Só em 2019, foram mais de 584 mil pessoas capacitadas profissionalmente,
quase 4 milhões de pessoas beneficiadas com ações de promoção social
promoção social e 2 mil cooperativas assessoradas.
Vem com a gente.

Nosso compromisso
é desenvolver pessoas
para desenvolver cooperativas
para desenvolver o Brasil.

Promovendo mudanças
que impulsionam o país.
somoscooperativismo.coop.br

Mensagem do Conselho de Administração

Depois da
tempestade,
a bonança do
cooperativismo
LUÍS ALBERTO PEREIRA
Presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO

Quando estamos no olho do furacão, como agora,
sentindo e sofrendo os impactos de uma das maiores
crises econômicas e de saúde das últimas décadas,
parece difícil saber o que vem após a tempestade. Entretanto, mesmo sem enxergar o fim da estrada, para
quem está no cooperativismo, não tem para-brisas
embaçado. Afinal, seguimos princípios muito sólidos,
natos do nosso movimento, da nossa filosofia.
Se observarmos ao redor, muitas das ações que têm
sido difundidas no mercado e na sociedade, como forma de sobrevivência nesse momento, já são praticadas
no nosso modelo há mais de século. As parcerias que
as empresas têm buscado entre si para se ajudarem no
enfrentamento da crise, no cooperativismo, tem nome:
é a intecooperação, nosso sexto princípio. As correntes
de solidariedade e doações que estão sendo organizadas, temporariamente, por pessoas e empresas, para
levar auxílio aos mais vulneráveis, já fazem parte da
rotina das cooperativas, que exercitam o sétimo princípio, o interesse pela comunidade, a qualquer tempo ou
fase, com ações durante todo o ano.
E assim por diante, todos os demais princípios do
cooperativismo juntos - adesão voluntária e livre (1º),
gestão democrática (2º), participação econômica dos
membros (3º), autonomia e independência (4º), educação, formação e informação (5º) - são responsáveis por
esse modelo de negócios mais justo e resiliente, capaz
de criar soluções e sair mais forte de quaisquer crises
e, portanto, de ser exemplo para o desenvolvimento
sustentável das cidades e da economia como um todo.
Convidamos você a evocar todo esse raciocínio a
respeito dos nossos fundamentos, para seguir na leitura dessa edição especial da REVISTA GOIÁS COOPERATIVO,
que traz na capa uma homenagem às mais de 30 mil
vidas de brasileiros que foram vítimas da pandemia.
Nesse momento excepcional da vida de cada um e da
história de nossas cooperativas, o Sistema OCB/SESCOOP-GO buscou nesses princípios o roteiro para seguir atendendo com qualidade nosso público e, mais
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do que isso, apresentando soluções para amenizar os
impactos nocivos da crise – um esforço feito, na sua
maior parte, das casas de cada colaborador
A reportagem de capa mostra os resultados da nossa grande campanha de responsabilidade social, o Dia
de Cooperar (Dia C) Goiás. Mesmo nesse ano atípico,
o projeto mobilizou ainda mais cooperativas para levar ajuda à classe de cooperados mais afetada nesse
cenário - a dos trabalhadores da reciclagem. Graças
à intercooperação de 15 cooperativas goianas, conseguimos ajudar 1.500 famílias com doação de 22,5 toneladas de produtos, entre alimentos, materiais de higiene, limpeza e proteção (como sabonete, álcool em gel
e máscaras de tecido), que se tornaram armas durante
a pandemia, na luta contra a proliferação da Covid-19.
Você confere também, nessa edição, uma série de
matérias sobre novos projetos e ações criados pelo
Sistema após o início da crise. É o caso do CoopContábil, serviço compartilhado de contabilidade que pretende dar mais eficiência contábil e reduzir custos de
pequenas cooperativas, e do S.O.S. Coop, um serviço
emergencial para orientar os gestores sobre oportunidades e soluções nesse período.
Mesmo sem atendimento presencial, continuamos
investindo na capacitação do público cooperativista,
com disseminação de conhecimentos e informações,
por meio de ferramentas eletrônicas. Foi assim que
surgiu o GoiásCoop Live, nosso projeto de transmissão
de conteúdos qualificados pelo Youtube, com as chamadas “lives”. Também criamos dois novos informativos – GoiásCoop Newsletter e GoiásCoop News –, que
são enviados diariamente à nossa lista cadastrada no
whatsapp, para manter uma comunicação ainda mais
ativa com as cooperativas.
Esses e outros assuntos de interesse cooperativista estão distribuídos ao longo dessa edição especial.
Esperamos que a aproveite como um guia de ideias e
soluções, em benefício da sua cooperativa. Juntos, sairemos mais fortes dessa crise. Boa leitura!

[ [
Mesmo nesse ano atípico, o
Dia C mobilizou ainda mais
cooperativas para levar ajuda
à classe de cooperados mais
afetada nesse cenário - a dos
trabalhadores da reciclagem.
Graças à intercooperação
de 15 cooperativas goianas,
conseguimos ajudar 1.500
famílias com doação de 25
toneladas de alimentos.
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Cuidando de gente

Sistema OCB/SESCOOP-GO e 15 cooperativas doam 22,5
toneladas de produtos a trabalhadores de cooperativas
de reciclagem afetados pela crise da pandemia.
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“A história da
nossa instituição
vem sendo
construída por
grandes líderes
e devemos dar
nossa parcela
de contribuição,
honrando a
missão que nos
foi confiada”
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ENTREVISTA /

LUÍS ALBERTO PEREIRA

“Estamos focados na
gestão por resultados”
Lídia Borges

A

A atual diretoria do Sistema OCB/SESCOOP-GO completou
um ano de gestão em maio, com uma equipe acelerada
para colocar em prática os mais de 40 projetos traçados
para a instituição até 2023, dentro das diretrizes estratégicas.
Boa parte deles já está em execução e, mesmo em meio à atual
crise, provocada pela pandemia do novo coronavírus, o ritmo de
trabalho nas duas casas não foi arrefecido, ainda que esteja sendo
feito, nos últimos meses, de forma remota, para a segurança dos
colaboradores e do público do Sistema.
Todo esse dinamismo e a busca por uma gestão cada vez
mais humanizada são, na verdade, características que vêm sendo
imprimidas à Casa do Cooperativismo Goiano pelo presidente Luís
Alberto Pereira. Nessa entrevista, ele faz um balanço do seu primeiro
ano à frente do Sistema OCB/SESCOOP-GO, fala sobre os projetos
em execução, dos significativos avanços político-institucionais já
conquistados, do foco em inovação e em resultados e da aproximação
com o público cooperativista. “Estamos muito focados na gestão por
resultados, no bom atendimento e no relacionamento mais próximo
com as cooperativas e seus colaboradores.”
Segundo Luís Alberto, a diversificação do portfólio de serviços a
serem prestados às cooperativas, em especial os compartilhados,
também faz parte do seu direcionamento estratégico, no intuito de
reduzir o custo fixo das cooperativas de menor porte. Nas páginas
a seguir, você confere, na íntegra, a entrevista com o presidente do
Sistema OCB/SESCOOP-GO.
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Às vésperas de completar um ano à frente do
Sistema, o senhor se viu diante de um grande
desafio, que é liderar o cooperativismo no Estado, em face de uma pandemia com graves consequências econômicas e sociais. O que muda
no seu direcionamento administrativo?
Nesse momento, mantivemos a serenidade, sem diminuir o ritmo, e redirecionamos nossa estrutura e nossas ações,
para nos adaptarmos à nova realidade,
agora, predominantemente digital. Além
disso, reforçamos ainda mais a nossa
comunicação com as cooperativas, para
repassar o máximo de informações que
atingem diretamente o nosso setor, como
os decretos de restrição de atividades
e as medidas econômicas de apoio às
empresas, específicas para esse período. Criamos também algumas soluções
para apoiar nossas cooperativas nessa
fase, como a contratação temporária de
uma médica infectologista para tirar dúvidas técnicas sobre o coronavírus. Em
suma, estamos atentos às adaptações
necessárias para mantermos a qualidade dos serviços do Sistema, seguindo à
risca os protocolos de saúde emanados
das autoridades sanitárias com relação
à segurança dos nossos colaboradores
e público externo.
Que conquistas e resultados o senhor destacaria no seu primeiro ano de administração?
Tem muitos projetos em construção e
vários com início de execução iminente.
Do que já fizemos, considero que avançamos muito na representação institucional com a concretização de projetos
antigos, como a participação no Fórum
das Entidades Empresariais e o assento
na Junta Comercial do Estado (Juceg). Na
parte da promoção social, ficamos muito
satisfeitos com o Dia C Goiás, em 2019,
tendo como tema a revitalização do Jardim Botânico de Goiânia, realizada em
parceria com várias cooperativas. Já na
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promoção do cooperativismo, a Cantata
de Natal, compartilhada pela cooperativa Sicoob Unicentro Brasileira, foi um
momento muito significativo que, mais
uma vez, mostrou o espírito de união e
desprendimento do cooperativismo. No
tocante à forma de atuação, estamos
muito focados, juntamente com toda
a equipe, na gestão por resultados, no
bom atendimento e no relacionamento mais próximo com as cooperativas e
seus colaboradores.
E quais foram as principais dificuldades até
agora?
Exceto as dificuldades inerentes ao momento atual, temos tido muito apoio das
competentes e dedicadas equipes das
duas casas, OCB-GO e SESCOOP/GO,
das cooperativas e dos conselheiros.
Isso facilita muito nossa gestão.
A OCB-GO teve avanços significativos no seu
papel político-institucional e de defesa do cooperativismo, na atual gestão. Após o início da
pandemia, esse protagonismo tem se tornado
ainda mais evidente. Quais são suas prioridades nessa área e como as cooperativas têm
respondido a essa linha de atuação?
Sempre tivemos, como prioridade, ouvir
as nossas cooperativas, para pensarmos
nos melhores caminhos e soluções que
acolham as suas demandas. Está sendo
assim, também, nessa crise que se estabeleceu em função da pandemia. Nós
nos reunimos com líderes dos principais
ramos do nosso setor para entender
como cada um está reagindo e, a partir
das informações obtidas, fizemos encaminhamentos aos governos estadual
e municipal em prol de algumas cooperativas mais afetadas. Também continuamos atuantes no Fórum Empresarial, em defesa de medidas que nos
beneficiem. Tudo isso reverbera dentro
e fora do ambiente cooperativista, refor-

