

e, afastando a ilegitimidade passiva da Ocergs,

e, consequentemente, para os próprios trabalha-

determinar o retorno dos autos ao TRT da 4ª Região,

dores que nela labutam. Nos últimos anos, espe-

a fim de que analise o dissídio coletivo como en-

cialmente 2014, 2015 e 2016, essa segurança têm

tender de direito. Recurso ordinário conhecido e

se traduzido em robustos números de convenções

provido.”

assinadas e milhares de colaboradores por elas al-

A decisão, como se verifica, é taxativa, pas-

c a n ç a d os e m to d o o R S , n ota d a m e nte d a s

sando ser este o entendimento da E. Corte desde

Cooperativas Agropecuárias e de Crédito, sem ex-

então.

clusão de outros ramos do cooperativismo.

Mas, qual a importância disso para as coope-

A s si m , é o S i n d i c ato e O rg a n iza ç ã o d a s

rativas? Bom, as cooperativas, como se sabe, se

Cooperativas do RS a instituição que legalmente

distinguem dos demais tipos societários por se-

representa5 os interesses patronais das Sociedades

rem sociedades de pessoas, cuja consecução de

Cooperativas no Estado, nas relações de cunho

seus objetivos se dá por meio das atividades que

sindical com seus empregados, sempre atuando

desempenham. Seu fim, no entanto, mesmo por

sob demanda das mesmas, com a expertise ne-

definição legal (art. 3º, da Lei nº 5.764/71), será

cessária a adequadamente proteger e resguardar

sempre um resultado econômico a ser partilha-

os peculiares interesses deste tipo societário, tão

do e esta matemática não é simples de ser feita

específicos e próprios da sua atividade socioe-

ou, menos ainda, de ser compreendida. Como

conômica. E é esta especificidade, atrelada à se-

bem observa o Dr. Arno Malheiros, advogado e

gurança jurídica, que deve orientar as coopera-

conselheiro sindical, “As cooperativas são livres

tivas gaúchas na correta identificação de sua re-

para explorarem qualquer tipo de atividade - des-

presentação sindical.

de que alinhada com seus objetivos sociais -, o

Cooperativas: o propósito de nossa existência

que implica, não incomumente, realizarem em-

é a vossa representação. Juntos, Cooperativas e

preendimentos idênticos aos de outros tipos so-

Sindicato-OCERGS, caminhemos na defesa dos

cietários. Não há nisso contradição ou dualidade,

interesses da categoria. Para finalizar, um jargão

mas por ter natureza jurídica distinta, os atos

comum no meio sindical: estamos juntos nesta

praticados pelas Sociedades Cooperativas hão

luta, companheiras!

4 Gestão Sindical nas Sociedades Cooperativas. Arno Malheiros dos Santos, pg. 43. Rio Grande Cooperativo, nº 1/2015.
5 Atualmente não estão representados as Cooperativas do Ramo Infraestrutura, Cooperativas UNIMED e UNICRED.
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ARTIGO

Edmundo Castilho
Toda honra, para sempre, ao
grande líder!

U
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DR. NILSON LUIZ MAY

DR. ALCIDES MANDELLI STUMPF

PRESIDENTE DA UNIMED/RS

DIRETOR DO INSTITUTO UNIMED/RS

ma das marcas do grande homem é causar

ratórios, ambulâncias e 2.792 hospitais credenciados.

impressão duradoura nas pessoas que encon-

Tais números evidenciam o sucesso do trabalho

tra. Outra é ter, ao longo da vida, agido de tal forma

iniciado há 49 anos. Nesse meio século, o mundo

que o curso dos eventos tenha sido permanentemen-

passou por profundas transformações, de maneira

te afetado pelo que ele fez. Não resta dúvida que

que o tempo parece ter mudado seu ritmo. Aceleramos

Edmundo Castilho cumpriu essas duas condições.

o passo de tal forma que muitas vezes não nos per-

Aqueles que o conheceram em pleno vigor, no apo-

mitimos uma pausa para nos perguntar: para onde

geu, recordam a forte impressão que causava. Homem

vamos? E, principalmente, de onde viemos?

alto, elegante, cuja postura e oratória vibrante causa-

Assim, para encontrar as origens da UNIMED é pre-

va forte impacto; e todos os assuntos atuais do coo-

ciso dar um passeio no tempo, mais especificamente

perativismo médico brasileiro estão ligados, influen-

a 1967, Santos (SP), e encontrar o Edmundo Castilho,

ciados ou inspirados por seus atos. Ele iluminou ca-

médico, então com 38 anos de idade e sua crença no

minhos com fachos de luz orientadores que ainda hoje

cooperativismo, além de seus esforços para disseminar

brilham.

esses ideais para o exercício do trabalho médico.

