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Dia C Goiás: 
intercoopração 
é exemplo no País
Projeto realizado pelo Sistema 
OCB/SESCOOP-GO com 12 
cooperativas goianas, para 
revitalizar o Jardim Botânico 
de Goiânia, torna-se uma das  
maiores ações de cooperação 
mútua da campanha do Dia de 
Cooperar, em 2019.



LUÍS ALBERTO PEREIRA 

Presidente do Sistema  
OCB/SESCOOP-GO

Desde o último dia 6 de julho, temos 
assistido, radiantes, a um movimento 
de reocupação do Jardim Botânico de 
Goiânia, pela população. Quando dizemos 
“reocupação”, estamos falando de uma 
comunidade que reencontrou o prazer 
de visitar o parque ou, simplesmente, o 
descobriu como nova opção de lazer. A 
maior e mais importante área verde da região 
metropolitana voltou a ser cenário apropriado 
para passeios em família, piqueniques com 
crianças, declarações de casais apaixonados, 
contemplação de amantes da natureza. 

E o nosso maior orgulho é dizer que esse 
resgate é fruto do esforço do cooperativismo 
goiano. Mais precisamente, é resultado 
da responsabilidade socioambiental de 12 
cooperativas de Goiás, que entraram de 
mãos dadas com o Sistema OCB/SESCOOP-
GO, numa parceria com o poder público 
municipal, para revitalizar esse parque, que 
é o pulmão de Goiânia, e que estava em 
condições precárias. Nossa satisfação é ainda 
maior quando olhamos para a iniciativa de 
recuperação do Jardim Botânico e sabemos 
que, atualmente, é exemplo para o País, como 
um dos maiores projetos de intercooperação, 
dentro da campanha do Dia de Cooperar.

Fazemos questão de destacar a grandeza 
dessa iniciativa, para que toda a sociedade 
consiga enxergar como o nosso modelo de 

negócio consegue ser tão diferenciado de 
todas as outras propostas, comprometido 
com um desenvolvimento integral, inclusivo 
e democrático, que engloba o econômico, 
o social e o ambiental. Por onde passa, 
o cooperativismo deixa o seu legado de 
transformação. E o nosso, nessa edição do 
Dia C, foi com o meio ambiente, a saúde e 
o bem-estar social, todos interligados pelo 
resgate do Jardim Botânico.

A coroação de todo esse trabalho foi em 
pleno Dia Internacional do Cooperativismo 
(no 1º sábado de julho), quando 
reinauguramos a nova estrutura do parque, 
durante a grande festa do Dia C Goiás 2019. 
A maior das seis edições realizadas em Goiás 
reuniu 20 cooperativas para, mais uma vez, 
oferecer atrações e serviços à população, em 
meio às belezas naturais do parque. 

Nós, do cooperativismo, estamos 
preparados para dar essa e outras 
contribuições à sociedade, porque nosso DNA 
é feito de cooperação e parcerias. Estamos 
prontos para novos projetos e não nos 
desviamos dos propósitos que constroem e 
nos levam a um mundo melhor.

Aproveite a leitura desta revista, com os 
detalhes do projeto de revitalização do Jardim 
Botânico, da festa do Dia C Goiás e de outros 
assuntos de grande interesse do nosso setor.

Saudações cooperativistas!

Mensagem do Conselho de Administração

Um legado do cooperativismo 
goiano para a capital do Estado

“Por onde passa, o cooperativismo deixa 
o seu legado de transformação. E o nosso, 
nessa edição do Dia C, foi com o meio 
ambiente, a saúde e o bem-estar social, 
todos interligados pelo resgate do Jardim 
Botânico de Goiânia.”

[ ]
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AGOSTO

Para fortalecer a cultura do 
atendimento humanizado 
entre seus funcionários, a 
Unimed Goiânia promove 
o minicurso “Sensibilização 
para o acolhimento do 
paciente”. Serão quatro turmas: 
duas em agosto e duas em 
outubro (30 e 31). Entre os 
assuntos abordados, estão a 
importância do acolhimento e 
da escuta atenta do paciente.

O cooperativismo goiano marca 
presença no 45º Congresso 
Nacional sobre Gestão de Pessoas 
(Conarh), em São Paulo. Vinte 
e oito profissionais de quatro 
cooperativas goianas tiveram 
as inscrições patrocinadas pelo 
SESCOOP/GO. Esse ano, o 
tema do Conarh é #Humanize, 
com o objetivo de mostrar que 
o ser humano ainda é o fator 
fundamental dos processos. 

O SESCOOP/GO divulga, 
em agosto, a edição 
2019 do Curso de 
Formação de Secretárias 
Cooperativistas. Serão 
abertas 30 vagas e a 
previsão de início é para 
outubro. Mais informações 
estarão disponíveis no 
portal Goiás Cooperativo 
(www.goiascooperativo.
coop.br).

A 5ª Corrida Sicoob Engecred-
GO será realizada no dia 22 
de setembro, com percursos 
de 5 e 10 km. A prova é aberta 
aos cooperados e também à 
comunidade. A expectativa 
da organização é de reunir 
1,5 mil atletas e arrecadar, 
ao menos, três toneladas de 
alimentos, que serão doados 
para instituições de assistência 
a crianças e idosos da capital. 
Mais informações pelo 
telefone: (62) 3931-6475.

Funcionários e cooperados do 
Sicoob Unisaúde Goiás viajam 
a Brasília para visitar o Centro 
Corporativo e a Confederação 
Sicoob, além do Bancoob. Os 
participantes vão conhecer a 
estrutura física e de governança 
das instituições, assim como 
tudo que envolve os produtos 
financeiros disponíveis aos 
associados. O deslocamento e a 
hospedagem para a realização 
do intercâmbio são custeados 
pelo SESCOOP/GO.

A cooperativa Agrovale, 
de Quirinópolis, realiza, 
em setembro, o curso 
“Ferramentas Práticas 
para Gestão e Liderança”. 
O objetivo é capacitar 
seus gestores para um 
modelo de gestão focado 
em resultados, a partir de 
boas práticas de liderança 
e gestão, aprendizagem 
de ferramentas e reflexão 
sobre o tema.

>>

Atendimento humanizadoGestão de pessoasCurso de Secretárias

Corrida da Engecred-GOIntercâmbio Gestão e liderança

SETEMBRO>>
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RADAR

OCB/SESCOOP-GO DISCUTE 
FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO 

POR MEIO DO COOPERATIVISMO
Representantes do Sistema OCB/SESCOOP-GO 

reuniram-se com integrantes da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Serviços (SIC), para trocar 

informações, que vão estimular o cooperativismo 
como forma de empreendedorismo, em Goiás. 

Responsável pela pasta que engloba a Gerência de 
Cooperativismo, Desirée Peñalba comprometeu-

se a estreitar laços com o Sistema e fomentar 
o cooperativismo, como solução econômica. 

“Podemos dar apoio ao governo, no planejamento 
econômico e na geração de emprego e renda, por 

meio da expansão do cooperativismo”, analisa o 
presidente do Sistema, Luís Alberto Pereira.

SISTEMA QUER FACILITAR
 ACESSO DE COOPERATIVAS 

GOIANAS À FERROVIA NORTE-SUL
O Sistema OCB/SESCOOP-GO vai intermediar o 

contato de cooperativas goianas com a empresa 
Rumo, responsável pelo transporte de cargas 

na Ferrovia Norte-Sul, no trecho que passa por 
Goiás. O objetivo é facilitar o acesso de instituiões 

cooperativas a soluções logísticas, para ampliar 
a atuação delas nos mercados interno e externo 

e aumentar o nível de competitividade, a partir 
da redução de custos e aumento da eficiência do 

escoamento de produtos. O presidente do Sistema 
OCB/SESCOOP-GO, Luís Alberto Pereira, diz que 

todos os segmentos cooperativistas podem ser 
contemplados, inclusive transporte.

OCB-GO PASSA A INTEGRAR 
O FÓRUM DAS ENTIDADES 
EMPRESARIAIS DE GOIÁS

A OCB-GO passou a integrar, em julho, o Fórum das 
Entidades Empresariais do Estado de Goiás (FEE). Na 

primeira reunião de participação, o presidente do 
Sistema OCB/SESCOOP-GO, Luís Alberto Pereira, 

apresentou os números da Casa do Cooperativismo 
Goiano aos representantes de seis entidades que 

compõem o fórum: Facieg, Fieg, Fecomércio, Adial, 
Acieg, Faeg. “Aprovamos a participação da OCB-GO, 

pela sua relevância e importância no mundo empresarial 
em Goiás”, afirmou Marcelo Baiocchi, presidente da 

Fecomércio. Para Luís Alberto, essa é uma oportunidade 
de a entidade contribuir na busca de soluções para o 

desenvolvimento socioeconômico de Goiás.
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PROFISSIONAIS DA CASA DO 
COOPERATIVISMO SÃO CAPACITADOS 
EM COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA
Colaboradores do Sistema OCB/SESCOOP-GO 
participaram, em junho, do curso 
Comunicação Interpessoal e Oratória, 
ministrada pelo professor Celio Hoegen. De 
forma ampla, a capacitação abordou uma série 
de técnicas de oratória, envolvendo questões 
sobre postura, fala, comportamento, regras de 
tratamento e composição de mesa, etiqueta e 
até macetes úteis para situações inesperadas. 
Aplicado em três turmas, o curso teve 16 
horas de ensinamentos teóricos e práticos e 
contemplou todos os funcionários da Casa do 
Cooperativismo Goiano.