“Quanto mais somos reconhecidos,
mais aumenta o orgulho e a confiança
dos cooperativistas goianos.”
ça a imagem e a credibilidade da nossa
instituição. Dessa forma, tenho sentido
que, quanto mais somos reconhecidos,
mais aumenta o orgulho e a confiança
dos cooperativistas goianos. Por isso,
queremos continuar o trabalho de levar
o Sistema OCB/SESCOOP-GO a ter a representatividade e o respeito que corresponda à sua grandeza e à grandeza
das cooperativas que ele representa. A
história da OCB-GO vem sendo construída por grandes líderes e devemos
dar nossa parcela de contribuição, honrando a missão que nos foi confiada.
Aumentar a base de cooperativas sempre foi
um grande desafio em todas as gestões do Sistema OCB/SESCOOP-GO. Quais são os planos
da sua diretoria para esse gargalo?
Continua sendo um desafio, mas é fundamental que avancemos nesse ponto.
Esse é um dos principais, dentre os mais
de 40 projetos que traçamos, seguindo as seis diretrizes do 14º Congresso
Brasileiro do Cooperativismo. Uma das
estratégias é aumentar o portfólio de
serviços a serem prestados às coopera-

tivas. Nesse sentido, estamos disponibilizando, a partir do mês de maio, o CoopContábil. Iremos ofertar às pequenas
cooperativas serviços de contabilidade
a preço reduzido. Com o tempo, queremos ofertar mais serviços compartilhados de forma a reduzir o custo fixo das
cooperativas de menor porte.
Quais são suas prioridades no trabalho de desenvolvimento e crescimento do cooperativismo em Goiás? Há algum ramo que precisa de
mais atenção?
Primeiramente, a nossa tarefa a fazer é
conhecer mais profundamente cada cooperativa. Depois de conhecê-la, poderemos oferecer a ela, via SESCOOP/
GO, a capacitação de que precisa para
o seu desenvolvimento. Esse também é
um projeto que se encontra em execução
e visa nos oferecer uma radiografia do
nosso sistema. Ele complementa o GDA
do SESCOOP. Mesmo com a limitação de
deslocamento, começamos o projeto de
diagnóstico por meios virtuais. Em todos
os ramos existem cooperativas em vários
estágios e com diferentes necessidades.
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Uma das diretrizes determinadas para a gestão do Sistema até 2023, a inovação, tornou-se
uma de suas bandeiras. Quais são os objetivos
para essa área e como o senhor pretende desenvolvê-la junto às cooperativas goianas?
Queremos envolvê-las nessa mentalidade e fazer junto com elas e para elas.
O ambiente Inovacoop está quase pronto e ficará lindo e propício para exercitar
a inovação, mas só ele não basta. Precisamos estar inseridos no ecossistema
de inovação local e nacional. Queremos
começar lançando desafios para produtos inovadores que sejam de interesse
dos diferentes ramos do cooperativismo.
Tínhamos programado algumas viagens
técnicas para este ano, mas, em função
da pandemia, não poderemos realizá-las. Contudo, as demais ações previstas
serão executadas. Inovação passou a ser
mais fundamental agora.
A comunicação tem recebido destaque desde
o início da sua administração. Há um esforço
para torná-la mais dinâmica e atrativa, com
conteúdo qualificado, divulgação de serviços
ao público cooperativista e promoção da visibilidade institucional e do cooperativismo. Qual a
importância desse assunto para a evolução do
Sistema?
Juntamente com a inovação a comunicação será cada vez mais necessária. A
empresa que tiver e praticar bons valores e princípios, e souber comunicá-los
ganhará o coração das pessoas. Nesse
quesito, temos uma oportunidade imensa pela frente, basta que qualifiquemos
cada vez mais nossa comunicação e,
ao mesmo tempo, consigamos atingir, a
quantidade máxima possível do nosso
público interno e o público externo.
Recentemente, o senhor iniciou um projeto interno inovador com os colaboradores das duas
casas (OCB-GO e SESCOOP/GO), no intuito de
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trabalhar a cultura organizacional, baseada
numa filosofia de gestão participativa, com valorização das pessoas e congruência de propósitos. Que resultados o senhor pretende obter
com essa iniciativa?
Queremos colocar as pessoas no centro
da organização e que sejam felizes. Isso
demanda paciência, persistência e principalmente mudança de alguns paradigmas de quem está na gestão e até dos
colaboradores. Contudo, temos exemplos concretos de que a forma de gestão
humanizada traz felicidade e felicidade
culmina em melhores resultados.
Que perspectivas o senhor guarda para o Sistema e para o cooperativismo, relativas ao ano de
2020 (em meio a essa crise) e ao restante da
gestão?
O ano de 2020 será um acidente no percurso, não sabemos ainda em que extensão, mas passaremos por ele e sairemos
mais fortes e mais humanos. Para frente,
vejo um “mar” de oportunidades. Devemos ficar atentos e sermos ágeis. O fato
de não termos perdido o ritmo, mas apenas termos ajustado as velas, nos dará
grande vantagem comparativa, quando
estivermos no novo “normal 2.0”.

“Temos exemplos
concretos de que
a forma de gestão
humanizada
traz felicidade e
felicidade culmina
em melhores
resultados.”

Cooperativismo brasileiro na

pandemia
Sistema OCB Nacional
atua de forma rápida
e intensa para
adotar medidas e
influenciar projetos
no Legislativo, no
intuito de reduzir
impactos da crise para
cooperativas em
todo o País

D

esde março, quando foi
decretada a pandemia mundial
de Covid-19, doença que
trouxe consequências sanitárias e
econômicas graves para o País, o
Sistema OCB iniciou atuação de maneira
intensa e rápida, por meio de suas
unidades estaduais, para contribuir com
o trabalho das cooperativas e ajudar a
minimizar a crise. Nesse novo cenário,
a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) esteve ainda mais
atuante nas questões políticas, junto aos
Congresso Nacional, para ajudar nas
pautas de interesse do cooperativismo.
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Cooperativismo na pandemia
O surgimento do coronavírus mudou as prioridades no Congresso Nacional e redirecionou os esforços dos
parlamentares, que passaram a dedicar foco e esforços cada vez mais na
redução dos impactos negativos da
Covid-19. Diversos projetos foram propostos e medidas tomadas pelo Executivo e Legislativo desde então. Para
facilitar a disseminação de informações
de interesse do setor e o acompanhamento das novidades por parte das cooperativas, o Sistema OCB concentrou,
em uma página específica da Agenda
do Institucional do Cooperativismo, os

projetos de lei que envolvem as cooperativas, no contexto da pandemia.
O endereço de acesso é www.agendainstitucional.coop.br/covid-19.
Entre os assuntos que tramitam no
Congresso e que podem impactar as
cooperativas estão, por exemplo: a
MPV 931/2020, sobre o funcionamento
de AGOs, a suspensão de pagamentos
de crédito consignado, o desconto na
mensalidade escolar, a vedação de reajuste e suspensão de plano de saúde.
“Nossa ideia, com essa página, é centralizar todas as matérias que tramitam
no Congresso, para facilitar o acom-

panhamento por parte das nossas
cooperativas. Num mesmo ambiente
virtual, é possível encontrar tanto as
demandas quanto os encaminhamentos dessas propostas, explica a gerente-geral a OCB, Tânia Zanella.
Em outra página - www.somoscooperativismo.coop.br/covid-19 -, o
Sistema OCB também reuniu informações diversas de interesse das cooperativas relativas aos assuntos da Covid-19. Vão desde as principais notícias
e informativos semanais, ações de cooperativas, e-books e orientações para
as AGOs. (Com informações do Portal Somos Cooperativismo)
Além de intensificar
trabalho junto ao Congresso
Nacional, Sistema reúne
informações de interesse do
cooperativismo

Operação
do Fungetur
Portaria do Ministério
do Turismo publicada em
maio permite que agentes
financeiros privados, como
cooperativas de crédito,
também operem o Fundo
Geral do Turismo (Fungetur),
antes restrito aos agentes
públicos. A alteração atende
pleito do Sistema OCB, visto
a capilaridade e expertise do
cooperativismo de crédito na
operacionalização de fundos
públicos. O Fungetur tem como
objetivo fomentar e prover
recursos para financiamentos
privados em obras de
implantação, ampliação,
modernização e reforma de
empreendimentos turísticos.
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Cooperativas
financeiras
podem oferecer
crédito pelo
Pronampe

Após o trabalho da OCB e da Frencoop, por meio dos senadores Lasier
Martins (RS) e Roberto Rocha (MA),
as cooperativas de crédito foram
inseridas entre as instituições financeiras que podem oferecer as linhas
de crédito no âmbito do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe). O programa foi criado
pela Lei 13.999/20, sancionada em
maio, pelo presidente da República, e
faz parte do pacote de medidas para
minimizar os impactos da pandemia
no País.
Com a capilaridade do sistema
cooperativo, o programa alcançará
também as regiões brasileiras mais
afastadas, quem têm sofrido impacto econômico devido à pandemia.
A formalização das concessões de
crédito no Pronampe poderá ser feita
por até 3 meses, podendo ser pror-

rogada pelo mesmo período. Além
disso, um dos pontos fundamentais
estabelecidos pela lei é a fixação da
taxa de juros anual máxima igual
à Selic, acrescida de 1,25% sobre o
valor concedido. Para as pequenas
empresas tomadoras de crédito, esse
é um fôlego a mais na retomada do
crescimento.
A linha de crédito concedida
corresponderá à metade da receita bruta anual calculada com
base no exercício de 2019. Será
operacionalizada pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal,
Banco do Nordeste e Banco da
Amazônia, além das cooperativas
de crédito.
Cada financiamento será custeado
em 80% do seu valor com recursos
da União alocados ao Programa. As
instituições financeiras participantes
responderão pelos 20% restantes.

