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NOVA GESTÃO DO 
SISTEMA OCERGS PARA O 
EXERCÍCIO 2022-2026
O Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) 
realizou no dia 29 de abril a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO). Na ocasião, foi realizada a 
eleição dos membros da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Conselho de Ética da Ocergs e, na 
semana seguinte, os novos membros do 
Conselho de Administração e Fiscal do Sescoop/RS assumiram seus cargos. “Vamos trabalhar 
juntos, sozinhos não somos ninguém, agora todos nós juntos vamos ser muito fortes e grandes 
no futuro”, afirmou o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, durante o discurso de 
posse na Assembleia Geral Ordinária. 

COOPERATIVAS PODEM 
ACESSAR RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO SISTEMA OCERGS
Já está disponível no portal de Transparência o 
Relatório de Prestação de Contas 2021 e Plano de 
Trabalho 2022 do Sistema Ocergs. A publicação reúne 
dados de investimentos da entidade em diversas 
áreas para atender aos objetivos traçados pelo 
Sistema Ocergs.

Acesse aqui: 
https://bit.ly/3kcHrrM 

Clique aqui e conheça os integrantes da nova gestão

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/noticias/2022/05/13/sistema-ocergs-tem-novos-conselheiros/
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SISTEMA OCERGS DISPONIBILIZA 
ARTES ABERTAS PARA COOPS
O setor de Comunicação e Marketing do Sistema Ocergs 
apresenta uma novidade para as cooperativas registradas 
na Ocergs. A partir de agora, a cooperativa tem a 
possibilidade de acessar um diretório com artes abertas, 
podendo anexar a sua marca a conteúdos e materiais 
produzidos pela Assessoria de Comunicação da Unidade 
Estadual e do Sistema OCB. São peças gráficas e digitais, 
conteúdos para as redes sociais e comunicação interna. 
Para acessar o diretório a coop deve encaminhar e-mail 
para imprensa@ocergs.coop.br manifestando interesse.

COOPS DE CRÉDITO PODEM 
ATUALIZAR O CADASTRO NO 
SOU.COOP ATÉ 27 DE MAIO 
As cooperativas de Crédito podem atualizar o 
seu cadastro na plataforma Sou.Coop até o dia 27 
de maio. As informações servem para aprimorar 
o principal banco de dados do cooperativismo 
brasileiro, gerando indicadores que demonstram 
o quanto o setor contribui com o desenvolvimento 
econômico e social da sociedade brasileira. Os dados 
serão utilizados para a elaboração do Anuário Brasileiro do Cooperativismo 2022, tradicional 
estudo do Sistema OCB sobre o cenário do cooperativismo no País.

27de 
maio

Por poderem realizar as Assembleias Gerais Ordinárias 
até abril, o prazo para as coops de Crédito atualizarem as 

informações na plataforma é até 27 de maio.

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://somoscooperativismo.coop.br/sou-coop
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Que ótimo! Então temos um lembrete 
importante para você! A atualização 
dos dados da sua cooperativa deve 
se feita mensalmente, assim temos 

indicadores que demonstram o quanto o 
setor contribui com o desenvolvimento 

econômico e social da sociedade gaúcha.

Claro! Ainda nao,

O Sistema Desempenho é uma 
plataforma gratuita oferecida pelo 
Sescoop, que calcula indicadores 
a partir dos dados inseridos pela 

cooperativa, permitindo a comparação 
com o mercado, além de apoiar na 

tomada de decisão.  

Sistema 
Desempenho.

Onde Gestão e Indicadores se 
encontram pelo desenvolvimento 
das cooperativas!

Você já sabe da importância dos indicadores no processo 
decisório da sua cooperativa.

Sabia que o Sescoop oferece um sistema com foco  nos resultados pelo 
desenvolvimento das cooperativas?

Para a sua coop participar do Eixo Desempenho é muito 
simples, basta acessar o site do programa e se cadastrar caso 

você seja um(a) novo(a) usuário(a). E se ficar com alguma 
dúvida você pode entrar em contato com o analista técnico 

Cássio Triches, através do e-mail cassio-triches@sescooprs.
coop.br ou do telefone (51) 3323-0074.

me conta 
mais?

Já uso o 
Sistema Desempenho!