CENTROLEITE PROMOVE 
16º ENCONTRO DAS 
COOPERATIVAS AFILIADAS
A Cooperativa Central de Laticínios de Goiás 
(Centroleite) realizou, no Edifício Goiás 
Cooperativo, o 16º Encontro das Cooperativas 
Afiliadas à Centroleite. O evento foi destinado 
a dirigentes, gerentes de laticínios, técnicos e 
funcionários do setor operacional do leite. Entre 
os temas abordados nas palestras, estavam 
“Desafios, implementação e operacionalização 
das instruções normativas 76 e 77”, ministrada 
pela veterinária Valessa Barbosa, e “Elaboração 
de Projetos - Gerenciamento operacional de 
propriedades rurais”, apresentado pelo presidente 
da cooperativa, Pedro de Oliveira.

CRIADA FRENTE PARLAMENTAR 
ESTADUAL EM DEFESA DO 
COOPERATIVISMO
A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, em 
maio, o requerimento do deputado Paulo Trabalho 
(PSL) para a criação da Frente Parlamentar em 
Defesa do Cooperativismo. A proposta atendeu a 
pedido do presidente do Sistema OCB/SESCOOP-
GO, Luís Alberto Pereira, feito durante evento 
em que foi oficializada a participação da OCB-
GO na Junta Comercial de Goiás (Juceg). Apesar 
de aprovada, a frente ainda não foi instalada. 
Será composta por dez parlamentares, sob a 
coordenação de Paulo Trabalho. Segundo ele, o 
grupo defenderá as demandas do setor, ouvindo o 
pequeno empreendedor cooperado.
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RECONHECIMENTO

OCB nacional completa 50 anos e divulga 
números do Anuário do Cooperativismo 
Brasileiro 2019. Dados mostram que 
modelo de negócio gerou 18% a mais de 
postos de trabalho, entre 2014 e 2018 

O cooperativismo 
na contramão do 
desemprego

Por meio das 6.828 cooperativas espalhadas pelo 
Brasil, o cooperativismo gera trabalho, emprego, renda 
e confirma sua importância socioeconômica para o de-
senvolvimento estratégico do País. É o que apontam os 
números do Anuário do Cooperativismo Brasileiro (2019), 
lançando no dia 4 de julho, durante sessão solene rea-
lizada no Plenário do Senado Federal, em homenagem 
aos 50 anos da OCB.

Dentre os principais resultados obtidos pelas coope-
rativas nos últimos anos, estão o aumento no ingresso de 
novos cooperados e o crescimento na geração de empre-
gos diretos. “Estamos na contramão do desemprego. Ge-
ramos, entre 2014 e 2018, cerca de 18% a mais de postos de 
trabalho – bem mais do que os outros setores econômicos. 
Segundo o IBGE, a empregabilidade brasileira, no mesmo 
período, cresceu apenas 5%”, anunciou o presidente da 
OCB nacional, Márcio Lopes de Freitas, no plenário.

Outo dado importante é o ingresso de novos coope-
rados. No período de quatro anos levantados no anuário, 
esse número cresceu 15%, ou seja, saltou de 14,2 milhões 
para 14,6 milhões. “Se somarmos esses números (coope-
rados e empregados), podemos, com segurança, afirmar 
que 50 milhões de brasileiros, ou seja, 25% da população 
do País, está ligada diretamente ao cooperativismo”, des-
taca Márcio Lopes.

Para o presidente da OCB nacional, esse é um bom 
resultado, mas a entidade trabalha para elevar o percen-
tual. “Quanto mais o cooperativismo for compreendido e 
vivido pela sociedade, mais cooperativo será o Brasil. E o 
que isso quer dizer? Que todos terão oportunidades de 
melhorar de vida e de realizar seus sonhos.”

Olhar
Durante a sessão solene em homenagem ao aniver-

sário da OCB, senadores, deputados federais, represen-
tantes dos poderes Executivo e Judiciário, e cooperativis-
tas acompanharam atentos o discurso de Márcio Lopes de 

“Se somarmos os 
números de cooperados 
e empregados, podemos 
afirmar que 50 milhões 
de brasileiros estão 
ligados, diretamente, ao 
cooperativismo.”
MÁRCIO LOPES DE FREITAS
Presidente da OCB

Freitas. A liderança cooperativista destacou a necessidade 
de um olhar mais cuidadoso por parte dos parlamentares, 
para as questões que tramitam no Congresso Nacional.

“Diante da relevância das cooperativas para o País, 
gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a 
todos pelo empenho em desenvolver o cooperativismo 
brasileiro, mas também para pedir que continuem olhan-
do com o cuidado que as cooperativas merecem. Nós já 
fazemos muito, social e economicamente falando, mas 
queremos e podemos fazer muito mais. Por isso, conta-
mos com cada um de vocês. Temos demandas urgentes 
tramitando nas Comissões desta Casa de Leis e nos mi-
nistérios e, juntos, podemos transformar o Brasil num país 
muito mais cooperativo”, enfatizou. (Fonte: Somos Cooperativismo)
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Destaques

Brasil 
cooperativista

50 milhões 

14,6 milhões 

425,3 mil 

R$ 351,4 bilhões 

R$ 259,9 bilhões 

R$ 7 bilhões 

R$ 9 bilhões 

RAMO CRÉDITO
9,8 milhões de pessoas são associadas a uma instituição 
financeira cooperativa 

594 municípios brasileiros são atendidos apenas por 
coperativas de crédito e não possuem agências bancárias

R$ 151 bilhões em depósitos foram realizados em 2018, 
crescimento de 18,6%

RAMO SAÚDE
25 milhões de brasileiros são atendidos por 786 coopera-
tivas de saúde (médica, odontológica, psicológica, fisiotera-
pêutica etc) 

85% do território nacional são atendidos pelas coope-
rativas do ramo 

31% do mercado de saúde suplementar 
são das cooperativas médicas  

RAMO TRANSPORTE
2 bilhões de pessoas são transportadas por cooperativas 
de transporte, seja na modalidade individual, como os táxis, 
ou coletiva, como os ônibus 

450 milhões de toneladas de bens são escoados pelo 
ramo, dentro e fora do País 

98 mil pessoas estão associadas a 
1.350 cooperativas de transporte

Veja os principais números 
divulgados no Anuário do 
Cooperativismo Brasileiro 2019 
(dados referentes a 2018).

de brasileiros estão ligados 
ao cooperativismo, como 
associados ou empregados

de pessoas são associadas 
a uma cooperativa

empregos diretos são 
gerados pelo negócio 
cooperativista

de ativos totais

de ingressos em 2018

de impostos e tributos 
foram recolhidos aos 
cofres públicos

foram pagos em salários 
e outros benefícios 
a colaboradores



10  | GOIÁS COOPERATIVO

CONQUISTA

Entidade divide momento histórico com 
cooperativistas e autoridades, durante 
cerimônia com a presença do governador  
de Goiás, Ronaldo Caiado

GOVERNO CONFIRMA 
OCB-GO COMO VOGAL 
DA JUCEG

Diante de, aproximadamente, 100 convi-
dados presentes na sede do SESCOOP/GO, 
o Sindicato e Organização das Cooperativas 
Brasileiras do Estado de Goiás (OCB-GO) divi-
diu uma conquista histórica com a classe coo-
perativista, fruto de uma luta política de déca-
das junto ao governo do Estado. No último mês 
de maio, a OCB-GO foi oficializada como novo 
vogal da Junta Comercial de Goiás (Juceg). 

A instituição conseguiu a vaga no plenário 
da Juceg, juntamente com a Associação Pró-
-Desenvolvimento Industrial do Estado de 
Goiás (Adial) e da Federação das Associações 
Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Es-
tado de Goiás (Facieg). Os presidentes das três 
entidades, Luís Alberto Pereira (OCB-GO), Otá-
vio Lage Filho (Adial) e Ubiratan da Silva Lopes 
(Facieg), além do governador de Goiás, Ronal-
do Caiado, assinaram o termo de compromis-
so, durante a cerimônia.

Na ocasião, Luís Alberto Pereira ressaltou a 
importância da participação da OCB-GO na Ju-
ceg, para que a entidade acompanhe, de perto, o 
registro de novas cooperativas. “Não queremos 
barrar ou dificultar qualquer registro, mas acom-
panhar e dar suporte às cooperativas, desde o 
início, para ajudá-las a exercer, de verdade, os 
princípios do nosso modelo de negócio e a não 
se tornarem cooperativas de fachada”, destacou.

Ele aproveitou a presença de Ronaldo Caiado 
para sugerir a inclusão do estudo do cooperati-
vismo no currículo das escolas da rede estadu-
al e para pedir a ação do governador junto ao 
Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) para 
que o órgão regulamente o repasse do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-O-
este (FCO) pelas cooperativas de crédito. 

Questão primordial
Ao falar para os convidados, Ronaldo Caiado 

lembrou dos tempos em que era deputado fede-

“Não vamos dificultar 
registros, mas dar 
suporte às cooperativas, 
para ajudá-las a exercer 
os princípios do nosso 
modelo de negócio.”
LUÍS ALBERTO PEREIRA
Presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO

Luís Alberto(OCB-GO), Ubiratan Lopes (Facieg) e Wilder Morais (SIC)

Presidentes de entidades e governador: termo de compromisso assinado
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“O governo entende ser 
primordial que essas 
entidades sejam 
membros da Juceg.”
RONALDO CAIADO
Governador de Goiás

assista ao DEPOIMENTO DO GOVERNADOR 
SOBRE A ENTRADA DA OCB-GO NA JUCEG

ral e disse que, naquela época, já lutava pelo co-
operativismo no Congresso Nacional. Disse, ain-
da, que se sentia em casa por, também, ser um 
cooperativista. Ele parabenizou as três entidades 
por se tornarem parte do plenário da Juceg. “O 
governo do Estado, ao ouvir a reivindicação de 
seus nomes como membro da Juceg, se curvou 
ao entendimento de que é primordial, para essas 
importantes entidades e para a nossa economia, 
que elas sejam membros da Juceg”, frisou. 