Plataforma
oferece
ensino a
distância

O Sistema OCB também lançou
uma plataforma de ensino a distância, o Capacitacoop. Construída com
base nas experiências já existentes de
algumas unidades estaduais, a ferramenta reúne cursos e vídeos para
aprendizagem em temas diversos e
está disponível para acesso de todos.
Durante o lançamento realizado
por web conferência com representantes de todas as unidades estaduais
do Sistema OCB, o presidente Márcio
Lopes de Freitas reforçou a importância da ferramenta neste período.
“Vivemos um momento de incertezas
e isso pode significar bons desafios.
O momento nos fez acelerar alguns
processos importantes, como o do
EAD. Estávamos prevendo o nosso
para o segundo semestre, mas com a

crise advinda da pandemia, tomamos
a decisão de acelerar esse processo e
disponibilizar o serviço o mais rápido
possível”, comentou o dirigente.
O Capacitacoop já está pronto para
ser acessado, com seis cursos disponíveis: Assembleia Geral na Prática;
Entendendo a Sociedade Cooperativa;
Governança Cooperativa (Princípios e
Boas Práticas); Gestão de Recursos
Humanos para Cooperativas; Contabilidade de Cooperativas e Modelo de
Excelência em Gestão. O endereço da
plataforma é o capacita.coop.br. No
primeiro acesso, o usuário preenche
um formulário de cadastro que servirá
para catalogar as informações da plataforma como quantidade de acessos,
localidade com maior procura, temas
mais acessados, dentre outros.
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Home office
Pela primeira vez na
história do Sistema
OCB/SESCOOP-GO,
todos os colaboradores
passaram a atuar em
regime de teletrabalho.
Graças à tecnologia
e à dedicação das
equipes, projetos estão
mantidos e novas
demandas atendidas

Em casa, mas a todo vapor
O Sistema OCB/SESCOOP-GO abraçou o regime de
teletrabalho para preservar a
saúde de sua equipe durante
a pandemia de coronavírus e,
pela primeira vez na história
da instituição, passou a atuar com todo o seu quadro de
colaboradores em regime de
trabalho remoto. A medida foi
iniciada em 23 de março e, até
o fechamento desta edição,
em 10 de junho (portanto, mais
de 80 dias depois), a previsão
era de manutenção de seu
pessoal em home office até o
final do mês de julho permanecia com o seu pessoal em
home office.
Assim como outras milhares de empresas e instituições
14 | GOIÁS COOPERATIVO

espalhadas pelo Brasil e mundo afora, que viram de perto
a crescente contaminação de
pessoas em suas cidades, o
Sistema teve de se adaptar a
um cenário novo. Com a dedicação da equipe de Tecnologia
da Informação (TI) das duas
casas (OCB-GO e SESCOOP/
GO), foi possível oferecer aos
funcionários todo o suporte de
estrutura, conexão e acesso às
plataformas, programas e arquivos necessários ao trabalho diário.
De suas residências, os profissionais da Casa do Cooperativismo Goiano mantiveram todo
empenho na realização das tarefas. O contato entre as equipes
foi mantido de forma totalmen-

te digital, por meio de reuniões
virtuais e trocas de mensagens,
via e-mail e Whatsapp, além do
tradicional telefone. Esses canais também foram ofertados
às cooperativas, para contato
com a entidade.
E, em meio à adversidade, o
Sistema conseguiu ir além. De
forma remota, a rotina de produção não apenas foi cumprida eficientemente, como
englobou novas e específicas
demandas surgidas com o cenário de crise. A instituição reforçou a comunicação com as
cooperativas nesse período,
para informá-las e a orientá-las sobre como agir diante
das novidades apresentadas
em medidas e decretos do go-

Canais de
comunicação
Enquanto durar a necessidade
de isolamento social, com
medidas restritivas de atividades,
as equipes do Sistema OCB/
SESCOOP-GO permanecerão
trabalhando de suas casas. Para
entrar em contato com as nossas
equipes, temos uma série de
canais digitais. Anote-os.

verno - restrições de atividades,
auxílios emergenciais para renda,
prorrogação de pagamentos de dívidas e tributos, dentre outras.
Também foram criados novos
serviços, como o de consultoria
médica para orientar as cooperativas sobre o coronavírus. Sem falar que a maioria dos projetos que
já faziam parte do planejamento
da casa, desde o ano passado, foram mantidos.
“A segurança em relação à saúde dos nossos colaboradores e do
nosso público foi a primeira preocupação do Sistema OCB/SESCOOPGO, diante da pandemia. Mas com
paciência e empenho, conseguimos
manter todo o nosso trabalho numa
realidade totalmente digital e virtual,
conforme a situação nos exigiu, sem
prejuízo de fluxos nem de projetos”,

destaca o presidente da instituição,
Luís Alberto Pereira.
Cooperativas ouvidas
Logo nas primeiras semanas de
trabalho home office, o presidente
do Sistema OCB/SESCOOP-GO realizou conferências com presidentes
e executivos das 30 maiores cooperativas goianas, para saber sobre do impacto da pandemia e das
restrições de atividades em cada
setor - agronegócio, crédito, saúde,
transporte, dentre outros. As reuniões virtuais foram bem avaliadas
por líderes cooperativistas e deram
fundamentos para a adoção de medidas, por parte da OCB-GO, para
intermediar tanto a intercooperação
de cooperativas, quanto as solicitações de setores prejudicados junto
aos governos estadual e municipal.

OCB-GO
Telefone:
(62) 99608-0314
E-mail:
ocbgo@ocbgo.coop.br
SESCOOP/GO
Telefone:
99687-5504.
E-mail:
sescoopgo@sescoopgo.coop.br
Portal:
www.goiascooperativo.coop.br
Redes sociais:
Facebook:
facebook.com/goiascooperativo
Instagram:
@goias_cooperativo
Twitter:
@ocbsescoopgo
Youtube:
GoiásCoop Live
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Linha do tempo
Uma série de medidas e ações foram realizadas pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO desde o início
da pandemia, para evitar a proliferação do coronavírus, preservar a saúde dos colaboradores e
do público cooperativista, repassar informações de relevância sobre o assunto e atender novas
demandas das cooperativas. Acompanhe um resumo desse trabalho na linha do tempo do Sistema.

12

ADOÇÃO DE ROTINAS RÍGIDAS de higienização das mãos,
equipamentos e das sedes institucionais, com colocação de álcool
gel em todos os ambientes de trabalho.

13

FORMAÇÃO DO COMITÊ DE CRISE, para tratar das medidas
necessárias, durante o período de crise da pandemia do
coronavírus.Suspensão de cursos e eventos que seriam realizados
por OCB-GO e SESCOOP/GO.

17

DIVISÃO DO QUADRO DE COLABORADORES EM DOIS TURNOS de
trabalho distintos - metade escalada para o primeiro turno (8h às
13h) e a outra metade, para o segundo (13h às 18h). A medida foi
uma alternativa para reduzir o número de pessoas trabalhando
simultaneamente.

MARÇO

MARÇO

MARÇO

18

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS da campanha do Dia C Goiás 2019,
via e-mail, após evento presencial ser cancelado

20

CRIAÇÃO DA PÁGINA ESPECIAL para publicação de documentos
oficiais relacionados à pandemia e à crise (decretos, medidas
provisórias, circulares e comunicados), emitidos pelos governos
federal e estadual, pela OCB-GO e pela OCB nacional.

MARÇO

MARÇO

23
26

SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS e adoção do regime
de trabalho remoto (home officce) pelo Sistema

MARÇO

MARÇO

27

MARÇO

PUBLICAÇÃO DA CARTILHA “HOME OFFICE NO SISTEMA OCB/
SESCOOP-GO”, com o objetivo de oferecer ferramentas e dicas para
os colaboradores da casa e das cooperativas que adotaram regime
de trabalho remoto, em função da pandemia.

INÍCIO DE UMA SÉRIE DE VIDEOCONFERÊNCIAS COM LÍDERES das
principais cooperativas dos ramos agropecuário, crédito, saúde
e transporte, para passar informações e pegar a percepção dos
presidentes sobre a crise.
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13

ABRIL

14

ABRIL

LANÇAMENTO DA CAMPANHA “DIA C GOIÁS 2020 - COMBATENDO O
VÍRUS, CUIDANDO DAS PESSOAS”. O projeto é focado na arrecadação
de alimentos, produtos de limpeza, higiene e proteção para beneficiar
trabalhadores das cooperativas de reciclagem, afetados pela crise.

1ª TRANSMISSÃO da série de palestras-online,
pelo canal GoiásCoop Live

20

PORTAL GOIÁS COOPERATIVO DISPONIBILIZA
CAMPO DE PESQUISA POR CNPJ, para as cooperativas conferirem se
fazem parte do grupo de atividades econômicas que podem funcionar,
segundo decreto do governo estadual

24

LANÇAMENTO DA GOIÁSCOOP NEWSLETTER, um resumo das principais
notícias do dia, em Goiás, enviadas de segunda a sexta-feira, por
whatsapp, sempre no início da manhã, para as nossas cooperativas
começarem o dia bem informadas (parceria com a Versa Comunicação
Estratégica).

ABRIL

ABRIL

27

ABRIL

5

MAIO

12
MAIO

LANÇAMENTO DA GOIÁSCOOP NEWS, Agência de Notícias do
Cooperativismo Goiano, para levar, às cooperativas, as notícias do dia
sobre o setor cooperativista. O envio é diário, de segunda a sexta, no
final da tarde.

SISTEMA PASSA A OFERECER SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES SOBRE
CORONAVÍRUS, com uma médica infectologista, para atender as
cooperativas e tirardúvidas técnicas sobre o assunto, mediante
agendamento. A ação faz parte do S.O.S. Coop.

DIVULGAÇÃO DO VÍDEO COLABORATIVO DO DIA C GOIÁS 2020, com a
participação de 16 cooperativas, numa mensagem de otimismo do
cooperativismo a todos os goianos.

23
MAIO

SISTEMA ENTREGA 22,5 TONELADAS DE ALIMENTOS, produtos de
limpeza e higiene a cooperativas de reciclagem e outros públicos em
situação de vulnerabilidade, na 1ª fase do Dia C Goiás 2020. Doações
foram feitas por 14 cooperativas.

27

OCB-GO REALIZA AGO E AGE VIRTUAIS e se torna a 1ª
unidade estadual do cooperativismo brasileiro a realizar
votação on-line, por meio da ferramenta Curia.

MAIO

GOIÁS COOPERATIVO | 17

Conteúdo
Multimídia

O canal foi criado pelo
Ministério da Saúde
para combater as
falsas informações
(fake news) sobre
saúde. Pelo número
de WhatsApp (61)
99289-4640, qualquer
cidadão pode enviar
mensagens com
textos ou imagens
recebidos nas redes
sociais. O material é
apurado e respondido.
As informações
desmentidas ou
confirmadas ficam
disponíveis para
consulta no site.

Números da pandemia em tempo real
É possível acompanhar, na internet, os números
e a evolução dos casos confirmados de Covid-19,
de mortes e sobreviventes da doença em tempo
praticamente real. O portal da Universidade Johns
Hopkins (EUA) exibe os dados em todos os países
do mundo e passou a ser usado por veículos de comunicação e
até governos para acompanhar a evolução da pandemia.
18 | GOIÁS COOPERATIVO

Marketing digital para sua cooperativa

O Capacitacoop é a plataforma
de ensino a distância do
Sistema OCB, que reúne
cursos e vídeos gratuitos
para aprendizagem em
temas diversos, no intuito as
cooperativas e outros públicos
a se aperfeiçoarem nessa
pandemia. Já estão disponíveis
ao público temas como
Assembleia Geral na Prática;
Governança Cooperativa;
Gestão de Recursos Humanos
para Cooperativas; Modelo
de Excelência em Gestão,
dentre outros. O endereço da
plataforma é capacita.coop.
br. No primeiro acesso, o
usuário precisa preencher um
formulário de cadastro.

Canal de consultas e denúncias contra fake news

Plataforma EAD ajuda cooperativas a se aperfeiçoarem

Ao longo desse período de pandemia, a tecnologia e os recursos de mídia têm sido
aliados das pessoas no acesso a informações mais precisas sobre o avanço da Covid-19
no País e no mundo, formas de prevenção e de identificação da doença, além do
combate às fake news. Também estão sendo divulgadas várias opções de conteúdo
para ajudar profissionais e cooperativas/empresas a se aperfeiçoarem, inovarem e
melhorarem seus negócios, para vencer a crise. Veja algumas sugestões, a seguir.

O Sistema OCB tem produzido
uma série de guias práticos para
inovar e impulsionar o negócio das
cooperativa neste momento difícil.
O primeiro e-book, “Marketing
digital em momentos de crise”,
ensina como planejar e fazer o
marketing digital da cooperativa,
com ferramentas básicas e
estratégias para momentos de
mudanças no comportamento
do consumidor. Para isso, basta
preencher um breve formulário
na página e e receber o link para
baixar o livro, por e-mail.

AGO virtual
OCB-GO é primeira unidade estadual a
realizar votação remota em uma assembleia
A OCB-GO é a primeira
unidade estadual
do cooperativismo
brasileiro a utilizar
um aplicativo para
participação e votação
de seus associados. A
ferramenta, Curia, foi
utilizada na Assembleia
Geral Ordinária
(AGO) e Assembleia
Geral Extraordinária
(AGE), realizadas
simultaneamente em 27
de maio.

Acesse o QRCODE
acima e veja o vídeo da
Assembleia Virtual feita
pela OCB-GO

O número de cooperativas aptas a
votar e que participaram foi até maior
do que normalmente uma assembleia
presencial. Sendo assim, o resultado
da participação das cooperativas foi
muito bem avaliado pelo presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO,
Luís Alberto Pereira. “A presença expressiva de cooperativas, superior ao
histórico das assembleias presenciais
anteriores, e o sucesso da votação
eletrônica, demonstra que nossos dirigentes estão abertos e receptivos às
mudanças”, avalia.
Uma das pautas tratadas na assembleia geral da OCB-GO foi a prestação
de contas do ano de 2019. Sobre isso,
foram apresentados o parecer do Conselho Fiscal e de uma auditoria independente, ambos favoráveis à aprovação das contas do período.
Para realizar a votação sobre a prestação de contas, as cooperativas participantes utilizaram a ferramenta Curia,
desenvolvida por uma cooperativa do
Distrito Federal, a CooperSystem, em
parceria com a OCB. O aplicativo permite a execução das votações, eleições
dos membros dos órgãos de governança, criação de chapas e outras funcionalidades – resguardando o anonimato
necessário.
Para o presidente do Sistema OCB/
SESCOOP-GO a plataforma Curia funcionou bem. “As discussões e a votação
foram totalmente feitas de forma virtual. Não perdemos nada no quesito de
transparência e oportunidade de dis-

cussão”, comenta.
Luís Alberto acredita que a Curia
também poderá ser utilizada nas assembleias das cooperativas, assim que
for necessário. “Entendo que como gestores do Sistema tenhamos cumprido
nosso papel de instigar as cooperativas
no sentido da modernização e adoção
de novas tecnologias premidos pelas
condições atuais. Adotar determinada
solução e em que época adotá-la dependerá da situação particular de cada
cooperativa”, aponta.
Na mesma oportunidade foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) que tratou da reforma do Estatuto da OCB-GO, aprovando a criação de
dois novos serviços, o CoopContábil e o
InovaCoop. Ambos foram apresentados
aos associados e também aprovados
por unanimidade.

Acesse a versão
eletrônica do Relatório
de Atividades 2019
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COOPERABRASIL

Cooperativas
prontas para
comprar e
vender
Plataforma on-line criada
pela OCB nacional incentiva
a realização de negócios
dentro e fora do ambiente
cooperativista
Por Aurelio Prado
SISTEMA OCB

Ser o elo entre quem compra e quem vende um
produto ou serviço. Este é o objetivo do CooperaBrasil, um ambiente virtual criado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A ideia é
simples: reunir num mesmo ambiente o máximo
de oportunidades de fazer bons negócios, numa
relação eficiente de ganha-ganha, estimulando a
compra e o consumo local.
A plataforma pode ser acessado pelo endereço
www.cooperabrasil.coop.br. No espaço, é pos20 | GOIÁS COOPERATIVO

sível encontrar de tudo: produtos hortifrutigranjeiros e carnes, produtos industrializados, como
chocolates e vinhos, além de serviços, como oferta de aulas, contabilidade, auditoria, transporte de
cargas e de passageiros, especialidades médicas e
até shows. Mais de 100 cooperativas já estão cadastradas, mas esse número deve aumentar, pois
a plataforma permanecerá no ar, mesmo depois
da pandemia.
Segundo o presidente da OCB, Márcio Lopes de
Freitas, a intenção é estimular tanto a intercooperação (quando uma cooperativa compra da outra),
quanto oferecer à sociedade um canal de soluções para muitas de suas necessidades. “O Brasil,
como todos sabem, é um país enorme e cheio de
realidades distintas. Nosso objetivo, com o CooperaBrasil, é incentivar o comércio dentro e fora
do ambiente cooperativista, criando oportunidades para todos, especialmente para as pequenas e
médias cooperativas”, destaca Márcio Lopes.
O superintendente do Sistema OCB, Renato
Nobile, reforçou a importância do trabalho para
apoio às cooperativas, nesse momento delicado.
“O Sistema OCB vem se dedicando fortemente aos
temas inovação e intercooperação. Criamos, em
2019, um núcleo especial para desenvolver ações
nessas áreas. A crise está acelerando os nossos
objetivos de contribuirmos para o crescimento das
cooperativas brasileiras.”
Nobile também acrescentou: “O cooperativismo tem um papel muito importante nesse momento. Está em nosso DNA atuar de forma responsável, olhando para as nossas comunidades. E
temos orgulho de pertencer a um movimento que,
com toda certeza, faz a diferença”. (FONTE: PORTAL SOMOS
COOPERATIVISMO)

O QUE É O
COOPERABRASIL?
n É uma plataforma on-line criada para reunir uma
grande rede nacional de cooperativas e possibilitar a
busca de produtos e serviços.
n A iniciativa do Sistema OCB pretende conectar
cooperativas entre si, para estimular a
intercooperação, assim como aproximar
cooperativas com a sociedade em geral, para
oferecer soluções de compra e venda.
n É uma oportunidade para as pessoas encontrarem
produtos e serviços de cooperativas, e ver de perto
a qualidade de tudo que leva a marca coop.

COMO PARTICIPAR?

n A cooperativa precisa preencher o formulário
disponível na página www.cooperabrasil.coop.br.
n Com isso, a cooperativa passará a ter acesso ao local
de negócios do CooperaBrasil, para divulgar produtos
e serviços na plataforma, que pode ser acessada em
todo o País.

Conheça a plataforma
Acesse o Cooperabrasil
pelo QR Code ou pelo link
www.cooperabrasil.coop.br

COMO ENCONTRAR
PRODUTOS E SERVIÇOS?
n Basta utilizar o buscador do CooperaBrasil, acessando
o portal em www.cooperabrasil.coop.br.
n É possível filtrar a busca por Estado, cidade, ramo da
cooperativa e tipos de produtos e serviços.
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Crédito
Linhas de
crédito para
capital de giro
Cooperativas com
faturamento de até R$ 300
milhões podem acessar
financiamento do BNDES
de até R$ 70 milhões
Empresas e cooperativas com faturamento
de até R$ 300 milhões podem acessar financiamento de até R$ 70 milhões com taxas diferenciadas. O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ampliou a linha de
crédito para auxiliar os empreendimentos neste
momento de desaceleração da economia.
O objetivo é oferecer crédito rápido e flexível
para empresas de todos os portes, amortecendo
os impactos financeiros da pandemia sobre os
empreendedores e contribuindo para a manutenção de empregos no Brasil. Pelo menos R$ 5
bilhões estarão disponíveis para apoio às MPMEs.
“Estamos todos vivendo um momento muito difícil e impensável há alguns meses atrás. A
pandemia do Coronavírus alterou nossas rotinas
e criou enormes desafios para nossa população
e nossa empresa. Neste momento de crise, estamos trabalhando no BNDES para disponibilizar
recursos a quem mais precisa a fim de manter o
funcionamento das empresas, garantir o empre22 | GOIÁS COOPERATIVO

go de milhões de brasileiros e assegurar a serenidade das famílias”, afirmou o o chefe do departamento da equipe do BNDES, Tiago Peroba.
Para solicitar seu financiamento, você deve procurar um agente financeiro credenciado do BNDES,
que pode ser um banco ou uma agência de fomento. O BNDES participa com até 100% do investimento. O prazo total é de até 5 anos, incluindo carência
de até 2 anos. A garantia é de livre negociação entre
a instituição financeira credenciada e a beneficiária
do financiamento, observadas as normas pertinentes do Conselho Monetário Nacional. A critério do
agente financeiro o cliente poderá complementar a
garantia utilizando BNDES FGI.
Para acessar o recurso, é necessário entrar em
contato com o próprio banco de relacionamento ou
acessar a lista dos agentes financeiros credenciados. Então é possível negociar taxas, prazos, valores
e garantias para, posteriormente, o próprio banco
enviar a proposta a ser apreciada pelo BNDES. Após
análise em tempo real, o BNDES realizará a liberação de recursos. O valor aprovado será repassado
por meio do banco de relacionamento.

