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COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS PODEM FOMENTAR A 
CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS 

A Caixa Econômica Federal, em seu novo formato de financiamento de imóveis para 
a moradia prevê que entidades sem fins lucrativos e, entre estas, cooperativas 

agropecuárias, possam fomentar um grupo de pelo menos 20 trabalhadores para 
estes organizarem uma coperativa habitacional. A cooperativa agropecuária 

incentiva seus trabalhadores e a habitacional se encarrega, depois 
de constituída e organizada, de administrar Projetos Habitacionais 
Cooperativos. Dessa forma, uma cooperativa agropecuária 

que projeta a construção de uma nova planta de agroindústria 
em algum município onde falta mão de obra pode, por exemplo, ao invés de 
transportar trabalhadores de municípios vizinhos, fomentar junto a esse grupo 
de trabalhadores que os mesmos se organizem e constituam uma cooperativa 
habitacional para realizar a construção de imóveis em terreno próximo da agroindústria. Além de 
apoiar essas iniciativas, o Sistema Ocergs-Sescoop/RS está à disposição das cooperativas para 
contribuir na capacitação desses trabalhadores na gestão de uma cooperativa habitacional.

INSCRIÇÕES PRORROGADAS 
PARA O PRÊMIO SOMOSCOOP 
EXCELÊNCIA EM GESTÃO
Coops gaúchas com interesse em participar 
do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 
2021 têm agora novo prazo para preencherem 
o questionário do PDGC e se inscreverem. O 
Sistema OCB prorrogou as inscrições até 30 de 
junho! E vale lembrar, a participação no evento 
traz uma série de vantagens para as coops. O 
reconhecimento nacional de boas práticas em 
gestão, a credibilidade de imagem, a formação 
de novas conexões entre as cooperativas, e 
isso tudo sem falar que as boas práticas da sua 
coop podem inspirar todo o nosso movimento! 
Confira o regulamento e participe: excelencia.
premiosomoscoop.coop.br/.

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://excelencia.premiosomoscoop.coop.br/
https://excelencia.premiosomoscoop.coop.br/
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Curso Preparatório para Conselho Fiscal - 
Turmas II e III (Inscrições abertas até 27/04 e 
18/05, respectivamente)

Curso Gestão de Conflitos 
( Inscrições abertas até 30/05) 

Curso Desenvolvimento de Lideranças 
para a Gestão de Dados em 
Cooperativas (Inscrições em breve) 

Curso Os 17 ODS e as cooperativas 
(Inscrições em breve) 

Curso Planejamento estratégico 
( Inscrições em breve) 

Curso Capacitação para Docentes do 
Cooperativismo: Tecnologias Digitais 
de Ensino (Inscrições abertas até 13/05) 

Curso de Governança Cooperativa 
In Company - Unimed Federação RS

Curso Sustentabilidade e Finanças Sustentáveis 
(ESG): conceitos e práticas para gestão do tema 
em cooperativas (Inscrições abertas até 18/05)

Curso OKR - Ferramenta de Gestão (Inscrições 
abertas até 11/05)

Curso de Secretaria de Governança 
(Inscrições abertas) 

Curso As Diversidades nas Cooperativas 
(Inscrições em breve) 

Curso Ecossistema Cooperativo (Inscrições 
em breve) 

Curso de Fundamentos do 
Cooperativismo - Turma I I 
In Company - Unimed Federação RS
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EXPRESSÃO DO 
COOPERATIVISMO GAÚCHO
O lançamento oficial da Expressão do 
Cooperativismo Gaúcho 2021 ano-base 
2020 já tem data marcada: 30 de junho! 
A cerimônia de divulgação 
do tradicional balanço dos 
números do setor no Rio 
Grande do Sul  ocorrerá 
durante o Tá na Mesa virtual, 
a partir das 12h. 

ESCOOP EM AÇÃO
Em abril, os cursos de extensão 
estão com tudo na Escoop! Esse 
mês, já estamos com o Curso 
Preparatório para Conselho Fiscal e Curso de 
Formação de Dirigentes do Ramo Transporte 

em andamento. Além disso, o Curso de 
Fundamentos do Cooperativismo junto 

à Unimed Federação RS foi finalizado 
com mais de 40 participantes, e vem 
a segunda turma por aí!    

PRÓXIMOS CURSOS 
DISPONÍVEIS

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.

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
http://escoop.edu.br/cursos/curso-preparatorio-para-conselho-fiscal-turmas-2-e-3/
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1176/curso-gestao-de-conflitos-online/
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1171/curso-capacitacao-para-docentes-do-cooperativismo-tecnologias-digitais-de-ensino-online/
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1175/curso-sustentabilidade-e-financas-sustentaveis-esg-conceitos-e-praticas-para-gestao-do-tema-em-cooperativas-online/
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1174/curso-okr-ferramenta-de-gestao-online/
https://www.sescooprs.coop.br/cursos-e-eventos/1174/curso-okr-ferramenta-de-gestao-online/
http://escoop.edu.br/cursos/secretaria-de-governanca/
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial

