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OCERGS LANÇA LIVRO COM
TRAJETÓRIA DE SEUS 50 ANOS
A Ocergs lançou oficialmente o livro Ocergs 50 anos
– 1971 a 2021, que retrata o caminho percorrido pela
entidade com seus desafios, superações e realizações
junto às cooperativas e associados. Dividida em dez
capítulos, a obra é apresentada sob duas perspectivas:
a primeira parte, de autoria do professor Edgar
Schulze, resgata aspectos importantes da história
do cooperativismo e da constituição da entidade.
Já a segunda parte agrega relatos e contribuições de
representantes dos diferentes ramos do cooperativismo
gaúcho – Agropecuário, Saúde, Crédito, Consumo, Infraestrutura, Transpor te e Trabalho,
Produção de Bens e Serviços.

OCERGS

Acesse a publicação digital em
https://bit.ly/3IXhPum.
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EPECOOP DEBATE
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E
PERSPECTIVAS DE MERCADO
Avaliar os cenários econômicos, discutir alianças
estratégicas e oportunidades de negócios para
o cooperativismo. Com esse olhar, o tradicional
Encontro de Presidentes e Executivos de
Cooperativas (Epecoop) iniciou com a palestra
do sócio-líder da KPMG Consultoria, Martiniano
Lopes, que tratou sobre alianças estratégicas
e competitividade com foco em inovação. O segundo dia reservou espaço para a discussão a
respeito das oportunidades e desafios na visão dos executivos. A palestra foi do sócio-líder de
Clientes e Mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul, Jean Paraskevopoulos Neto.

Palestra 1: Alianças Estratégicas e Competitividade com
Foco em Inovação, com Martiniano Lopes
https://bit.ly/3Gzpihz.

Palestra 2: Perspectivas de Mercado, oportunidades e
desafios na visão dos executivos (CEO Outlook), com
Jean Paraskevopoulos Neto
https://bit.ly/3If8uwD.
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5 COOPS DO RIO GRANDE DO SUL
CONQUISTAM PRÊMIO SOMOSCOOP

NÚMEROS DO DIA C
NO RS EM 2021

A força do cooperativismo gaúcho se consolida e se
reafirma ano após ano. E na vanguarda desse processo
estão as coops, que mais uma vez fizeram bonito no
Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão. Ao todo, cinco
cooperativas do RS conquistaram a distinção, sendo três
no nível Compromisso com a Excelência - Unimed Erechim
(Faixa Prata), Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG (Faixa Bronze)
e Sicredi União RS (Faixa Bronze) - e duas no nível Rumo
à Excelência - Unimed Fronteira Noroeste (Faixa Ouro) e
Unimed Central de Serviços Auxiliares (Faixa Prata).

Em um ano marcado pela união
de esforços da sociedade para
superar a pandemia imposta pela Covid-19,
o programa Dia de Cooperar (Dia C) alcançou
números importantes no Rio Grande do Sul, com
destaque para as 208 iniciativas que atenderam
ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2
(ODS 2) - Erradicar a fome.

382
280.122
16.377
iniciativas beneficiários voluntários

204 coops

MARMITA COOP DOA MAIS
DE 3 TONELADAS DE
ALIMENTOS

O projeto Marmita Coop alcançou
em 2021 a marca de 3.160,55
quilos de alimentos
arrecadados. As doações contemplaram
a Associação BeneCOOP
ficente O Bom Samaritano (ABOBS) e famílias
carentes da comunidade
da Lomba do Pinheiro, na zona leste de
Porto Alegre. A iniciativa integrou o Dia
C e contou com a criação da campanha
de endomarketing Solidômetro - painel
digital que marcou o avanço das doações
no último semestre e ficou disponível
no hall de entrada da entidade.

M

armita

215 municípios
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SISTEMA OCERGS REALIZA 181 DEVOLUTIVAS EM 2021
O Sistema Ocergs, em conjunto com Federações, realizou
no ano de 2021 um total de 181 devolutivas, contemplando
154 cooperativas gaúchas. Ao todo, foram realizadas 56
devolutivas do Eixo Desempenho, que integram o Programa de
Desenvolvimento Econômico-Financeiro
e permitem à cooperativa ter acesso
a dados concretos para analisar o seu
desempenho em relação ao restante do
setor ou às cooperativas do mesmo ramo de atividade. Já nos Eixos
Gestão e Governança foram realizadas 125 devolutivas do Programa
de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), o que
representa um crescimento de 16,82% em relação a 2020.

27 regiões
do Estado

+ 2,7 milhões
de associados
impactados

75 municípios
726
participantes nas
devolutivas

154 coops
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CONHEÇA AS NEWSLETTERS DO SISTEMA OCB
O Sistema OCB tem conteúdo para todos os gostos cooperativistas! São diferentes assuntos, com três
newsletters que levam temas interessantes e importantes diretamente para a sua caixa de entrada.

panorama

A newsletter quinzenal feita
Newsletter semanal que reúne
Nosso movimento conta com uma
em um mesmo espaço as análises plataforma de inovação própria,
especialmente para compartilhar
com conteúdos segmentados
histórias inspiradoras do
sobre os cenários político,
cooperativismo e te manter
econômico e tributário, além
e que apontam caminhos para
as coops inovarem. E para levar
atualizado sobre o que as coops
das notícias do cooperativismo
têm feito de melhor Brasil afora.
que foram destaque na semana.
esses conteúdos atualizados
Uma oportunidade para
direto para a sua caixa de entrada, Histórias que fazem parte do blog
o Sistema OCB criou a InovaCoop
SomosCoop e da revista Saber
acompanhar tudo isso de perto
Cooperar.
e usar os conteúdos em decisões
News. Uma newsletter quinzenal
que traz as novidades sobre
estratégicas.
inovação e cooperativismo.

Edições anteriores

Conheça o InovaCoop

Acesse o blog

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.
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