QUEM PODE SOLICITAR O CRÉDITO?
Cooperativas com faturamento
de até R$ 300 milhões.

O que pode ser financiado?
Crédito livre de até
R$ 70 milhões por ano.

Prazo

Até 5 anos, incluindo
carência de até 2 anos

Outras medidas
favoráveis às coops
também já foram
anunciadas:
n A Presidência da República zerou a
alíquota do IOF em diversas operações;
n A Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional prorrogou o prazo para
realização da transação extraordinária
(até 30/06/2020), além de permitir
maior prazo de parcelamento para as
cooperativas (145 meses);
n Estão prorrogados também – por 90
dias – os prazos da Certidão Negativa
de Débitos e da Certidão Positiva com
Efeito Negativa;
n A Receita também prorrogou o prazo
da apresentação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e da Escrituração Fiscal Digital
da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições);
n A Advocacia-Geral da União suspendeu
– por 90 dias – as medidas de
cobrança administrativa dos créditos
das autarquias e fundações públicas
federais.

Novidades nas
medidas tributárias que
impactam cooperativas
O Brasil segue com ações de enfrentamento à
pandemia de Covid-19 e também para contornar os
prejuízos à economia. Todos os dias, novas medidas,
resoluções e normativos são divulgados e o Sistema
OCB tem acompanhado veementemente e atuado
para a proposição de pleitos favoráveis às cooperativas brasileiras.
Um desses pleitos apresentados pela Organização
das Cooperativas Brasileiras ao Governo Federal foi a
solicitação de prorrogação dos prazos de pagamentos de todos os tributos federais devidos pelas coops,
além dos prazos para apresentação das obrigações
acessórias.
Até o momento, o Ministério da Economia decidiu pela prorrogação do pagamento dos seguintes
de interesse das cooperativas: PIS/Pasep, Cofins,
contribuição previdenciária patronal e adicionais de
acidente do trabalho, contribuição previdenciária do
empregador rural e as contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta (CPRB).
Além disso, prorrogou os pagamentos dos tributos do Simples Nacional, o que poderá beneficiar as
cooperativas de consumo, único modelo contemplado por este regime tributário.
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Dia C Goiás
Cuidado e proteção aos
trabalhadores da reciclagem
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N

esse momento de pandemia de coronavírus, o mundo todo
passou a enxergar com mais respeito o protagonismo de diversas categorias profissionais, que precisam estar nas ruas
para atender as necessidades básicas da sociedade, mesmo
em situações de risco, como agora. Na primeiríssima linha
de frente, estão os trabalhadores da saúde, que lutam para combater a
Covid-19 e salvar vidas. Logo na sequência, mas não menos importantes,
estão aqueles que dão suporte à população nas mais diversas áreas - segurança, produção de alimentos, transporte, limpeza, dentre outras. Nessa luta, também estão os trabalhadores das cooperativas de reciclagem,
essenciais para a continuidade da destinação correta de resíduos e que
estão expostos diariamente à contaminação.
Além da vulnerabilidade financeira comum a essa classe, ela foi atingida diretamente pela crise econômica gerada pela pandemia, uma vez que
a paralisação das atividades comerciais reduziu drasticamente a coleta de
materiais recicláveis e, consequentemente, a renda despencou. A difícil
realidade desses profissionais não passou despercebida ao olhar atento
do Sistema OCB/SESCOOP-GO, que entendeu a urgência da situação e
decidiu focar sua campanha do Dia de Cooperar (Dia C) Goiás no amparo
a essa categoria.
O projeto priorizou duas vertentes: arrecadar alimentos para atender
à necessidade mais básica das famílias ligadas às cooperativas de reciclagem da Região Metropolitana de Goiânia e fornecer materiais de higiene pessoal, de limpeza e de proteção aos trabalhadores, para reduzir
os riscos de contaminação. Dessa forma, além dos produtos alimentícios,
todos fabricados por cooperativas parceiras, a ação incluiu sabonete e
sabão em barra, detergente, álcool em gel, água sanitária e até máscaras
de tecido. O nome da campanha fez jus ao movimento: “Dia C Goiás 2020
- Combatendo o vírus, cuidando das pessoas”.
“O cuidado com as pessoas e o interesse pela comunidade fazem parte
dos preceitos e princípios do cooperativismo e é o que move o Dia C. O
Sistema OCB/SESCOOP-GO já vinha fazendo um projeto com as cooperativas de reciclagem, no sentido de capacitar os trabalhadores para
melhorar a gestão dos negócios, torná-los sustentáveis e promover a
inclusão econômico-social dessa categoria. Mas diante da pandemia,
pausamos essas ações, para priorizar o essencial nesse momento, que
é ajudá-los na alimentação e na segurança contra a doença”, explica o
presidente do Sistema, Luís Alberto Pereira.

Campanha
reúne 15
cooperativas e
doa 22,5
toneladas de
produtos
a famílias de
catado-res e
a instituições
filantrópicas

Confira o que
cada cooperativa
doou para montar
os kits da Campanha
Dia C Goiás 2020:
Centroleite e Complem
9,7 mil litros de leite (doações
tiveram colaboração de outras
cooperativas ligadas à central)
Cocari
1,5 mil pacotes de café em pó
Comigo
3 mil litros de óleo de soja
Coopanest-GO
15 mil unidades de fraldas
descartáveis para adultos
Cooperabs
1,5 mil produtos derivados de
farinha de mandioca
Coopmego
Ajudou no transporte das
doações
Sicoob Coopercred
1 mil litros de álcool 70%

União pela causa
Ao todo, 15 cooperativas atenderam ao chamado da OCB/SESCOOP-GO para se juntar à
causa do Dia C Goiás 2020 (veja quadro). Juntas,
elas realizaram doações, que resultaram em 22,5
toneladas de produtos. Por meio de um trabalho
voluntário feito por colaboradores do Sistema
OCB/SESCOOP-GO durante uma semana, todo o
vo-lume de material arrecadado foi distribuído e
embalado em 1,5 mil kits, sortidos com alimentos
e materiais de higiene e limpeza, para beneficiar
trabalhadores da reciclagem, assim como entidades filantrópicas, de 14 municípios da Grande
Goiânia e do interior do Estado, atendidos pelas
cooperativas parceiras.
Além disso, 13 mil unidades de fraldas descartáveis geriátricas foram doadas à campanha, pela
Cooperativa de Anestesiologistas de Goiás (Coopanet-GO). Desse total, 8 mil foram para a Vila
São Cottolengo, em Trindade. Segundo o capta-

dor de recursos da entidade, Romel José de Oliveira, as fraldas para adulto estão no topo da lista
das necessidades da instituição, que utiliza cerca
de 20 mil unidades por mês. “A gente não recebe
doações específicas nem recursos do governo
para essa finalidade. Adquirimos quase sempre
com recursos próprios. Por isso, essa doação,
para nós, é magnífica”, enfatiza.
A Vila São Cottolengo foi fundada há 69 anos
e é, atualmente, um complexo especializado em
reabilitação física, auditiva e intelectual. Abriga e
presta assistência a 330 pacientes com deficiências
múltiplas e realiza cerca de 2,4 mil atendimentos
ambulatoriais e educacionais por dia. Pessoas de
mais de 130 municípios goianos são beneficiadas
com o programa Reabilitar, que fornece próteses,
cadeiras de rodas, muletas, aparelhos auditivos,
calçados ortopédicos, dentre outros itens.
Essa foi apenas a primeira etapa da campanha
do Dia C Goiás 2020, que deve se estender até
o mês de agosto, com mais arrecadações (veja
como doar na página 33).

Sicoob Crediadag
9 mil unidades de detergente,
num total de 4,5 mil litros de
produto
Sicoob Engecred
5 mil máscaras de tecido 100%
algodão
Sicoob Goiás Central
3 mil unidades de álcool
Sicoob Unicentro Brasileira
15 mil unidades de sabonete
Unimed Goiânia
R$ 10 mil em dinheiro
Uniodonto Goiânia
1 mil kits de higiene
bucal (escova de dentes,
creme e fio dental)
Uniodonto Sul Goiano
2 mil unidades de
creme dental

A opinião de quem coopera

A OCB estadual está com uma
campanha forte, da qual a Comigo está
participando. Fizemos uma doação de
3 mil litros de óleo de soja, como fizemos
também para diversas entidades daqui e
de outros municípios. Acho que é (uma
ação) muito importante, no momento
difícil que estamos passando.”

“Cooperar é um ato extremamente
importante, que traz benefícios
extraordinários para toda a sociedade
e para nós mesmos, de forma pessoal.
Ações como o Dia C mostram que
podemos contribuir com a nossa
comunidade de muitas maneiras e com
resultados muito expressivos.”