A cerimônia de oficialização da OCB-GO na 
Juceg contou com a presença de diversas auto-
ridades políticas, representantes de cooperativas 
e o presidente do Sistema OCB nacional, Márcio 
Lopes de Freitas. Estiveram no evento, os depu-
tados federais José Mário Schreiner e Lucas Ver-
gílio, e estaduais Bruno Peixoto, Thiago Albernaz, 
Paulo Trabalho e Wagner Neto. O secretário es-
tadual de Indústria, Comércio e Serviços, Wilder 
Morais, também marcou presença.

Lideranças cooperativitas e autoridades políticas prestigiaram cerimônia de oficialização da OCB-GO na Juceg

Em discurso na sede do SESCOOP/GO, Ronaldo Caiado destacou a importância da OCB-GO para a economia de Goiás
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A Frente Parlamentar do 

Cooperativismo (Frencoop) é 

composta por 264 deputados federais 

e 37 senadores. É também uma das 

frentes mais atuantes do Congresso 

Nacional e uma das estratégias do 

cooperativismo brasileiro, na hora 

de propor e cobrar políticas públicas 

ou defender as demandas do setor 

junto aos Três Poderes da República. 

Na presidência da Frencoop está o 

deputado federal Evair de Melo, do 

Estado do Espírito Santo. Para ele, 

uma “ação política eficaz tem como 

consequência a melhoria do ambiente 

de negócios das cooperativas”. 

Confira, a seguir, a entrevista que o 

parlamentar concedeu à revista Paraná 

Cooperativo, que reproduzimos na 

REVISTA GOIÁS COOPERATIVO.

EVAIR DE MELO
ENTREVISTA>>

Um Brasil mais 
cooperativo

Deputado Evair de Melo, 

presidente da Frente 

Parlamentar 

do Cooperativismo 

(Frencoop), 

no Congresso Nacional

Por AURÉLIO PRADO
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Ter mais representação política em todas as 
esferas de poder confere mais estabilidade e 
segurança ao setor cooperativista?

Sem dúvida. O diálogo torna-se mais 
assertivo com quem conhece e tem in-
formações sobre o setor. Como exem-
plo, cito a ministra da Agricultura, Teresa 
Cristina, uma engenheira agrônoma e 
produtora rural, que tem conhecimen-
to e sensibilidade sobre o cooperativis-
mo. Mas eu gostaria de ver também um 
cooperativista à frente do Ministério da 
Economia, do Banco Central, no Supre-
mo Tribunal Federal e, por que não, na 
Presidência da República. É essa ousa-
dia que temos que ter para avançar além 
do nosso quadrado e ocupar mais es-
paço político. Por isso, a Frencoop quer 
conversar com os cooperativistas bra-
sileiros, com a sociedade organizada e 
ouvir suas demandas. Estou confiante 
que teremos o respaldo necessário para 
agirmos com coragem e determinação 
no Congresso Nacional, fazendo a nos-
sa parte para ter um País melhor e mais 
cooperativo.

Quais suas principais bandeiras e prioridades 
na Frencoop?

A Frencoop tem como objetivo princi-
pal difundir o cooperativismo por todo 
o País. Temos o desafio de universalizar 
essa filosofia tão importante, que con-
segue produzir riquezas e distribuí-las 
de uma forma justa e transparente. Atu-
amos para disseminar os princípios e 
valores cooperativistas dentro do Par-
lamento, para que mais parlamentares 
conheçam e compreendam o coopera-
tivismo. Dessa forma, ajudamos a divul-
gar o modelo de negócios cooperativo, 
ampliando sua presença e força em todo 
o Brasil. Um ambiente justo, que dialo-
ga com a ciência, a tecnologia e a pre-
servação de culturas e valores, permite 
que mais cooperados tenham a oportu-

nidade de inserção na cadeia produtiva 
de sua atividade, participando de forma 
competitiva do mercado por meio de 
uma cooperativa. Minha missão como 
presidente da Frencoop, atuando alinha-
do com o Sistema OCB, é a construção 
conjunta de uma agenda de trabalho. 
Vamos rodar o País todo para conversar 
e conhecer com profundidade as de-
mandas e anseios dos cooperativistas.

Como a Frencoop se posiciona com relação aos 
riscos de cortes ao Sistema S?

A Frencoop é totalmente contrária a 
qualquer possibilidade de redução da 
força e importância do Sistema S. O 
bom Sistema S, que tem utilidade para 
as pessoas e traz solução para muitos 
dos problemas do País, tem que ser 
valorizado, aperfeiçoado e fortaleci-
do. São instituições que cumprem seu 
papel educacional, atuando com com-
petência em capacitação, orientação e 
qualificação. O governo tem a obriga-
ção e a legitimidade de cobrar resulta-
dos, e cabe a nós mostrar que o nosso 
sistema inclui as pessoas, as capacita, 
melhora a produtividade e as leva para 
o domínio do conhecimento. Penso que 
temos uma oportunidade de fazermos 
uma reflexão interna, um realinhamen-
to. O Sescoop, no meu ponto de vista, é 
o modelo a ser seguido.

O Sistema S é um instrumento fundamental 
para a capacitação e desenvolvimento do coo-
perativismo?

O mundo evoluiu e, mais do que em ou-
tras épocas, a capacitação tornou-se 
imprescindível para o desenvolvimento 
profissional das pessoas. Por exemplo, 
na área agrícola, o tratorista antigamen-
te era um trabalhador geralmente com 
pouca instrução e qualificação. Hoje, 
para operar um trator ou uma colhei-
tadeira é preciso saber utilizar o GPS e 

ENTREVISTA>> EVAIR DE MELO



GOIÁS COOPERATIVO   |  15

“Temos o desafio de 
universalizar essa 
filosofia tão importante, 
que consegue produzir 
riquezas e distribuí-las 
de uma forma justa e 
transparente. Atuamos 
para disseminar os 
princípios e valores 
cooperativistas dentro 
do Parlamento.”

uma série de instrumentos de coman-
do digitais. No caso do produtor rural, 
ele necessita ter um bom conhecimen-
to de economia financeira e mercado, 
para fazer a gestão adequada de seu 
negócio. E o Sistema S preenche essa 
lacuna com eficiência, promovendo a 
qualificação de toda a cadeia produtiva.

Qual o posicionamento da Frente Parlamentar 
quanto às reformas previdência e tributária?

A nossa posição é que as reformas 
são uma prioridade para o Brasil. O 
país não pode mais esperar. A refor-
ma da Previdência já ganhou as ruas, 
com um sentimento popular de com-
preensão quanto à necessidade de 
mudanças, e a sociedade organizada 
tem posições claras e definidas da ur-
gência disso. A reforma da Previdên-
cia já deveria ter sido feita, inclusive 
no mandato anterior, e não podemos 
mais trabalhar com a hipótese de pos-
tergá-la. Temos que pensar nas fu-
turas gerações, que terão garantias 
de suporte com a reforma Uma con-
sequência que também teremos é o 
restabelecimento dos investimentos 
no setor produtivo e na infraestrutura, 
o que vai impulsionar os indicadores 
econômicos do país e, principalmente, 
gerar mais empregos, num momento 
em que milhões de brasileiros estão 
sem trabalho. Temos o desafio de re-
erguer a indústria do país, criando um 
ambiente de empregabilidade, por isso 
é necessário também fazer a reforma 
tributária. Simplificar o nosso modelo 
tributário, que é muito caro, injusto e 
difícil de ser aplicado, é reduzir o far-
do dos tributos sobre os empreende-
dores, pois esse sistema não favorece 
o emprego e ainda afeta a renda das 
pessoas. São agendas estruturantes 
que merecem toda a atenção da Fren-
coop e do cooperativismo.
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Projeto do cooperativismo 
goiano é exemplo de 

intercooperação no País
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Unidos para recuperar a maior área verde de Goiânia, 
12 cooperativas goianas e o Sistema OCB/SESCOOP-
GO adotam projeto de revitalização do Jardim Botânico 
e formam uma das maiores redes de parceria 
cooperativista do País, dentro da campanha de 2019 
do Dia de Cooperar. Entrega da reforma do parque foi 
realizada durante a 6ª edição da festa do Dia C Goiás, com 
entretenimento e serviços para cerca de 3,2 mil pessoas.
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A 
grande festa do voluntariado cooperativista brasileiro, 
o Dia de Cooperar (Dia C) teve uma edição mais do que 
especial em Goiás, em 2019. O esforço coletivo de 12 
cooperativas goianas tornou-se exemplo para todo o 
País, como um dos maiores projetos de intercoopera-

ção do Dia C nacional. Mobilizadas pelo Sistema OCB/SESCOOP-
-GO, elas uniram-se para resgatar a estrutura e os valores social, 
ambiental e científico de um verdadeiro paraíso verde dentro de 
Goiânia: o Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira. 

O parque foi revitalizado e entregue, com toda a infraestrutura 
novinha, durante a celebração do Dia C Goiás, em 6 de julho. A 
reinauguração da maior área de conservação da capital no Dia 
Internacional do Cooperativismo teve uma simbologia importante, 
uma vez que demonstrou, na prática, a capacidade de transfor-
mação que esse modelo de negócio possui. 

Para arrematar a grande iniciativa, a tradicional festa anual do 
Dia C Goiás reuniu 20 cooperativas no Jardim Botânico. Juntas, 
elas movimentaram, aproximadamente, 230 voluntários e ofe-
receram, durante mais de quatro horas de atrações, cerca de 20 
atividades variadas. Além disso, fizeram um verdadeiro festival de 
distribuição: foram mais de 4,2 mil doações feitas ao público que 
compareceu ao evento.