Sua obra hoje é representada por 349 cooperativas

À época Castilho apresentava singelos resultados

médicas, 113 mil médicos, 112 hospitais próprios e 14 hos-

aos colegas da recém fundada União dos Médicos –

pitais dia, além de 208 pronto-atendimentos, 94 labo-

Unimed. Mal poderia imaginar que cinco décadas
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depois seu ideal serviria de exemplo para o mundo.
Foi deste modo que o maior sistema cooperati-

buscar adaptações necessárias e resgatar os princípios cooperativistas.

vista médico do planeta nasceu no Brasil. Responsável

Sem favor ou fortuna, Castilho detinha todo equi-

por cuidar da saúde de 19 milhões de brasileiros, está

pamento intelectual e os melhores atributos pessoais,

presente em 84% do território nacional e detém 31%

além da experiência, cortesia, dignidade e coerência

do mercado de planos de saúde do país. Sua marca

de um grande líder. Era gentil, agradável e eficaz,

vale atualmente mais de R$ 2,8 bilhões, em 21º lugar

cultivava ainda a virtude da franqueza. Como grande

entre as mais valiosas do país.

presidente conheceu também fluidas lealdades e ami-

Desafios a Castilho nunca representaram proble-

gos temporários.

mas. Nascido em Penápolis, interior de São Paulo, foi

No dia 9 de junho, Dr. Edmundo Castilho nos dei-

criado na rotina do campo. Nos planos do pai, seria

xou, aos 86 anos. Mas seu legado será eterno, bem

fazendeiro. Porém não era este seu objetivo. Devido

como sua lição de determinação e resiliência. Não há

a próprios problemas de saúde, teve muito contato

dúvidas de que sua passagem foi brilhante. Como

com médicos e acabou se apaixonando pela profis-

poucos conseguiu mostrar ao mundo que é possível

são. Enfrentou as dificuldades da sua decisão e for-

fazer diferente, pensar e agir para o bem coletivo. Há

mou-se na Universidade Federal do Paraná, em

no cuidado dedicado a cada um dos 19 milhões de

Curitiba. Na academia foi colega e amigo do não me-

beneficiários a inspiração que move o sistema Unimed,

nos célebre e digno, Dr. Paulo Dias Fernandes, mé-

o compromisso firmado por seu idealizador no dia

dico e escritor, fundador e decano da Unimed Erechim.
Já durante a faculdade, Edmundo Castilho se questionava sobre a mercantilização da medicina. À época, só existiam dois modelos de atendimento: particular, acessado somente por quem tinha dinheiro e
o alternativo, onde o médico empregado de algum
hospital atendia as pessoas menos favorecidas em
ambulatório ou consultório precário. Descontente com
a situação pensou em garantir acesso qualificado a
todos os pacientes, respeitando a autonomia dos
profissionais.
Determinado a provocar mudanças na forma como era desenvolvido o trabalho médico, estudou e
aprofundou-se nos princípios do cooperativismo, e
dedicou esforços à implantação da União dos Médicos.
Compartilhando conhecimento, alimentado pela coragem para inovar, Castilho mostrou-se um grande
empreendedor, o que levou a multiplicar seus ideais
cooperativistas para muito além do que sonhara. Sua
ideia foi ainda impulsionada pelo surgimento das gran-

em que decidiu mudar o rumo de sua vida e da história da Medicina Brasileira.
Por dever de honra, ante sua morte, não podemos
permitir que seu nome e suas ações passem esquecidas pelos médicos cooperados e só evocadas e
apresentadas aos olhos de uma nova geração pelo
obituário.
Honra ao bravo que não voltará. Não mais veremos aquele rosto. A serviço de sua nobre causa, passou pela inclemência da morte e dorme seu sono
eterno. Seu lugar, seus amigos, suas salas não mais
sentirão a sua presença, pois nunca mais retornará
como o conhecemos. Mas, num sentido mais elevado e nobre, voltará hoje e sempre para nós. Retornará
com uma mensagem de dever, coragem e cooperação acima de tudo. Voltará para nós como a lembrança de um alto dever fielmente cumprido; voltará
como a inspiração de seu exemplo. Paz, então, para
o que ficou dele, a honra, a obra e suas memórias.
Para sempre, Unimed! Para sempre Dr. Castilho!