Antonio Chavaglia,

Raimundo Nonato

Presidente da Comigo

Presidente da Sicoob Unicentro Brasileira

“Estamos mais um ano cumprindo com
um dos princípios do cooperativismo, que
é o de interesse pela comunidade. O Dia
C que o Sistema OCB/SESCOOP-GO
realiza este ano é de extrema importância
porque atinge um público que realmente
necessita de ajuda. Para esse momento,
então, fica mais evidente ainda. Esse é
um trabalho que tem todo o apoio do
conselho de administração da OCB-GO.
As cooperativas atenderam e a gente
sabe que o resultado tem sido muito bom,
esperamos que isso passe logo”
Clayton Silva Pires
Vice-presidente do Sicoob Crediadag e
conselheiro de administração da OCB-GO

““Sabemos da importância e
grandeza do Dia de Cooperar
para a comunidade e para as
cooperativas de Goiás. O Sicoob
Goiás Central tem orgulho de
fazer parte deste projeto. Temos
a convicção de que, quando as
cooperativas se unem, levamos
a transformação para diversos
setores. Por isso, agradecemos
a oportunidade de participar
e convidamos todas nossas
singulares a fazer o mesmo.”
Marcelo Baiocchi
Presidente do Sicoob Goiás Central
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“A Unimed Goiânia tem grande satisfação
em ser parceira, mais uma vez, do Dia de
Cooperar, contribuindo para o bem-estar
de algumas famílias neste momento tão
delicado que estamos vivendo. Mais do
que nunca, precisamos uns dos outros,
trabalhando por um bem comum: a
qualidade de vida dos brasileiros.”
Sérgio Baiocchi Carneiro,
Presidente da Unimed Goiânia

“Neste ano, nós, da Cocari, temos a
honra e o orgulho em participarmos
com demais cooperativas goianas desta
brilhante iniciativa da OCB-Goiás, que
criou a Campanha do Dia C Goiás
2020 com foco na arrecadação de
alimentos produzidos pelas cooperativas
para doação a pessoas socialmente
fragilizadas. Parabenizamos a OCBGO pela belíssima iniciativa que
novamente comprova que o exemplo e
a determinação arrastam, e que fazer o
bem, faz bem.”
Vilmar S. Sebold
Presidente da Cocari

“O Sicoob Engecred tem forte
compromisso com o bem-estar social
da comunidade goianiense. Como
cooperativistas, temos a missão
de trabalhar pelo desenvolvimento
sustentado das regiões onde atuamos.
Por isso, fazemos questão, anualmente,
de participar do Dia C Goiás, essa bela
parceria com o Sistema OCB/SescoopGO. Juntos somos mais fortes.”

“Neste momento, em que as fragilidades
individuais se acentuam em função do
momento que temos vivido é quando
o cooperativismo pode mostrar a sua
força. O que a gente está fazendo
nada mais é que seguir os ditames
do cooperativismo, que é devolver
à sociedade, fazer da sociedade
um mundo melhor pela atuação
intercooperativa.”

Ricardo Elias

Haroldo Maciel

Diretor Administrativo Financeiro do Sicoob
Engecred e coordenador do Comitê Estratégico
Social da Central Sicoob Uni

“Interesse pela comunidade é, sem
dúvida, o mais nobre dos princípios
cooperativistas. O Dia C é muito mais
que uma data, é uma oportunidade
de mostrar à sociedade que as ações
sociais precisam e devem fazer parte
do cotidiano de todos. Somoscoop:
esse é nosso DNA!
Fábio Prudente
Presidente da Uniodonto Goiânia

Vice-presidente da Coopanest-GO

“Na cooperativa, todos somos
responsáveis por tudo. Nós, da
Centroleite, entendemos que temos
responsabilidades sociais para cumprir
e o momento é crucial para isso.”

“Juntar vários produtos de cooperativas
mostra a força do setor, mostra que
também praticamos o nosso princípio
de interesse pela comunidade. Estamos
vivendo um momento nunca vivido no
Brasil e no mundo. Acho importante as
cooperativas fazerem o que está na sua
raiz, mostrar que somos diferentes.”

“Esse também é o papel da
cooperativa, cooperar a favor do
próximo, cumprindo, assim, um dos
nossos princípios cooperativistas, que
é o interesse pela comunidade.”

Pedro de Oliveira
Presidente da Centroleite

Sérgio Penido
Presidente da Complem

José Atair da Silva Neto
Presidente da Cooperabs

ASSISTA AO VÍDEO

O Cooperativismo
tem uma mensagem
para você!

“O Dia C reflete claramente
nossos princípios e demonstra
fielmente o jeito de ser do
cooperativismo.””

Acesse o QR Code ao lado
e assista ao vídeo que os
presidentes de cooperativas
gravaram sobre esse
momento de crise sanitária,
causada pela covid-19

Rodrigo Penna
Presidente do Sicoob Coopercred
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Dia C Goiás
Esperança vem
da intecooperação
O caminhão do Dia C Goiás, que partiu da sede do SESCOOP/GO, teve
como destino, naquele sábado ensolarado do dia 23 de maio, duas centrais
de cooperativas de catadores de material reciclável, no Setor Criméia Oeste
e no Jardim Curitiba 3. Estava lotado de doações de outras cooperativas, vindas de várias partes do Estado: leite, café, farinha de mandioca, óleo de soja,
álcool em gel e líquido, sabonete, detergente, máscaras – tudo angariado
pelo Sistema OCB/SESCOOP-GO que, desde o ano passado, reúne parcerias
e organiza projetos que possam promover sustentabilidade e inclusão social
a essa categoria.
O veículo desembarcou diante dos olhos atentos e braços ágeis de dezenas de trabalhadores da reciclagem, que ajudaram a descarregar as embalagens do Dia de Cooperar. Mas, a partir daquele momento, o que se via não
era mais só o desembarque de alimentos e produtos de doações para uma
população de baixa renda. Bastava um olhar mais atento para ver estampado
nos rostos que ali estavam o real significado daquela ação.
Cada caixa que descia do caminhão continha, na verdade, uma certa alegria de levar para casa um agrado para a família. Em cada kit estava também
a esperança de que existe um movimento que se preocupa com as pessoas
e com o qual eles podem contar – o cooperativismo. “A gente é grata pelo
trabalho que a OCB-GO e as cooperativas têm feito visando a melhoria da
nossa categoria de catadores. Hoje, essas famílias terão alimento garantido
na mesa”, afirma o presidente da Central de Cooperativas de Goiás (Cooperag), Claubi Teixeira.
Ele ressalta que as doações chegaram em boa hora, principalmente para
algumas cooperativas de reciclagem que tiveram de parar o funcionamento,
durante a pandemia, devido à redução de material coletado. Claubi também
informa que o preço do material reciclável caiu bastante nesse período, afetando mais ainda a renda dos cooperados.
Integrante da Cooperativa de Reciclagem Beija-Flor há cinco meses, Jonathan Rodrigues foi um dos prejudicados nos últimos meses. “É uma ajuda
essencial para a gente que está passando por esse momento tão difícil. Só
tem a agradecer o apoio de todos, que não estão medindo esforço para ajudar a nossa categoria”, ressaltou.
O presidente da Cooperativa Goiânia Viva, Ildo Sebastião de Souza, destacou a importância das doações de materiais de higiene e limpeza para a proteção dos cooperados. “A gente não sabe de onde está vindo esse material
reciclável que chega na cooperativa. Por isso, precisamos dobrar os cuidados (para evitar a contaminação). E graças a Deus tem pessoas e instituições,
como a OCB-GO, que vêm fazer parceria com a gente. A coisa mais importante nesse momento é o sistema de parcerias para ajudar essas famílias.”
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Doações
feitas pelo
cooperativismo
goiano chegam
no momento de
maior precisão
das famílias
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Vídeos

Central Cecooreg
Confira o vídeo com Claubi
Teixeira, presidente da Central
de Cooperativas de Goiás
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Veja os vídeos de agradecimento que as cooperativas enviaram ao Sistema

Central Uniforte

cooperativa goiâna viva

Assista ao vídeo com a
presidente da Central Uniforte,
Dulce Helena do Vale.

Acesse o QR Code e veja a fala do
presidente da Cooperativa Goiânia
Viva, Ildo Sebastião de Souza.

Saiba
como
contribuir

Há várias formas de contribuir para a grande
campanha de arrecadação Dia C Goiás 2020 e ajudar
os trabalhadores das cooperativas de reciclagem e
suas famílias, que foram mais fortemente afetados
pela crise da pandemia. Veja como participar.

EM DINHEIRO
n Pelo site da campanha: diac.goiascooperativo.coop.br
n Na página, você pode utilizar a plataforma PagSeguro para fazer
uma doação, usando cartão de crédito, débito ou boleto.
n Transferência ou depósito bancários
A doação pode ser feita em uma das
contas-correntes exclusivas da campanha:

Sicoob / Banco: 756 | Agência: 5004 | Conta: 11.969-5
Sicoob / Banco: 756 | Agência: 3333 |Conta: 22.179-1
Sicredi /anco: 748 | Agência: 3950 | Conta: 25.848-2

EM PRODUTOS
Alimentos não perecíveis
n Principalmente aqueles que compõem uma cesta básica
Material de higiene pessoal
n Sabonete, creme e escova dentais, álcool em gel etc.
Material de limpeza
n Água sanitária, detergente, sabão, desinfetante, dentre outros
Material de proteção pessoal
n Máscaras de tecido, luvas, álcool 70%