Revitalização
Com quase um milhão de metros quadrados, o Jardim Botânico 

de Goiânia representa a maior e mais importante área de con-
servação ambiental da cidade, mas estava sem manutenção, com 
vários equipamentos deteriorados e sem condições atrativas para 
a população. Conscientes da importância do projeto, as coopera-
tivas e o Sistema OCB/SESCOOP-GO encamparam a atividade de 
revitalização do parque e se dividiram para custear todo o mate-
rial usado na reforma, num investimento de cerca de R$ 80 mil. 

A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura de Goiânia, 
que assinou acordo de cooperação com o Sistema. O governo 
municipal foi responsável pelo levantamento das necessidades 
do parque e pela mão de obra do projeto, numa intercooperação 
também entre a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), a 
Companhia Municipal de Obras (Comurg) e a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

O valor total da ação superou a marca de R$ 200 mil e incluiu 
15 serviços diferentes no Jardim Botânico. Um dos destaques foi a 
reconstrução do deck, estrutura que fica sobre o lago, que é utili-
zada para realização de apresentações e eventos, públicos e par-
ticulares (veja a lista do que foi feito na reforma no quadro). 

“Estamos mais do que 
preparados para dar 
essa contribuição, 
porque nascemos da 
parceria de pessoas. A 
cooperação mútua está 
no nosso DNA.” 

Números

12 cooperativas 
financiaram a revitalização 
do Jardim Botânico de Goiânia

Mais de 15 serviços 

R$ 80 mil 

foram realizados nas 
obras do parque

foram doados pelas cooperativas 
goianas e pelo Sistema para 
execução do projeto

Luís Alberto Pereira
cooperativista e presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO
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impactos socioambientais
A decisão de adotar o Jardim Botânico como prio-

ridade para a ação do Dia C Goiás 2019 foi tomada de 
forma conjunta e democrática, entre o Sistema e diver-
sas cooperativas, após saberem das condições precá-
rias em que o parque se encontrava, por meio da im-
prensa. Várias reuniões foram realizadas desde o ano 
passado, com a participação, sugestão e opinião de 
representantes daquelas que patrocinaram o projeto. 

O presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO, Luís 
Alberto Pereira, ressalta que a recuperação do Jar-
dim Botânico é uma iniciativa com inúmeros impactos 
socioambientais. Ao restaurar as condições da infra-
estrutura do parque, de um lado, o cooperativismo 
resgata um espaço que estava esquecido por muitos 
e, de outro, divulga a existência de uma área rica em 
belezas naturais para uma grande parte da população 
que a desconhecia. Com isso, o Jardim Botânico passa 
a ser, merecidamente, mais valorizado e amplia as op-
ções gratuitas de lazer e descanso em Goiânia.

Além disso, a revitalização do parque é de extrema 
importância para a capital, já que guarda e protege as 
nascentes do Córrego Botafogo, que é um dos afluen-
tes do Rio Meia Ponte, um dos mananciais que abas-

tecem a Região Metropolitana. A ação é, também, uma 
forma de dar visibilidade aos problemas ambientais.

“Entidades, empresas e a população, em geral, pre-
cisam colaborar com o poder público, de alguma for-
ma, em causas nobres como essa, ligadas ao social e 
ao meio ambiente. E nós, no cooperativismo, estamos 
mais do que preparados para dar essa contribuição, 
porque nascemos da parceria de pessoas. A coope-
ração mútua está no nosso DNA. Por isso, não vamos 
parar por aqui. Estamos prontos para novas parcerias 
de interesse da comunidade e continuaremos nos en-
volvendo em novos projetos”, destaca Luís Alberto, que 
já afirmou o intuito de dar continuidade à parceria com 
a prefeitura, tanto para a manutenção do Jardim Botâ-
nico, como para investimentos em outras ações.

O prefeito Iris Rezende, que esteve na celebração 
do Dia C Goiás, destacou a atuação do cooperativismo. 
“Goiânia recebe desse segmento, através do seu senti-
mento de amor à cidade, à patria e até à criatura huma-
na, essa contribuição extraordinária (de revitalização do 
parque). Agradeço imensamente ao presidente da OCB-
-GO e a todas as cooperativas que, além da contribui-
ção, ofereceram esse espetáculo aqui  (a festa do Dia C).”

Representantes de cooperativas goianas entregaram o convite do Dia C Goiás ao prefeito Iris Rezende, no Paço Municipal 

festa do Dia C Goiás 2019

20 230 3,2 mil 4,2 mil 
voluntários 
ajudaram nos 
trabalhos, no dia 
da celebração

pessoas, 
aproximadamente, 
visitaram o Jardim 
Botânico durante a festa 

itens foram distribuídos 
na festa (fraldas, enxovais 
de bebê, brinquedos, kits 
escolares, mudas, livros, 
gibis, brindes)

Cooperativas 
participaram 
da realização 
do evento
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Lazer, serviço e contemplação na 
festa do voluntariado cooperativista

cooperativas parceiras

O frio atípico registrado na manhã de sábado, 6 de julho, não impediu 
a população de lotar a festa do Dia de Cooperar Goiás 2019, para celebrar 
a entrega da revitalização do Jardim Botânico de Goiânia. Durante mais de 
quatro horas de comemorações, cerca de 3,2 mil pessoas passaram pelo 
parque e aproveitaram mais de 20 atividades para crianças e adultos, além 
de desfrutarem da exuberante beleza natural da maior área verde da capital. 

Além de festejar o maior projeto de intercooperação do País, a sexta edi-
ção do Dia C Goiás também foi a maior em participação de cooperativas e 
número de atividades, desde a primeira realizada no Estado, em 2014.

Juntamente com o Sistema OCB/SESCOOP-GO, que organizou e coor-
denou o evento, 20 cooperativas ajudaram a fazer a festa desse ano. Elas 
reuniram mais de 230 voluntários para atender os visitantes, com atrações 
para todas das idades, desde lazer, com show musical e brincadeiras para 
crianças, atendimento e orientações sobre saúde, educação financeira, 
prestação de serviços e doações de diversos tipos de artigos (brinquedos, 
mudas de plantas, fraldas descartáveis, brindes, gostosuras e outros).

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás (Coopanest-GO) 
e a Cooperativa de Trabalho dos Condutores de Ambulância e Profissionais 
da Área de Saúde de Goiás (Cooperlância) fizeram uma intercooperação em 
prol da saúde dos participantes do Dia C Goiás. Uma equipe de médicos e 
enfermeiros ficaram disponíveis no evento, para fazer aferição de pressão e 
teste de glicemia, nas tendas das cooperativas. 

Além disso, a Coopanest-GO investiu na compra de produtos e brindes, 
para presentear a comunidade. Foram entregues 600 pacotes de fraldas 
descartáveis (pediátricas e geriátricas), 400 kits escolares (com lápis, borra-
cha, apontador e régua), 200 viseiras, 200 bolinhas anti-stress (para aqueles 
que fizeram o teste de glicemia), camisetas do Dia C e sacochilas. Para a ga-
rotada, a cooperativa ofereceu cama-elástica, piscina de bolinhas e perso-
nagens de super-heróis da Marvel, além de 500 brinquedos.

“Esse é o resultado da 
parceria das cooperativas 
e a prefeitura que 
reconstruíram, reformaram 
e embelezaram essa área.”

“Temos muito a agradecer 
às cooperativas que 
uniram forças para auxiliar 
a prefeitura a antecipar 
essa revitalização.”

Gilberto Marques
Presidente da Agência de Meio Ambiente de Goiânia - AMMA

Iris Rezende Machado
Prefeito de Goiânia

NA festa do Dia C, 20 cooperativas participaram
1. Bordana
2. Central Sicredi Brasil Central
3. Cohacasb-Go
4. Comigo
5. Complem
6. Coopanest-Go
7. Cooperabs
8. Cooperbana
9. Cooperlância
10. Coopmego

11. Fisioativa
12. Sicoob Crediadag
13. Sicoob Credisaúde
14. Sicoob Engecred-Go
15. Sicoob Lojicred
16. Sicoob Secovicred
17. Sicoob Unicentro Brasileira
18. Sicredi Cerrado
19. Unimed Goiânia
20. Uniodonto Goiânia
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jardim botânico

948 METROS QUADRADOS DE ÁREA VERDE

BIBLIOTECA JEQUITIBÁ

MUSEU CARPOLÓGICO

HERBÁRIO

VIVEIRO

ILHA DAS BORBOLETAS

RELÓGIO DE SOL

HORTO MEDICINAL

Maior área de conservação de Goiânia, o parque 
abriga fauna e flora do Cerrado e guarda as nascen-
tes do Córrego Botafogo, afluente do Rio Meia Ponte.

Possui 6 mil exemplares de publicações ambientais, 
livros, revistas, vídeos e mapas impressos dos 
parques de Goiânia.

Espaço para estudo de sementes e frutos. Seu acervo 
é distribuído em maquetes e sementes do Cerrado. 
Tem, ainda, uma maquete do Jardim Botânico, que 
representa a área do parque, de quase 100 hectares.

Coleção dinâmica de plantas secas prensadas, catalogadas 
e identificadas. Possui mais de  500 espécies do próprio 
Jardim Botânico e de outros parques de Goiânia.

Produz, anualmente, 3 mil plantas nativas, que são doadas 
à comunidade e, também, são usadas para recuperação de 
áreas degradadas do Jardim Botânico e parques de Goiânia.

Neste espaço, estão dois viveiros, um minilago com uma 
fonte ornamental, além do relógio de sol.

É um instrumento que mede a passagem do tempo
pela observação da posição do sol. É formado por uma  
superfície, que serve como mostrador, onde estão marcadas 
as linhas que indicam as horas, e uma placa, cuja sombra 
funciona como um ponteiro de horas em um relógio comum. 

Diversas espécies de  plantas medicinais são cultivadas
no espaço, que é voltado para pesquisas e estudos 
universitários e atividades com escolas de ensino fundamental. 
Plantas cultivadas ali são doadas para a comunidade.

Conheça um pouco sobre o maior parque de Goiânia

NA festa do Dia C, 20 cooperativas participaram
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Educação financeira

Para todos

A celebração do Dia de Cooperar em Goiânia também é uma 
oportunidade para aprender mais sobre educação financeira. Na 
tenda do Sicoob Lojicred, os visitantes puderam conversar com con-
sultores e verificar sua situação na base de dados do SPC e Serasa. 
Os participantes também receberam orientações de como organizar 
as finanças pessoais, para regularizar possíveis situações de inadim-
plência, e foram presenteados com um brinde personalizado da co-
operativa (sacola, copo, doces e planilha orçamentária para colocar 
em prática a organização financeira familiar). Outra cooperativa que 
trabalhou a questão financeira com distribuição de brindes foi o Si-
coob Crediadag.

Sicredi Cerrado GO e Central Sicredi Brasil Central mais uma vez 
foram parceiras, em uma iniciativa de educação financeira direcio-
nada às crianças que visitaram o Dia C Goiás. As cooperativas dis-
tribuíram gibis da Turma da Mônica, da série produzida por Mauricio 
de Sousa Produções (MSP) especialmente para o Sicredi. Foi a forma 
que o Sicredi encontrou para conversar com a criançada sobre edu-
cação financeira, de modo mais leve e divertido. 

O Sicoob Credisaúde também dedicou sua ação às crianças que 
estiveram no Jardim Botânico. Foram 18 voluntários dedicados a con-
versar com meninos e meninas, sobre a importância de economizar 
e poupar, para a conquista de sonhos. Elas receberam como símbo-
lo dessa poupança, moedinhas de chocolate. A cooperativa também 
distribuiu cerca de 200 exemplares do livro “Caio achou uma moe-
dinha”, publicação de educação financeira infanto-juvenil do Sicoob.

Para os interessados em trabalhos manuais, a Cooperativa de 
Trabalho de Produção de Bordado Manual e Artesanato do Cerrado 
Goiano (Bordana) realizou oficinas para ensinar técnicas de borda-
do a mão.

Já a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudo-
este Goiano (Comigo) investiu na conscientização sobre a adoção 
responsável de animais de estimação. Em parceria com a ONG Set-
te Vidas, realizou uma feira e conseguiu doar 29 cães e gatos. Como 
incentivo aos visitantes que fizeram esse gesto de amor, a Comigo 
doou sacos de rações aos novos adotantes.

Se os adultos se divertiram nessa edição do Dia C Goiás, imagine 
as crianças, que se fartaram de atrações variadas.  A Cooperativa 
Habitacional de Construção Civil Solidária de Goiás (Cohacasb) pro-
moveu pintura de rosto para os pequenos, enquanto a Cooperati-
va de Serviços e Consumo dos Bancários, Economiários, Ex-ban-
cários, Ex-economiários e Pret. de Serv. a Inst. Fina. e Bancos de 
Anápolis e Região (Cooperbana) resgatou a prática de brincadeiras 
tradicionais, como pula-corda e bolinhas de sabão. 

“A gente já tinha ido no 
Dia C, nos últimos dois 
anos, sempre muito bem 
organizado. Para as crianças 
é bom pelos brinquedos, 
que elas gostam, e para nós, 
porque é um dia diferente.”

“Moro no Jardim Santo 
Antônio, ao lado do parque, 
e sempre acompanho 
quando tem eventos aqui. É 
interesssante esse trabalho 
que é feito, principalmente 
para as crianças.”

Marcos Nóbrega
Técnico em operações

Eglaeide Santos de Oliveira
Enfermeira
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Ambiental e social
Parceira do Dia C Goiás 2019, a Agên-

cia Municipal do Meio Ambiente (Amma), 
unidade da prefeitura responsável pelo Jar-
dim Botânico de Goiânia, fez uma grande 
distribuição de mudas de plantas do Cer-
rado para os participantes do evento. Fo-
ram ofertadas 2 mil mudas das espécies ipê 
branco, ipê rosa, cega-machado, oiti, bál-
samo, goiaba, genipapo e guapeva.

A Organização das Voluntárias de Goi-
ás (OVG) participou, pela primeira vez, da 
festa do Dia de Cooperar, para fazer o ca-
dastramento de grávidas em condições de 
vulnerabilidade social. Na ocasião, foram 
distribuídos enxovais de bebê para ma-
mães carentes.

Saúde e bem-estar
A Unimed Goiânia instalou uma grande 

tenda de sete metros quadrados para rea-
lizar o Aulão Saudável. A cada 50 minutos, 
professores de Educação Física reuniam 
grupos de até 30 pessoas para realizar ati-
vidades de ioga, alongamento e fortaleci-
mento muscular. Os participantes ganharam 
camiseta da campanha “Mude 1 hábito”, que 
visa conscientizar a comunidade para a im-
portância da adoção de práticas saudáveis.

A cooperativa de crédito Sicoob Seco-
vicred fez parceria com o Hemocentro de 
Goiás e realizou uma campanha de doação 
de sangue, durante a festa no Jardim Botâ-
nico. Na porta do parque, a unidade móvel 
de coleta de sangue recebeu cerca de 40 
doadores. Já do lado de dentro, os voluntá-
rios da Cooperativa dos Fisioterapeutas do 
Estado de Goiás (Fisioativa) promoveram 
avaliações posturais e as disputadas ses-
sões de auriculoterapia.

A Uniodonto Goiânia levou para a festa 
do Dia C Goiás as já tradicionais oficinas de 
higiene bucal, dentro do seu reconhecido 
Projeto Sorriso. Os voluntários da coopera-
tiva de odontólogos ensinaram às crianças 
as formas corretas de escovação, higieni-
zação com fio dental, além de orientá-las 
sobre os cuidados com a saúde bucal.



 “O fato de saber que 
participamos desse processo 
de revitalização nos deu muita 
alegria e, ao mesmo tempo, 
cumprimos com nossa função, 
enquanto cooperativa, de 
contribuir para o bem-estar 
da nossa comunidade. (O Dia 
C no Jardim Botânico) Foi um 
dia muito feliz para todos nós e 

esperamos que continue, por todo o ano, já que há uma 
proposta de que as cooperativas continuem ajudando na 
manutenção do parque.”

“Para a Unimed Goiânia, participar 
do projeto de revitalização do 
Jardim Botânico é assumir o papel 
que lhe cabe no cooperativismo, 
especialmente, na preocupação com a 
comunidade e com a sustentabilidade 
do meio ambiente. Somos uma 
cooperativa de trabalho médico, que 
proporciona e se preocupa com a 

saúde da comunidade. E o parque é uma ilustração do que se 
pode oferecer ao cidadão em saúde mental (ambiente lúdico, de 
paz, contemplação) e física (é um dos pulmões de Goiânia, gera 
melhor qualidade de ar e clima mais ameno).”

Essa ação do Dia C é 
muito boa, porque 
trazemos, para a população, a 
visão cooperativista, 
a importância de estarmos 
unidos. Sozinhos, podemos 
ir até rápido, em algum ponto. 
Mas juntos, iremos bem mais 
longe. O interesse 
pela comunidade, nós 

praticamos no dia a dia.”

“Com o apoio de 
voluntários da nossa 
cooperativa, pudemos 
plantar em crianças e em 
famílias, de um modo geral, 
a semente da importância 
da educação financeira e de 
cooperar, porque sabemos 
que, juntos, somos mais. E o 
Dia C mostra isso. Esse ano, em 

especial, a união de 12 cooperativas apoiou a Prefeitura 
Municipal de Goiânia a revitalizar o Jardim Botânico e 
todos nós ganhamos.” 

Raimundo Nonato Leite Pinto
Diretor-presidente do Sicoob Unicentro Brasileira

Breno de Faria
Diretor-presidente da Unimed Goiânia

Nilton Arantes Silva
Presidente da Coopanest-GO

Ricardo Elias
Diretor do Sicoob Engecred-GO e representante do  
Instituto Sicoob na Central Sicoob Uni

Interesse pela comunidade

A palavra de quem faz

Bastou um chamado do Sistema OCB/SESCOOP-GO e lá estavam as 12 cooperativas goianas, prontas 
para abraçar a causa do Jardim Botânico de Goiânia. Com clareza do impacto social e ambiental que o 
projeto de recuperação do parque traria a todos que vivem na Região Metropolitana, elas se uniram, numa 
ampla e legítima ação de intercooperação, e ofereceram aquilo que faltava ao poder municipal para assu-
mir a revitalização da maior área verde da capital: dinheiro para investimento. 

Juntas, Central Sicredi Brasil Central, Comigo, Complem, Coopanest-GO, Cooperbana, Sicoob Credisaú-
de, Sicoob Engecred-GO, Sicoob Lojicred, Sicoob Secovicred, Sicoob Unicentro Brasileira, Sicredi Cerrado e 
Unimed Goiânia viram, no projeto, a oportunidade de exercer um dos princípios do cooperativismo, que é o 
de interesse pela comunidade. Ao se comprometer com o financiamento do material usado na reforma do 
parque, as cooperativas enxergaram, não o investimento financeiro, mas o social.  

“O projeto de revitalização do Jardim Botânico e a celebração do Dia C Goiás superaram todas as nossas 
expectativas. Entregamos algo de valor à sociedade e ela respondeu, participando da festa e interagindo 
com nossos voluntários. Isso é cooperativismo e conseguimos passar para a comunidade essa consciência 
social que o nosso modelo de negócio tem.”