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://desempenho-prd.cloudapps.sescoop.coop.br/inicio
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Ciclo 2022 aberto até 31 de agosto
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CICLO 2022 DO PDGC 
SEGUE ABERTO
O Ciclo 2022 do Programa de 
Desenvolvimento da Gestão 
das Cooperativas (PDGC) está 
aberto até 31 de agosto. Com 
foco nos processos de gestão 
e governança das cooperativas, 
o programa gera diagnósticos 
para a melhoria contínua a cada 
ciclo de planejamento, execução, 

controle e aprendizado. Em 2021, o PDGC contou com 125 adesões de cooperativas gaúchas 
com diagnóstico finalizado, o que representa um crescimento de 16,82% em relação a 2020.

CAPACITACOOP OFERECE TRILHA 
DE APRENDIZAGEM  GRATUITA 
Você sabia que existe uma trilha de aprendizagem 
gratuita para melhorar os processos de gestão da sua 
cooperativa? A Trilha “Caminho para a Excelência” 
apresenta conceitos alinhados aos instrumentos 
de avaliação do PDGC e aos eixos de atuação 
do Sescoop (Identidade; Governança; Gestão e 
Desempenho). Composta por 10 cursos, a trilha 
traz ferramentas e conhecimentos relevantes para 
aprimorar os processos de gestão da organização 
cooperativa. Tudo ao seu alcance através da plataforma 
de aprendizagem do cooperativismo brasileiro, a 
CapacitaCoop!

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://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://pdgc.somoscooperativismo.coop.br/sistemas-pdgc
https://www.capacita.coop.br/sescoop/trails/6041/general
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SISTEMA OCERGS INTEGRA 
CONSELHO NACIONAL 
DE COMUNICAÇÃO 
COOPERATIVISTA
O Sistema Ocergs passou a integrar a 
partir de maio deste ano o Conselho 
Nacional de Comunicação Cooperativista, 
representado pelo assessor de Comunicação e Marketing, Leonardo Machado. Em um novo 
formato, o Conselho consultivo-propositivo agora conta com dez representantes das cinco 
regiões do Brasil, dobrando o número de participantes em cada região. Os integrantes reúnem-
se mensalmente com o objetivo de discutir questões estratégicas relativas à comunicação 
sistêmica do Sistema OCB e suas 27 Unidades Estaduais. 

Calendário de feiras: 
https://bit.ly/3u016Qx

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
PARA COOPS NO EXTERIOR
O calendário de tradicionais feiras de alimentos, 
bebidas e agronegócios retomou a sua rotina no 
Brasil e no mundo. Com isso, surgem oportunidades 
para as cooperativas exporem os seus produtos 
e promoverem negócios com potenciais novos 
clientes. São quatro feiras internacionais com 
inscrições abertas: Annapoorna - Anufood Índia 2O22 
(Índia), China International Import Expo (China), Israfood 
(Israel) e Sial Paris 2022 (França). 

https://www.somos.coop.br/
https://www.facebook.com/Ocergs.SescoopRS
https://twitter.com/OcergsSescoopRS
https://www.anufoodindia.com/
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://stier.co.il/israfood/en/
https://www.sialparis.com/
http://www.sescooprs.coop.br/
https://www.youtube.com/SescoopRSOficial
https://bit.ly/3u016Qx
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CONHEÇA AS NEWSLETTERS DO SISTEMA OCB

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.

Newsletter semanal que reúne 
em um mesmo espaço as análises 

sobre os cenários político, 
econômico e tributário, além 
das notícias do cooperativismo 
que foram destaque na semana. 

Uma oportunidade para 
acompanhar tudo isso de perto 
e usar os conteúdos em decisões 

estratégicas.

Nosso movimento conta com uma 
plataforma de inovação própria, 
com conteúdos segmentados 
e que apontam caminhos para 
as coops inovarem. E para levar 
esses conteúdos atualizados 

direto para a sua caixa de entrada, 
o Sistema OCB criou a InovaCoop 
News. Uma newsletter quinzenal 
que traz as novidades sobre 
inovação e cooperativismo.

A newsletter quinzenal feita 
especialmente para compartilhar 

histórias inspiradoras do 
cooperativismo e te manter 

atualizado sobre o que as coops 
têm feito de melhor Brasil afora. 
Histórias que fazem parte do blog 
SomosCoop e da revista Saber 

Cooperar.

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. 

Edições anteriores Conheça o InovaCoop Acesse o blog

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://materiais.somoscooperativismo.coop.br/analises-anteriores
https://inova.coop.br/
https://www.somos.coop.br/nossas-historias/