Logística
n Sua cooperativa

faz a doação em
dinheiro
n Sua cooperativa

faz a doação de
produtos

Saiba como sua doação chegará aos que precisam

n Sistema usa o valor para

comprar alimentos e
outros produtos
n O Sistema recebe o

volume doado ou faz a
retirada no local indicado

n Equipe do sistema

faz a montagem
dos kits contendo
alimentos e
materiais de
higiene, limpeza e
proteção

n Equipe do sistema

faz a triagem do
público beneficiado
n Em data agendada,

as doações são
entregues às famílias
necessitadas
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Dia C virtual
Na luta contra o coronavírus
As palavras cooperação e empatia nunca foram tão destacadas nos noticiários ao redor do mundo. São os seus significados que nos fazem – aqueles que
podem – ficar em casa para diminuir o contágio do coronavírus.
E quando o assunto é cooperar por um mundo melhor, como está acontecendo na maior parte dos países, estamos falando de Dia de Cooperar (Dia C)
que, neste ano, direciona seus esforços com o objetivo de auxiliar as cooperativas no combate aos problemas gerados pela pandemia.
“O nosso grande movimento nacional de estímulo às iniciativas transformadoras e voluntárias, nosso Dia C, vai ser diferente neste ano, por conta de todas
as recomendações das autoridades de saúde. Se, por um lado, a gente muda
o jeito de celebrar, por outro o nosso objetivo continua o mesmo: participar da
construção de um mundo mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos”, comentou o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes
de Freitas, durante o lançamento oficial – via videoconferência – e que contou
com a participação de representantes das unidades estaduais do Sistema OCB.
Para o superintendente, Renato Nobile, mais do que nunca, as atitudes simples movem e transformam o mundo. “Estamos num momento em que cada
gesto faz diferença. Desde lavar as mãos em casa, com água e sabão, até doar
dinheiro ou equipamentos como respiradores, por exemplo, comprova que o
cooperativismo se interessa pela melhoria da qualidade de vida da comunidade brasileira”, avalia o superintendente.
DIA C NA WEB
As ações e iniciativas como doações, atendimentos de saúde, orientações
financeiras, dentre outras devem ocorrer de forma segura, a fim de evitar que
cooperados, voluntários e comunidade sejam contaminados. Contudo, nossa
celebração será feita no mundo digital, ou seja, nas redes sociais. Vamos mostrar a força das cooperativas e o compromisso com a comunidade de dentro
e de fora delas.
Para isso, a Unidade Nacional do Sistema OCB, junto com suas unidades
estaduais, preparou uma série de materiais que podem ser utilizados tanto
para estimular a cooperativa a realizar iniciativas e ações, quanto para mostrar à sociedade como o cooperativismo está contribuindo com a luta contra
o coronavírus.
NOVIDADE
A gerente de Comunicação do Sistema OCB, Daniela Lemke, explicou que
entre as novidades para o Dia C 2020, com foco no combate ao coronavírus,
está a figura de padrinhos ou madrinhas para o movimento, tanto em nível
nacional quanto no estadual. “É uma ação que já estamos realizando. Algumas
pessoas foram convidadas e estamos aguardando a resposta. A ideia é que
essa figura pública e que representa nosso movimento estimule as cooperativas a fazerem o que puderem para reduzir os efeitos negativos dessa pandemia”, explica a gestora. Por fim, ela explicou que todo o material produzido pela
unidade nacional do Sistema OCB está disponível para as unidades estaduais
e, também, cooperativas.
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IMPACTO

Geane Ferreira, gerente
de Desenvolvimento
Social de Cooperativas
do Sistema OCB, fez
questão de destacar
que as cooperativas
que fazem parte do Dia
C já contribuem com a
construção de um mundo
melhor. “E, claro, quanto
mais cooperativas se
engajarem melhores
ainda serão os impactos
do cooperativismo na
luta contra o coronavírus.
Como dizemos por
aqui, quanto mais elos a
corrente tiver, mais forte
ela será”, explica.

COMO PARTICIPAR DO DIA C
n Inscreva sua cooperativa no site do Dia C: diac.somoscooperativismo.coop.br
n Programe a retirada do Kit do Dia C na sede do SESCOOP/GO
n Planeje junto com a diretoria e colaboradores uma ação de rresponsabilidade social
n Realize a ação no dia e local planejados
n Após a ação, faça um relatório com indicação do números de beneficiados e voluntários
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Plantão de
soluções
Sistema cria serviço
emergencial durante a crise,
para orientar gestores sobre
possíveis oportunidades.
Consultoria de infectologista
é destaque
Uma das grandes preocupações do Sistema
OCB/SESCOOP-GO, diante da crise instalada no
País nesses primeiros meses do ano, foi a de fortalecer a prestação de serviços e a comunicação
com as cooperativas goianas, no intuito de ajudá-las, ao máximo, a minimizar os impactos sofridos
no atual cenário - financeiros, operacionais, legais,
dentre outros. Para isso, foi criado o S.O.S. Coop.
Como o próprio nome sugere, é um serviço de
apoio emergencial, para orientar gestores sobre as
oportunidades e soluções possíveis de serem adotadas nesse momento.
O S.O.S. Coop dispõe de um grupo de trabalho,
com profissionais de cooperativismo, contabilidade
e até de medicina, que estão disponíveis para serem
acionados, como uma espécie de consultores. Dentre eles, está a médica infectologista Fernanda Torres, contratada pela OCB-GO, para sanar todas as
dúvidas relativas às práticas de prevenção e combate ao coronavírus.
Por meio de videoconferências pela internet, a
especialista conversou com representantes de cooperativas goianas de vários ramos (como transporte, saúde e habitação), durante todo o mês de maio.
Segundo ela, uma das dificuldades das instituições,
nesse momento, é a de adotar melhores protocolos
para triagem de funcionários e de clientes, sem causar resistências.
Por isso, ao longo das reuniões, os participantes
foram orientados sobre como adotar condutas de
segurança, dentro das normas e protocolos sanitários, para atender seus associados com mais eficiência e para aumentar a proteção de milhares de
colaboradores, no ambiente de trabalho. A médica
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também atuou na elaboração de manuais, com informações mais precisas e de fácil compreensão, que
ficarão disponíveis ao acesso de todo o setor cooperativista do Estado.
“Existe muito conteúdo na mídia sobre o novo coronavírus, mas percebemos que ainda há também
muitas dúvidas. Buscamos a ajuda de uma profissional altamente capacitada para que as informações
cheguem às cooperativas numa linguagem mais
compreensiva e de acordo com a realidade de cada
segmento em Goiás”, afirma o presidente da OCBGO, Luís Alberto Pereira.
Em Goiás, apenas 14 médicos são especialistas
em Infectologia, atualmente. A profissional Fernanda
Torres, contratada pela OCB-GO, tem especialização
na área pela Universidade de São Paulo (USP), atua
no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), no Hospital
Araújo Jorge e é membro do gabinete de crise da Covid-19 do governo estadual.
“Ainda há muita dificuldade de se absorver
orientações técnicas e discernir o que é verdade
do que é fake news. Por isso, essa é uma excelente iniciativa da OCB-GO, porque nos permite repassar informações e conhecimento sobre
o novo coronavírus de forma diferenciada para
cada ramo de cooperativa, num momento crucial
como esse, quando muitas têm retomado suas
atividades”, afirma Fernanda Torres.
Mais informações
Ao fazer contato com um profissional do S.O.S.
Coop, as cooperativas também podem solicitar esclarecimentos sobre assuntos ligados a questões
econômicas, tributárias e legislativas. Profissionais do
Sistema OCB/SESCOOP-GO podem orientá-las, por
exemplo, sobre as opções existentes dentro do Plano
Emergencial do governo, que poderão socorrê-las
diante de uma dificuldade financeira.
Outra possibilidade é usar o S.O.S. Coop para se
informar sobre as medidas tributárias que atingem
as cooperativas, relativas aos programas de parcelamentos, certidões negativas, Receita Federal, FGTS,
dentre outros.

O QUE É

coop
“Nosso time de
colaboradores está de
plantão para informar
quais as alternativas
existentes e que
podem ser utilizadas
pelas cooperativas
para diminuir o
sufoco nessa crise.
Há possibilidades
de renegociação de
dívidas, novas linhas
de crédito para capital
de giro, incentivos
fiscais. Caso a caso,
podemos indicar
possíveis soluções
para que nossas
cooperativas tomem
a melhor decisão.”

É mais um serviço da Casa do Cooperativismo
Goiano criado para ajudar as cooperativas
a minimizarem impactos financeiros,
operacionais e legais, dentre outros, no atual
cenário de crise gerado pela pandemia do
coronavírus.

COMO ACESSAR O SERVIÇO:
Telefone: (62) 99608 0314 | 99687 3657
E-mail: soscoop@ocbgo.coop.br
WEB: www.goiascooperativo.coop.br/fique-de-olho/s-o-s-coop

LUÍS ALBERTO PEREIRA
Presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO

Acesse o link para a página do
S.O.S. Coop pelo QR Code ao lado ou clique
no link http://www.goiascooperativo.coop.
br/fique-de-olho/s-o-s-coop/
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Coopcontábil
Contabilidade especializada
para pequenas cooperativas
Com serviço compartilhado,
OCB-GO quer auxiliar
empresas cooperativistas de
pequeno porte a terem
mais eficiência e menos
custos contábeis
A partir de agora, as cooperativas goianas podem contar com uma solução de contabilidade
mais eficiente e segura, dentro das demandas específicas do modelo de negócios cooperativista.
A OCB-GO lançou o CoopContábil, um programa
de serviço compartilhado, com atendimento especializado para auxiliar as pequenas empresas
cooperativas em suas necessidades de rotina, em
especial nesse momento de crise, quando se busca redução de custos.
Os benefícios do CoopContábil são inúmeros
para a cooperativa contratante. Além do auxílio
especializado na contabilidade, o valor de investimento no contrato é comparativamente menor
que a média cobrada pelo mercado, gerando economia real. Outra vantagem é que a OCB-GO ofe-
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recerá um prazo de carência de seis meses para o
início do pagamento do serviço, às cooperativas
que fizerem a adesão ao Coopcontábil até o final
do mês de junho.
“Encontrar escritórios e profissionais que entendam das particularidades da contabilidade cooperativista sempre foi um dos gargalos apontados
pelas nossas cooperativas. Com essa inovação,
queremos oferecer soluções para que elas possam
atuar com mais eficiência contábil e menor custo
para atravessar a crise econômica atual”, destaca o
presidente da OCB-GO, Luís Alberto Pereira.
Adesão
Com foco nas cooperativas de pequeno porte (com faturamento anual de até R$ 300 mil),
o programa CoopContábil é aberto às filiadas à
OCB-GO ou àquelas que decidam se filiar para
aproveitar o serviço. Por outro lado, o número de
atendimentos é limitado, o que significa que apenas as primeiras cooperativas que procurarem a
instituição para fechar contrato conseguirão garantir o acesso à prestação de serviço.
A responsável pelo programa é a contadora e
gerente da OCB-GO, Sebastiana Rodrigues, que
atua na instituição há mais de 10 anos.