Confira os depoimentosdos representantes das cooperativas patrocinadoras 
do projeto de revitalização do Jardim Botânico de Goiânia.
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“No momento em 
que o setor público 
não tem condições de
fazer, acaba que as cooperativas, 
estando em todos os municípios 
em que elas estão, tentam 
dar ajuda da melhor 
maneira possível às comunidades 
carentes. As cooperativas têm 
de estar integradas à 

comunidade, está entre os princípios delas.”

“O Dia C é de suma importância, 
pois, além de ser uma ação 
social, é também a integração 
das cooperativas com a 
sociedade. A Cooperbana apoia 
integralmente as iniciativas da 
OCB-GO, principalmente o Dia 
C, pois sabe da importância 
desse evento para a sociedade. 
Sentimo-nos muito honrado 

por fazer parte desse evento.”

“É uma satisfação 
enorme poder participar, 
mais um ano, das 
atividades de comemoração 
do Dia de Cooperar. O mundo 
todo, hoje, para para 
pensar na cooperação, 
na ajuda mútua, na 
comunidade. E com 
esse espírito é que nós 

fizemos todos os investimentos, juntos com as outras 
cooperativas, aqui no Jardim Botânico.”

“Uma das premissas que nós temos 
e buscamos muito na cooperativa 
é melhorar e fazer coisas para a 
comunidade. Ficamos muito gratos 
em fazer esse projeto e orgulhosos 
em saber que pudemos melhorar 
nossa cidade. E o mais legal de 
tudo foi ver, no Dia C, aquela 
quantidade de pessoas. Pudemos 
conversar com muitas e mostrar um 

pouquinho do cooperativismo.”

“A reforma do Jardim Botânico foi um 
legado que deixamos para a cidade 
de Goiânia. Esse grande projeto de 
intercooperação foi resultado da união 
de várias cooperativas em prol de 
um objetivo comum. O bem estar na 
região em que atuamos é primordial. 
Se as pessoas estiverem bem, teremos 
comunidades mais prósperas e 
com menos desigualdades. É isso 

que buscamos com o cooperativismo, uma sociedade que 
privilegie todas as pessoa e não só um grupo”

“Para o Sicoob Secovicred o evento 
do Dia C, Dia de Cooperar no Jardim 
Botânico foi muito importante pois 
tivemos a oportunidade de colocar em 
prática os desejos e anseios de nosso 
colaboradores. Fizemos o trabalho 
de doação de sangue, mobilizando a 
unidade móvel do hemocentro até o 
local e coletando sangue de doadores 

no dia do Evento. Foi um sucesso total a equipe está engajada 
para dar continuidade desse projeto do Dia C”

“É um projeto bacana, diferente e 
inovador, que traz esse aspecto 
da natureza, que tem sido 
muito discutido. O Conselho 
de Administração da OCB-GO 
entendeu a importância desse 
projeto e já está dada a intenção 
da continuidade desse processo, 
no decorrer do ano de 2019 e dos 
próximos que virão. Essa atual 

gestão vai buscar a contínua parceria com as cooperativas 
no Estado de Goiás.”

“Para nós da Complem foi uma 
imensa satisfação participar 
do Dia C 2019. Juntamente 
com as outras cooperativas, 
possibilitamos a revitalização da 
principal área verde da capital:  
o Jardim Botânico. O Dia C é 
um evento que oportuniza as 
cooperativas a mostrar sua 
marca e produtos para a 

sociedade, que muitas vezes nem sonha que 
aquilo é fruto de trabalho de milhares de 
famílias espalhadas por Goiás.”

Antonio Chavaglia
Presidente da Comigo

Odilar Maciel Barreto Filho
Presidente da Cooperbana

Celso Figueira
Presidente da Central Sicredi Brasil Central

Sérgio Nascimento
Diretor de Suporte Organizacional do Sicoob Lojicred

Zeir Ascari
Presidente da Sicredi Cerrado

Silvio Romero Alves Ferreira adorno
Superintendente comercial  do Sicoob Secovicred

Clayton Silva Pires
Presidente do Sicoob Credisaúde e conselheiro da OCB-GO

Sérgio de Oliveira Penido
Presidente da Complem
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Veja quais foram os itens revitalizados, nas obras de recuperação do Jardim Botânico de Goiânia, 
financiadas pelas cooperativas goianas, o Sistema OCB/SESCOOP-GO e o governo municipal.

Reconstrução do deck 

e  do teatro de arena

JARDIM BOTÂNICO - APARELHOS RECUPERADOS

Cobertura do borboletário

Nova cerca do 
Horto Medicinal

Recuperação da ponte da 

nascente do Córrego Botafogo

Pintura da  guarita
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n Substituição da cobertura do viveiro
n Repintura de todos os vasos e protetores de muda
n Substituição de dez portas e fechaduras
n Recuperação da fonte ornamental na Ilha das Borboletas 
n Plantio de novas mudas (custeado pela prefeitura)

OUTROS ITENS QUE FORAM CONTEMPLADOS

Pintura da sede 

administrativa do parque

Museu Carpológico: 

pintura, porta de vidro e sinalização

Substituição e ampliação do sistema 

de sinalização do Jardim Botânico

Reforma e sinalização 

do relógio de sol

Recuperação da trilha e corrinhão 

que vão para a Ilha das Flores
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O QUE O SESI OFERECE:

O QUE É PRECISO PARA FAZER A CARTEIRINHA

UNIDADES DO SESI QUE POSSUEM CLUBE:

Atividades recreativas, áreas livres, camping, 
churrasqueiras, ginásios, campos e quadras 
poliesportivas, locação de espaços para eventos, locação 
de quadras e campos, piscinas, sauna

TITULAR
- Carteira de Trabalho 
- 01 foto 3x4, 
- Documentos pessoais 
- Comprovante de Endereço 

 DEPENDENTE:
- 01 foto 3x4,
- Documentos pessoais

GOIÂNIA
SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco
SESI Aparecida de Goiânia
Interior
SESI Catalão
SESI Itumbiara
SESI Niquelândia

SERVIÇO

As duas entidades renovaram mais 
uma vez o benefício, que é oferecido 
para todos os empregados de 
cooperativas e servidores do Sistema 
OCB/SESCOOP-GO 

CONVÊNIO SESCOOP/GO   
E  SESI  BENEFICIA 
COOPERADOS

O SESCOOP/GO e o Sesi Goiás renovaram mais 
uma vez o convênio entre as entidades. Nele, os co-
laboradores das cooperativas e servidores do Siste-
ma OCB/SESCOOP-GO podem usufruir do portfólio 
de serviços oferecidos pelo Sesi.

O Sesi possui nove unidades com clubes espa-
lhados por Goiás, com um parque aquático diversi-
ficado e diversas atrações como camping, churras-
queiras, ginásios, campos e quadras poliesportivas, 
piscinas e sauna. A associação para conveniado fica 
no valor de R$ 12 e  para comunidade em geral o 
valor é de R$ 15. A manutenção somente será paga 
quando utilizarem o Clube.

A entidade também possui o programa Sesi Es-
porte, que visa incrementar ações no meio esporti-
vo e atividade física. O programa atende trabalha-

dores da indústria, seus dependentes e comunidade 
em geral. As unidades do Sesi oferecem de segunda 
a sexta-feira, prática esportiva sistematizada, con-
templando as modalidades de natação, voleibol, 
futsal, basquetebol, futebol de campo dança e judô. 
Além disso, também é possível praticar hidroginás-
tica; ginástica localizada e musculação.
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VITRINE

Cooperativismo 
pelas ruas 
da cidade

Nova agência ganha 
carimbo na fachada

SomosCoop está presente 
em material gráfico

COOPMEGO

SICOOB GOIÂNIA UNIODONTO GOIÂNIA

A Coopmego já possui 80 
motos adesivadas com o 
carimbo SomosCoop. O 

objetivo é plotar, ao todo, 
350 motos. A cooperativa 
também usa a marca em 

publicações nas suas redes 
sociais e produziu um 

banner de 3x3 metros, usado 
em todos os seus eventos. 

O Sicoob Goiânia vai utilizar o carimbo SomosCoop em 
uma nova unidade, na capital goiana. O belo projeto foi 
assinado por Vinícius Aires Arquitetura. Desse modo, o 
Sicoob Goiânia é mais uma cooperativa que adere ao 
grande movimento do cooperativismo brasileiro.

A Uniodonto Goiânia é mais uma cooperativa goiana 
que aderiu ao movimento SomosCoop. Ela tem usado a 
marca em publicações, impressos e material gráfico. O 
site oficial da cooperativa também ganhou o carimbo do 
SomosCoop em seu layout. 
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COOPERABS

A Cooperabs (Cooperativa
Mista dos Pequenos 
Produtores de Polvilho 
e Derivados da Mandioca 
da Região do Cará) é mais  
uma cooperativa goiana a aderir  
ao movimento SomosCoop. Recentemente, 
a cooperativa passou a comercializar um de 
seus produtos, a Tapioca do Cará, com o selo 
estampado na embalagem.  
De acordo com o presidente da Cooperabs, 
José Atair Neto, a intenção é colocar o carimbo 
nas embalagens dos demais produtos. “Na 
medida em que tivermos que adquirir novas 
embalagens, o material antigo será atualizado 
com o selo”, explica. 
Além das embalagens, a Cooperabs 
também já usa o SomosCoop em suas redes 
sociais e impressos diversos. O presidente 
da cooperativa acredita que o carimbo 
SomosCoop agrega valor ao seu produto. “As 
pessoas estão cada vez mais conscientes para 

consumir. Quando elas compram de uma  
cooperativa, sabem que estão, muitas vezes, 
rompendo ali a barreira de um atravessador, 
comprando direto do produtor, algo de 
qualidade”, comenta. 
Além disso, José Neto acredita que o 
cooperativismo ainda é pouco conhecido no 
Brasil e o movimento SomosCoop vai ajudar 
a divulgar o modelo de negócio. “Era preciso 
mesmo unificar a comunicação entre as 
cooperativas. E são tantas, de vários ramos... 
Acho que esse selo vai ajudar muito, nesse 
sentido”, enfatiza.