des montadoras de veículos, que exigiam atendimento médico abrangente e diferenciado. Daí a origem
e consolidação das medicinas de grupo, de cunho
mercantilista, e das cooperativas, eminentemente democráticas e de profundo alcance social.
O empenho e coragem a qual abraçou sua causa e cumpriu seus objetivos, proporcionou um legado incomparável ao trabalho médico; ultrapassou fronteiras, mudou conceitos e enfrentou os desafios impostos por um mundo sempre em evolução. Nenhuma barreira foi grande o suficiente para
deter o idealizador da Unimed. O crescimento extraordinário alcançado pelo Sistema o fez muitas
vezes repensar para encontrar novas soluções,
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MARKETING & COMUNICAÇÃO

Comunicação para um

cooperativismo mais forte
DANIELA LEMKE
GERENTE DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA OCB

I

nformação é poder. Justamente por isso, a

tornarem cooperativistas. Histórias que podem

comunicação tem um papel relevante pa-

(e já estão sendo) contadas ao público em nos-

ra o alcance do desafio lançado pelo Sistema

sa revista, em nosso site e, muito em breve,

OCB ao cooperativismo brasileiro: tornar nosso

também em nossas redes sociais.

movimento reconhecido pela sociedade, até 2025,

Outro desafio da comunicação cooperati-

por sua competividade, integridade e capacida-

vista é o alimento do nosso discurso institu-

de de trazer felicidade para as pessoas.

cional. Afinal, que mensagem queremos trans-

Especificamente no âmbito da comunicação,

mitir aos nossos públicos interno e externo.

a melhor maneira de trabalhar por esse objetivo

Se queremos ser reconhecidos por nossa in-

é dando visibilidade às cooperativas brasileiras

tegridade, competitividade e capacidade de

e aos nossos cooperados. Por isso — estamos

trazer felicidade para as pessoas, temos de

trabalhando, online e off-line — para mostrar

ressaltar, respectivamente, a solidez dos nos-

que ser cooperativista é a uma maneira inteli-

sos valores, os nossos resultados comerciais

gente de construir uma vida plena. Uma vida

e as nossas histórias de vida. Essa unicidade

na qual o trabalho, a renda e a família caminham

de discurso entre a unidade Nacional e as uni-

juntos, pautados por valores fundamentais co-

dades estaduais é um ponto fundamental pa-

mo a ética, o respeito e a solidariedade.

ra garantir a efetividade dos processos

E já temos o ingrediente principal para ter

46

comunicacionais.

uma comunicação de resultados: boas histó-

Vale ressaltar: o alinhamento e a consolida-

rias. Cada vez mais, instituições públicas e pri-

ção do nosso discurso institucional fortalecem

vadas, comerciais ou não, dedicam-se a contar

não apenas a imagem do Sistema OCB, mas de

histórias capazes de encantar seu público-al-

todo o movimento cooperativista. Esse fortale-

vo. Vivemos a era do storytelling — técnica de

cimento, por sua vez, amplia a representativida-

engajar a audiência por meio da humanização

de e o poder de negociação do Sistema OCB

de relatos. E o que é o cooperativismo se não

junto aos Três Poderes, ao terceiro setor, a mer-

um movimento repleto de belas narrativas de

cado e a todos os públicos estratégicos para o

pessoas que empreenderam, acreditando em

nosso desenvolvimento. É um ciclo virtuoso no

um mundo mais justo, feliz, equilibrado e com

qual a comunicação caminha junto com a área

melhores oportunidades para todos. Cada coo-

de relações institucionais pela consolidação do

perado tem uma história para contar. Uma his-

nosso modelo de negócios e pela divulgação

tória capaz de inspirar outras pessoas a se

das vantagens de ser cooperativista.
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