Coopcontábil
O QUE É

n Trata-se de um serviço
compartilhado de
contabilidade oferecido pela
OCB-GO, para auxiliar as pequenas
empresas cooperativas em suas
necessidades de rotina, em especial
nesse momento de crise.

QUEM PODE
CONTRATAR

n Pequenas cooperativas,
com faturamento anual de
até R$ 300 mil, que sejam filiadas
à OCB-GO ou busquem a
filiação para contratação do
CoopContábil.

VANTAGENS
DO SERVIÇO

n Atendimento de
contabilidade especializado
nas demandas específicas
do modelo de negócios
cooperativista
n Valor de investimento
menor que a média de
mercado
n Prazo de carência de seis
meses para o início do
pagamento do serviço
para as cooperativas que
aderirem ao Coopcontábil
até o final do mês de junho

INFORMAÇÕES E
ATENDIMENTO

Telefone: (62) 3240-2605
E-mail: sebastiana.rodrigues@ocbgo.coop.br
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GoiásCoop Live
Cooperativismo em pauta
Canal do Sistema
OCB/SESCOOPGO no Youtube
apresenta palestras
e conteúdo de
qualidade para as
cooperativas

Acesse todas as palestras
disponíveis no canal
GoiásCoop Live pelo QR Code
acima ou clique em www.
youtube.com/goiascooplive.
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Durante o período de quarentena provocado pela pandemia da
covid-19, o Sistema OCB/SESCOOP-GO criou um canal para realizar palestras e debates on-line: o
GoiásCoop Live. O objetivo é tratar
assuntos importantes para o dia a
dia das cooperativas, apontar caminhos e soluções.
A chamada live - ou webinar
- é um formato que ganhou força nesse período e o GoiásCoop
Live surgiu para preencher um
espaço ainda vago, que oferecesse informações voltadas
especificamente às cooperativas goianas. O presidente do
Sistema
OCB/SESCOOP-GO,
Luís Alberto Pereira, explica que
o canal foi criado para ser mais
uma ferramenta de informação
e atualização do público cooperativista durante a pandemia.
Ele se diz surpreso com o retorno positivo que tem observado.
“O GoiásCoop Live está se tornando um dos principais meios
de transmissão de conteúdo ao
nosso público”, comenta.
Entre os temas já abordados
pelo canal GoiásCoop Live estão: assembleias virtuais, MP
do Agro, governança, economia, planejamento estratégico
e questões trabalhistas, entre
outros. Para Luís Alberto as lives
que abordam temas mais técnicos têm se destacado. “Estamos
observando que as lives técnicas, com exposição de temas
ligados ao dia a dia do trabalho
de dirigentes e colaboradores
das cooperativas estão provo-

cando grande interesse e com
audiência acima da média”, diz.
Quem perdeu alguma das apresentações ao vivo não precisa
se preocupar.
Todos os temas apresentados
até agora estão disponíveis no
canal GoiásCoop Live, no YouTube. “Essa é uma grande vantagem, porque o tema da live serve
como fonte de consulta e pode ser
revisitado quantas vezes quiser,
bem como ser utilizado por cooperativistas ou não, de todas as
partes do Brasil”, aponta Luís Alberto. “Com certeza iremos priorizar e aperfeiçoar cada vez mais
esse instrumento”, complementa
o presidente do Sistema OCB/
SESCOOP-GO.

“O GoiásCoop
Live está se
tornando um
dos principais
meios de
transmissão de
conteúdo ao
nosso público.”
LUÍS ALBERTO PEREIRA
Presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO

Lives e assuntos para todos
Márcio Lopes e Tejon

n

O cooperativismo durante e pós-crise foi debatido
no GoiásCoop Live, no dia 27 de abril. A live teve a
participação especial do presidente do Sistema OCB, Márcio
Lopes de Freitas. O bate-papo contou ainda com a jornalista
Lúcia Monteiro, da editoria de Economia do jornal O Popular e
e com o acadêmico, consultor, conferencista e escritor José Luiz
Tejon. O mediador do bate-papo foi o presidente do Sistema
OCB/SESCOOP-GO, Luís Alberto Pereira.

Márcio Fernandes

n

O Sistema OCB/SESCOOP-GO realizou no dia 16 de abril
uma palestra on-line com o consultor Márcio Fernandes,
cujo tema foi “O Papel da Liderança na Gestão da Crise”. Ele falou
da importância dos cooperativistas aproveitarem o momento
para criar estratégias de adaptação ao cenário que já começa a
surgir com a pandemia, o que chamou de o “novo normal”. Na
palestra, Márcio explicou que a uma crise pode ser dividida em
três fases, o impacto inicial, a estabilização e a terceira etapa é a
superação.

Samuel Pessoa

n

O doutor em economia Samuel Pessoa falou sobre os impactos
na economia e como podemos nos defender para que esses
impactos sejam menores. Como debatedores participaram os
jornalistas Lúcia Monteiro e Lauro Veiga. Samuel Pessoa é sócio
da Reliance em São Paulo, pesquisador do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro e
colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem experiência na área de
crescimento e desenvolvimento econômico, atuando principalmente
nas questões relacionados a taxas, gastos e educação no Brasil.

Nemízio Antônio

n

O palestrante Nemízio Antônio também participou de uma GoiásCoop Live
para falar sobre governança, assunto. Um assunto de grande relevância
para o meio cooperativista. Ele é professor no curso de graduação em Ciências
Contábeis das Faculdades Pedro Leopoldo; coordenador e professor no MBA
Gestão de Cooperativas pela Fundação Pedro Leopoldo; Membro do Comitê
Científico do Observatório Mineiro do Cooperativismo e consultor e instrutor
em várias unidades do Sistema OCB. A live contou também com Ernane
Marques, gerente do SESCOOP/GO e Suleima Rodrigues, especialista da área de
Monitoramento também do SESCOOP/GO.

AGO Virtual

n

O Sistema OCB/SESCOOP-GO levou para o canal GoiásCoop
Live um dos assuntos mais esperados pelos cooperativistas
nesse momento, que trata das regras e boas práticas das assembleias
virtuais. Para abordar o tema, foram convidados os advogados da
Assessoria Jurídica da OCB Nacional, Milena Cesar e Daniel Campos,
que tiraram dúvidas sobre as normas e ferramentas necessárias para
a realização segura das assembleias virtuais.

Para acessar todas as lives que foram publicadas no
GoiásCoop Live, no Youtube, basta clicar no ícone ao
lado e ver a lista com todas as palestras disponíveis.
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PENSAR E COOPERAR
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MP nº 931 dá fôlego
às instituições
A relação entre as cooperativas de crédito e seus
associados traz a proximidade como essência. Situação que ocorre desde a tratativa personalizada
com o gerente de agência ao auxílio às comunidades onde atuam, através de projetos educacionais,
sociais, esportivos, culturais ou assistenciais. Esse
compromisso, inspirado num dos sete princípios
cooperativistas, também mostra que o crescimento
de associados segue mutuamente ao desenvolvimento das cooperativas.
Assim, se a pandemia da Covid-19 impôs um certo
afastamento social, graças à tecnologia e outras estratégias, as cooperativas de crédito nunca ficaram
longe de seus associados. Enquanto essa nova dinâmica exige esforços de todos, seguimos estimulando
o atendimento bancário e transações financeiras de
forma on-line. Há também a alternativa de ligar para
o gerente da agência, solicitar um atendimento preferencial ou optar por horários que não conflitem com os
reservados para pessoas dos grupos de risco, além de
muitas outras facilidades.
Os canais tecnológicos contribuem com essa dinâmica, facilitando o acesso das pessoas a diversos
serviços via aplicativo. Entre as possibilidades, estão o
pagamento via QR code, que traz segurança e agilidade sem que a pessoa precise sair de casa e também
os aplicativos de venda e compras on-line. Outros
destaques são os canais para acesso de conteúdos
interativos e educativos, que via podcasts, por exemplo, contribuem com pilares de educação financeira
ou como lidar com as finanças em meio à pandemia.
Somam-se às inúmeras facilidades, iniciativas sociais
promovidas pela instituição em benefício da sociedade, onde o cooperativismo de crédito alcança cada
vez mais representatividade.
O apoio assertivo às necessidades dos associados
é outro cenário que se apresenta em meio à pandemia. Afinal, um dos pontos positivos desse modelo de
instituição financeira é exatamente sua proximidade com as pessoas, o que permite saber exatamente
quais são seus problemas e, assim, apontar as melhores soluções, seja por meio do aporte financeiro ou
simplesmente uma orientação ou readequação financeira. São ações simples, que comprovam como o cooperativismo é capaz de se reinventar e, diariamente,
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Celso
Figueira
A pandemia da
Covid-19 impôs um certo
afastamento social, graças
à tecnologia e outras
estratégias, as cooperativas
de crédito nunca ficaram
longe de seus associados.
atrair mais pessoas para serem donas da instituição
financeira. Mas mesmo dispondo de ferramentas tecnológicas e um capital humano diferenciado, as Assembleias eram um ponto que preocupava gestores e
associados das cooperativas. Realizadas anualmente,
o canal é usado para deliberar assuntos de interesse
dos associados como destinação das sobras, prestação de contas do ano anterior e a votação de projetos
futuros, entre eles, os de cunho social.
E foi através da Medida Provisória n° 931 de 2020,
de autoridade da Presidência da República, que conquistamos a normativa tão esperada para que as assembleias acontecessem de forma remota e digital,
mas, sobretudo, com efeito legal. A medida autoriza
que sociedades anônimas, sociedades limitadas e sociedades cooperativas realizem suas assembleias no
prazo de sete meses, contado do término do exercício
social, estendendo o prazo convencional por mais três
meses. O texto também possibilita a prorrogação dos
mandatos dos membros dos conselhos de administração, fiscalização e outros órgãos estatutários dessas instituições.
Na prática, o rito de que os associados definam os
rumos das cooperativas será mantido, possibilitando
que os lucros da instituição sejam proporcionalmente
partilhados com eles, nesse momento, em que novos
recursos injetados na economia são tão bem-vindos.

>>

CELSO FIGUEIRA é presidente da
Central Sicredi Brasil Central
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