“As pessoas estão cada vez 
mais conscientes para consumir.
Quando elas compram de uma  
cooperativa, sabem que estão
comprando direto do produtor, 
algo de qualidade.”

assista ao 
vídeo  sobre o 
movimento 
somoscoop

José Atair Neto
Presidente da Cooperabs
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QUESTÃO CONTÁBIL

O Fundo de Assistência e Previdência do Tra-
balhador Rural, o Funrural, teve início na década 
de 60 e, desde então, sofreu diversas mudanças, 
tanto na forma de pagamento quanto no valor 
da alíquota, que geram até hoje dúvidas entre os 
produtores e cooperativas.

Em abril de 2018, favorecendo os produtores, o 
STF derrubou todos os vetos presidenciais à lei que 
criou o programa de parcelamento das dívidas do 
Funrural, havendo também a possibilidade de des-
contos integrais em multas e juros. 

O ano também teve outras notícias positivas 

em relação ao pagamento do Funrural, quando 
foi estipulada a redução da alíquota para 1,2% no 
caso de pessoa física e 1,7% para pessoa jurídica. 

A mais nova mudança no Funrural é referente à 
forma de pagamento. A partir de 2019 o produtor 
rural, seja ele pessoa física ou jurídica, tem duas 
opções: contribuir através do faturamento sobre a 
produção (forma utilizada até 2018) ou através da 
folha de pagamento, com alíquota de 20%.

O prazo para fazer a opção de recolhimento, 
pela folha de pagamento ou sobre a receita da 
produção, acabou no início de fevereiro e tem va-
lidade para o ano inteiro. Portanto, o produtor e 
cooperativa que desejam alterar a forma de con-
tribuição deve esperar até o começo de 2020 para 
comunicar a mudança à Receita Federal.

É importante que as cooperativas fiquem aten-
tas às mudanças que envolvem o Funrural, pois, 
como vimos, esse tema é muito frágil e a qualquer 
momento podem ocorrer novas mudanças.

Atenção às 
mudanças 
constantes
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GIRO COOPERATIVISTA

Novas instalações, 
em Edéia, e Espaço 
Agro, em Jataí

SICOOB CREDI-RURAL 

Desde o dia 20 de maio, os 
cooperados de Edéia contam 
com novas instalações do Sicoob 
Credi-Rural. A unidade, mais 
ampla, segura e bem localizada, 
fica na Av. Brasília, no Setor 
Central. A mudança de endereço 
tem por objetivo oferecer 
modernidade, comodidade, com 
um atendimento personalizado, 
seguindo assim o padrão do 
Sicoob Credi-Rural, que está ativo há 30 anos. 
Na ocasião, além da abertura oficial da agência, 
foi entregue o carro ao cooperado de Edéia, 
contemplado na Campanha Consórcio Premiado. O 
Sicoob Credi-Rural reúne mais de 8,5 mil associados 
e está presente em 14 municípios goianos: Acreúna, 
Anicuns, Caiapônia, Catalão, Edéia, Indiara, Iporá, 
Jandaia, Jataí, Montividiu, Paraúna, Rio Verde, Santa 
Helena de Goiás e São Luís de Montes Belos.

Em junho, o Sicoob Credi-Rural inaugurou o 
Espaço Agro em Jataí. O objetivo é ofertar um aporte 
físico apropriado para o atendimento aos associados 
ligados às atividades rurais. O ambiente dispõe de 
estrutura física (caixas eletrônicos, salas de espera e 
descanso) e profissionais especializados para atender 
às demandas dos produtores rurais, contando, ainda, 
com produtos e serviços voltados para o custeio e 
financiamento das atividades agropecuárias.

Inaugurada 
nova agência 
de Jataí

SICREDI CERRADO GO

O Sicredi Cerrado GO entregou 
à população de Jataí, em julho, 
uma nova agência, mais ampla 
e moderna, durante coquetel 
de inauguração. A estrutura 
compreende 539 metros 
quadrados, três caixas e dez 
pontos de atendimento. “A reforma 
priorizou uma agência mais ampla, 
iluminada e em total sintonia ao 
novo layout do Sicredi”, aponta 
o presidente da Sicredi Cerrado 
GO, Zeir Ascari. Para o gerente da 
agência, Alex Antônio da Silva, 
a mudança deverá marcar uma 
nova fase da instituição na cidade. “Estamos de cara 
nova, com ambientes únicos, que favorecem ainda mais 
quesitos como proximidade e agilidade. Jataí é uma 
cidade que está se desenvolvendo numa velocidade 

muito grande, assim como nossa cooperativa. 
Acompanhando esse crescimento, entendemos que os 
jataienses merecem um espaço mais amplo e acolhedor.” 
A agência Sicredi Cerrado GO de Jataí fica na Avenida 
Goiás, nº 1.935, na Vila Progresso.  
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Vice-presidente da central compõe Conselho Fiscal do Bancoob

SICOOB GOIÁS CENTRAL

O vice-presidente do Sicoob Goiás Central e 
presidente do Sicoob do Vale, Vanderval José 
Ribeiro, foi empossado, no dia 25 de junho, como 
Conselheiro Fiscal do Banco Cooperativo do 
Brasil (Bancoob). Vanderval tem como suplente 
o presidente do Conselho de Administração do 
Sicoob Credisaúde, Clayton Silva Pires. Compõem 

também o conselho: Carlos Augusto de Macedo 
Chiaraba, Gentil Luiz Marció, Marcelo Martins e 
Ronaldo Siqueira Santos. Os demais suplentes 
são: Antonio Carlos Anchieta, Ivonir Buss, João 
Carlos Leite e Rodrigo Matheus Silva Moraes. Os 
conselheiros fiscais do Bancoob têm mandato até 
o ano de 2020.  (Fonte: Ascom Sicoob Goiás Central)

Cooperativa celebra 20 anos de bons resultados

COOPERSIL 

A Cooperativa Agropecuária Mista dos 
Produtores Rurais de Silvânia (Coopersil) 
reuniu cerca de 700 pessoas para celebrar seu 
aniversário de 20 anos, no dia 25 de maio, no 
Atenas Clube de Silvânia, onde foi realizado um 
grande churrasco. Na ocasião, os convidados 
puderam assistir a um vídeo com a apresentação 
das principais atividades oferecidas pela Coopersil 
aos seus cooperados, que vão desde a coleta de 
leite e fabricação de ração, até a manutenção 
da loja de produtos agropecuários. A produção 
também apresentou a história da cooperativa, a 

partir de depoimentos dos sócios-fundadores. 
O evento teve, ainda, palestra com Severino 

Neto, que falou sobre atitudes vencedoras, e 
show musical com a dupla Derick e Eduardo. O 
vice-presidente do Sistema OCB/SESCOOP-GO 
e vice-presidente da Coapil, Astrogildo Peixoto, 
prestigiou a festa de 20 anos da Coopersil, que 
também teve a presença de outros presidentes de 
cooperativas, do vice-presidente da Federação 
da Agricultura (Faeg), Eduardo Veras, e de 
autoridades locais, como o prefeito, secretários e 
vereadores. (Fonte: Coopersil)
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Cooperativa ultrapassa a marca de 11 milhões de atendimentos

UNIMED GOIÂNIA 

A Unimed Goiânia ultrapassou, em 2018, a marca de 
11 milhões de atendimentos, entre consultas, exames, 
terapias, tratamentos clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais, 
feitos em sua rede própria ou credenciada. Desse total, 
11% dos serviços foram prestados por outras Unimeds 
(Intercâmbio). Desde 2013, a cooperativa possui local 
exclusivo para atender beneficiários de intercâmbio 

provenientes de outras Unimeds e atendidos em sua 
área de abrangência. “A medida proporciona mais 
conforto, atenção personalizada e garante o padrão 
de atendimento Unimed, independente de onde a 
assistência é prestada, para que cada pessoa se sinta 
sempre acolhida”, afirma o diretor de Auditoria Médica, 
Luiz Amorim Canêdo. (Fonte: Assessoria de Imprensa Unimed Goiânia)

Aniversário de 44 anos com investimentos
COMIGO

A inauguração de uma nova loja de máquinas e 
implementos agrícolas, em 6 de julho, abriu a celebração 
dos 44 anos da Cooperativa Mista dos Produtores 
Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), em Rio Verde. 
As comemorações se estenderam também a todas as 
unidades da cooperativa, em 14 municípios goianos, com 
a celebração da união dos cooperados e colaboradores 
em prol do desenvolvimento do agronegócio e difusão 
do cooperativismo.  

Segundo o presidente da Comigo, Antonio Chavaglia, 
esses 44 anos representam o trabalho de muitas mãos, 
que construíram a cooperativa e que continuam a fazer o 
seu desenvolvimento. “A cooperativa atravessou muitos 
obstáculos e planos econômicos, mas conseguiu êxito, 

uma dinâmica muito grande e que não se faz sozinha. 
Hoje, como produtor e fundador, me gratifica ver a 
cooperativa como ela está.”  

