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Acesse na íntegra o vídeo da homenagem 
no canal do Youtube da Assembleia: 
https://bit.ly/2QKJ70h

OCERGS RECEBE HOMENAGEM 
PELOS SEUS 50 ANOS
No dia em que completou 50 anos (24/3), a Ocergs 
recebeu a medalha da 55ª Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. A honraria foi proposta 
pelo deputado estadual Elton Weber, coordenador da 
Frencoop/RS, e entregue também pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e pelo 
deputado estadual, Sérgio Turra ao presidente do 
Sistema Ocergs, Vergilio Perius. 

OCERGS DEBATE TEMA DE LOGÍSTICA REVERSA COM A 
FRENCOOP/RS, CASA CIVIL, COOPERATIVAS E ENTIDADES
A Ocergs solicitou à Specialitá Consultoria Tributária a elaboração de minuta de 
legislação estadual sobre o tema de Logística Reversa, que foi apresentada 
inicialmente ao coordenador da Frencoop/RS, deputado estadual Elton Weber. No 
dia 10 de março, o projeto foi apresentado à Casa Civil, que se comprometeu 
em analisar e dar andamento ao processo. A Ocergs também compartilhou 
o documento com a Fiergs e a Federasul. No dia 24 de março, a minuta foi 
enviada para as cooperativas poderem se manifestar e colaborar com esse 
processo até o final deste mês. A Ocergs tem agendado para o dia 5 de abril 
reunião para tratar de temas técnicos com especialistas e analistas das 
entidades Fiergs e Federasul.

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://bit.ly/2QKJ70h
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178 participações de dirigentes, 
gestores e técnicos das Centrais, 
Federações e Confederações de 

cooperativas gaúchas

128 usuários diretos das 
soluções oferecidas pela 

Escoop avaliaram os serviços 
prestados pela Faculdade

47 colaboradores do Sistema 
Ocergs-Sescoop/RS partiparam 

do processo através de 
pesquisa eletrônica

37 entrevistas com membros 
da Diretoria e dos Conselhos 

do Sistema Ocergs-Sescoop/RS
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2021-2023
O Sistema Ocergs-Sescoop/RS iniciou em novembro de 2020 o projeto de revisão do Planejamento 

Estratégico para o período 2021-2023. A partir das entrevistas e pesquisas 
eletrônicas aplicadas, o Sistema tem um panorama 
do diagnóstico distribuído na matriz SWOT, que dará 
origem a uma série de opções estratégicas que serão 
avaliadas pela Diretoria e Conselhos do Sistema. No 
decorrer das próximas semanas, a instituição avançará em 
algumas etapas, como a definição e priorização de projetos, 
alinhamento das ações estratégicas no âmbito sistêmico e 

a estruturação de indicadores e metas que irão compor o plano de ação detalhado 
envolvendo a atuação integrada da Ocergs Organização e Sindicato, do Sescoop/RS e da Escoop.  

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
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Avaliação de todos os gaps 
existentes na estrutura

Implantação de regras e 
instrumentos que envolvem o 
Código de Ética e de Conduta

Implementação de novas polít icas de 
governança de dados e segurança da 
informação

Estruturação do processo e 
dos canais apropriados para 
recepção e análise das denúncias

Treinamento de pessoas

Implementação das medidas 
de correção

Implantação de Polít icas de 
Integridade

Promoção de ações educacionais e de 
endomarketing para conscientização 
sobre as novas práticas da organização

Definição da estratégia de 
comunicação

PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DE CONFORMIDADE À LGPD

O Sistema Ocergs-Sescoop/RS e a 
Escoop iniciaram em janeiro de 

2021 o projeto de implementação 
de conformidade à Lei Geral 

de Proteção de Dados – LGPD. A 
referida legislação inaugura novas 

regras e procedimentos que devem ser 
observados durante o desenvolvimento 

das atividades que se utilizam de dados pessoais. 
Para garantir a segurança de todos os dados 
pessoais que transitam pela nossa estrutura (física 
e digital) e a privacidade das pessoas que os confiam 
a nós, várias ações serão realizadas ao longo dos 
próximos meses, visto que o projeto foi iniciado 
com o estabelecimento do planejamento das ações, 
onde foi constituído um Comitê Multidisciplinar 
para Implementação de Conformidade à LGPD. Das 
etapas previstas no projeto, estamos na fase 2, que 
é o Mapeamento das operações de tratamento de 
dados pessoais e processos de negócio. Confira a 
seguir as próximas etapas a serem implementadas:

IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE
O Sescoop/RS aderiu ao 
Programa de Integridade aprovado pelo 
Conselho Nacional do Sescoop, que tem 
como objetivo combater a corrupção 
através da demonstração da boa-fé e do 
compromisso dos administradores na 
implementação de medidas preventivas 
contra práticas antiéticas e promotoras 
da integridade da organização. No mês de 
fevereiro, a entidade designou o Comitê 
Técnico Multidisciplinar para implementar 
na prática o Programa de Integridade, 
que se aplica a empregados, dirigentes 

e conselheiros, e envolve a 
necessidade de disciplinar o 
funcionamento interno das 

instâncias de governança e 
do canal de denúncias. 
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PRÓXIMAS ETAPAS
AÇÕES A SEREM REALIZADAS
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26 cooperativas participantes no 
Ciclo PDGC 2021 (atualizado em 

29 de março)

WEBINAR:
PREPARAÇÃO PARA 

O CICLO 2021 DO PDGC

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES 
DO SISTEMA OCERGS-SESCOOP/RS

O Boletim Informativo do Sistema Ocergs é mais um canal de Comunicação que busca a 
transparência de atuação do Sistema em prol do desenvolvimento de boas práticas de gestão e 
governança das cooperativas. Caso tenha dúvida ou queira compartilhar alguma informação ou 
comentário envie e-mail para imprensa @ocergs.coop.br.

Curso Preparatório para Conselho 
Fiscal ( Inscrições encerradas)

Curso de Formação de Dirigentes do 
Ramo Tranporte (Inscrições encerradas)

Curso de Desenvolvimento de Lideranças 
de Alta Performance (Inscrições encerradas)

Curso de Identidade Cooperativa (Inscrições 
abertas até 14 de abril no site do Sescoop/RS) 

Curso de Secretaria de Governança 
(Inscrições em breve) 

Curso de Educação Cooperativa 
(Inscrições em breve) 

Curso de Fundamentos do 
Cooperativismo ( In company)

CICLO 2021 DO PDGC E 
PRÊMIO SOMOSCOOP 
EXCELÊNCIA EM GESTÃO
O Sistema Ocergs-Sescoop/RS promoveu 
no dia 25 de fevereiro o Webinar: Preparação 
para o Ciclo 2021 do PDGC. O evento marcou 
a apresentação das principais novidades e 
etapas do Programa de Desenvolvimento 
da Gestão das Cooperativas (PDGC) e do 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
2021. O Ciclo 2021 do PDGC está aberto e as 
cooperativas com interesse em participar do 
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
devem preencher o questionário do PDGC e 
se inscrever até 30 de abril.
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GRUPO DE INOVAÇÃO
No início de março, foi lançado no Sescoop/RS 
o primeiro grupo de inovação, chamado Gru-
po Mèliés. Inspirados no ilusionista e cineasta 
francês Georges Mèliés (1861-1938), alguns 
colaboradores do 
Sescoop/RS foca-
ram nas três áreas 
finalísticas (Moni-
toramento, For-
mação Profissional e Promoção Social) e de-
dicaram seus esforços para apresentar uma 
alternativa ao trabalho que acontece hoje. O 
grupo se reúne semanalmente e trabalha para 
melhorar os processos referentes aos proje-
tos apresentados pelas cooperativas quando 
da entrega de seus planejamentos.

ESCOOP EM AÇÃO
Em fevereiro e março, a Faculdade 
de Tecnologia do Cooperativismo - 
Escoop realizou três capacitações 
abertas voltadas ao processo assemblear que está 
sendo conduzido nesse período pelas cooperativas. 

Foram realizadas duas turmas do Curso 
de Reuniões e Assembleias Gerais 
Semipresenciais e Digitais em Sociedades 
Cooperativas e uma turma do Curso de 
Contabilidade Cooperativa. Com a missão 

de promover o desenvolvimento sustentável 
das cooperativas por meio de soluções 
inovadoras e de excelência na aprendizagem 
e pesquisa, a Escoop preparou para 
o mês de abril sete capacitações que 
você pode conferir a seguir.  
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Acesse o evento na íntegra em nosso canal 
do YouTube: https://bit.ly/39mJdlc

CURSOS DA ESCOOP EM ABRIL

Para mais informações entre em contato pelo e-mail relacionamento@escoop.edu.br. Os 
cursos da Escoop possuem 70% de desconto para cooperativas registradas e regulares no 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS.

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1167/curso-identidade-cooperativa-online/
http://escoop.edu.br/cursos/curso-de-fundamentos-do-cooperativismo/
https://bit.ly/39mJdlc