Com 20 mil metros quadrados (sendo 3,6 mil m² 
voltados à loja e oficina), a unidade ampliou a área de 
exposição de produtos e serviços da cooperativa, para 
proporcionar maior conforto e acessibilidade ao produtor 
rural cooperado. Localizada na saída para Montividiu, no 
quilômetro três da GO-174, a loja faz parte de uma série 
de investimentos que a Comigo tem realizado em suas 
unidades, nos últimos anos, entre elas, reestruturação de 
lojas, ampliações no armazenamento, com a construção 
de armazéns, e na industrialização, com novas fábricas 
de rações e suplementos minerais. (Fonte: Ascom Comigo)
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Unimeds federadas 
participam de 
capacitação em 
atenção básica

Onze anos de conquistas financeiras e sociais

FEDERAÇÃO CENTRO 
BRASILEIRA

SICREDI PLANALTO CENTRAL 

Sempre atenta às demandas 
das Unimeds federadas e pronta a 
oferecer serviços e produtos que 
contribuam com o crescimento e o 
desenvolvimento das Singulares, a 
Federação das Unimeds dos Estados 
de Goiás e Tocantins e do Distrito 
Federal (Federação Centro Brasileira) 
ministrou, nos dias 8 e 9 de julho, 
uma Capacitação em Atenção Básica: 
Saúde da Mulher e do Recém-nascido. 
A promoção desse curso atendeu a 
uma demanda da federada Unimed 
Porangatu, mas outras federadas 
também podem solicitar atividades 
similares, conforme a necessidade de 
cada uma. Além das aulas na sede da 
Federação, em Goiânia, a programação 
da capacitação incluiu, ainda, uma 
visita técnica ao Espaço Sinta-se Bem, 
da Unimed Goiânia. (Fonte: Ascom Federação 

Centro Brasileira)

A Sicredi Planalto Central completou, em julho, 11 anos de atuação, 
comprometida em atender seus associados com excelência, gerando valor 
para pessoas físicas, micro a grandes empresas, além da agricultura familiar 
e empresarial, sempre com compromisso com as comunidades onde está 
presente. Fundada em 2008, em Cristalina, hoje, a cooperativa possui 16 
agências em 13 municípios de Goiás e da Bahia, além da capital federal Brasília. 

Em pouco mais de uma década, a Sicredi Planalto Central já devolveu aos 
associados mais de R$ 72 milhões e construiu um patrimônio líquido superior a 
R$ 98 milhões. 

Além de resultados financeiros para seus associados, instituição se destaca 
em projetos sociais e de classe. Entre eles estão o Fundo Social da Sicredi 
Planalto Central, que, em 2018, destinou recursos 18 projetos, em 11 cidades. 
Outro compromisso consolidado na área social é o Programa União Faz a Vida, 
que trabalha valores, como o empreendedorismo e solidariedade, a partir da 
metodologia de ensino-aprendizagem. Em Goiás, a cooperativa desenvole 
o projeto nas cidades de Cristalina e Ipameri. No segundo semestre de 2019, 
contemplará as cidades de Campo Alegre e Mambaí. No total serão nove 
escolas atendidas no programa.

A Sicredi Planalto Central criou, ainda, o Comitê Mulher, que conta com 
o engajamento de 45 associadas da cooperativa. O projeto visa reforçar 
o conhecimento em cooperativismo de crédito entre elas, por meio de 
encontros e eventos ao longo do ano. A proposta é que as diferentes vivências 
profissionais de cada uma delas possam inspirar outras mulheres em seus 
projetos pessoais ou de empreendedorismo. Hoje, a instituição conta com mais 
de 7.600 associadas.

“Com as conquistas nas áreas sociais, o otimismo e a capacidade para 
empreender da comunidade é cada vez melhor. Somado a isso, está o 
constante foco em resultado econômico sempre aliado a uma política de 
governança, o que fortalece responsavelmente a estrutura patrimonial, 
permitindo atender cada vez mais os associados com as melhores condições”, 
afirma o presidente da Sicredi Planalto Central, Pedro Caldas. (Fonte: Fato Mais 

Comunicação)
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Site da instituição agora conta 
com tradução para Libras

9ª Confraternização dos Associados 
recebe governador Ronaldo Caiado

SICREDI

COAPIL 

O Sicredi lançou o desafio de fazer a transformação 
digital para se tornar, cada vez mais, uma instituição 
para todos. E, como resultado, traz mais uma grande 
novidade: a implementação em seu site do avatar Hugo, 
que realiza tradução de todos os conteúdos para Libras, a 
língua brasileira de sinais utilizada por pessoas surdas.

O Hugo é uma ferramenta da startup brasileira Hand 
Talk, reconhecida pela ONU como o melhor aplicativo 
social do mundo. Sua introdução no site do Sicredi é, 
portanto, um avanço para a instituição financeira. Dados 
do último censo do IBGE apontam que há cerca de 10 
milhões de surdos, no Brasil. Segundo a Federação 
Mundial dos Surdos (WFD, na sigla em inglês), 80% 
desse público em todo o planeta têm baixa escolaridade 
e problemas de alfabetização. Muitos deles não têm 
conhecimento sobre a língua portuguesa escrita. 
Essa população enfrenta inúmeros desafios diários, 
reforçando a necessidade de soluções que tornem os 
ambientes mais inclusivos.  “O Sicredi é uma instituição 
genuinamente inclusiva, extrapolando o universo 
financeiro. Sabemos que a introdução do Hugo se trata 
de um pequeno passo e que ainda há muitos outros a 
serem dados, mas são as pequenas ações que geram 
grandes transformações”, afirma Ana Paula Cossermelli, 
superintendente de Comunicação e Marketing do Banco 
Cooperativo Sicredi. (Fonte: Fato Mais Comunicação)

A Cooperativa 
Agropecuária Mista de 
Piracanjuba (Coapil) realizou, 
no dia 13 de julho, a sua 
9ª Confraternização dos 
Associados. O evento foi 
realizado no Parque de 
Exposições Agropecuárias 
de Piracanjuba e contou com 
a presença do prefeito da 
cidade, João Barbosa e do 
presidente do Sistema OCB/
SESCOOP-GO, Luís Alberto 
Pereira. Quem também 
prestigiou a confraternização 
da Coapil foi o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado. 

Na ocasião, Caiado exaltou 
o poder de fortalecimento do 
cooperativismo. “Eu sempre 
defendi o cooperativiso 
para poder ter força para 

superar todos os cartéis 
que existem no Brasil. Não 
existe condição melhor 
do produtor ser ajudado 
e qualquer segmento da 
sociedade ser defendido, do 
que realmente fortalecer sua 
cooperativa. É aí a maneira 
de se tornar forte e poder 
enfrentar as adversidades do 
mercado, que cada vez mais é 
concentrador.”

Com 50 anos de existência, 
a Coapil poussui, atualmente, 
mais de 2,4 mil associados 
e emprega cerca de 360 
funcionários. A cooperativa 
recebe 100 mil litros de 
leite, por dia, e atende, 
aproximadamente, 600 
produtores da região de 
Piracanjuba. (Fonte: Coopersil)



ALVIDO BECKER  |   Assessor Jurídico da OCB-GO

A validade da supressão de direito trabalhista não 
previsto na Constituição Federal, por meio de acordo 
coletivo, é objeto de recurso em trâmite no STF, que 
teve repercussão geral reconhecida em maio.

O Ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a sus-
pensão nacional de todos os processos que envolvam a 
discussão sobre a validade de norma coletiva que limite 
ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitu-
cionalmente. A decisão foi proferida no Recurso Extra-
ordinário com Agravo (ARE) 1121633, interposto contra 
a Mineração Serra Grande S/A, de Goiás, em que se 
discute a validade de cláusula de acordo coletivo que 
prevê o fornecimento de transporte para deslocamento 
dos empregados ao trabalho (horas in itinere) e a su-
pressão do pagamento do tempo de percurso.

No processo de origem, o Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região – TRT18 (Goiás) entendeu que, ape-
sar de haver previsão no acordo coletivo, a mineradora 
está situada em local de difícil acesso e o horário do 
transporte público era incompatível com a jornada de 
trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pa-
gamento dos minutos como horas in itinere. O Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão e negou 

seguimento ao recurso extraordinário, motivando a in-
terposição do agravo ao STF pela mineradora.

Em maio passado, o Plenário Virtual do STF, por 
unanimidade, reconheceu a existência de repercussão 
geral da questão constitucional discutida no ARE e não 
reafirmou a jurisprudência quanto à matéria, subme-
tendo-a a julgamento no Plenário físico.

Após a decisão do Plenário Virtual, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) requereu sua admissão no 
processo na condição de amicus curiae e a suspen-
são das ações que versam sobre o tema. Ao decidir 
pela suspensão de todos os processos, o ministro Gil-
mar Mendes observou que, até o reconhecimento da 
repercussão geral (Tema 1.046), muitas ações sobre a 
mesma matéria foram julgadas improcedentes median-
te a aplicação do entendimento sobre a possibilidade 
da redução de direitos por meio de negociação coletiva 
e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade 
dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. 
Esse entendimento foi firmado no julgamento, em 2015, 
do Recurso Extraordinário (RE) 590415, que tratava da 
validade de cláusula de renúncia em plano de dispensa 
incentivada.

“Uma vez recortada nova temática constitucional (se-
melhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o 
precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, 
existe o justo receio de que as categorias sejam nova-
mente inseridas em uma conjuntura de insegurança 
jurídica, com o enfraquecimento do instituto das nego-
ciações coletivas”, assinalou Gilmar Mendes. “Por isso, 
admito a CNI como amicus curiae e determino a sus-
pensão de todos os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no 
território nacional, nos termos do artigo 1.035, parágrafo 
5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reco-
nheceu a repercussão geral do tema”, concluiu.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspensão de 
processos sobre 
validade de norma 
coletiva que restringe 
direito trabalhista
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O livro apresenta a noção de “Relações Cooperativo-
Comunitárias” e busca diferenciar as relações estabelecidas 
no âmbito das Sociedades Cooperativas das demais 
relações privadas, de natureza conflitiva. Nesse sentido, 
analisa em que condições se dá a eficácia dos direitos 
fundamentais, não no reconhecimento de uma “Relação 
Indivíduo-Poder”, mas no reconhecimento das Sociedades 
Cooperativas como sociedades democráticas.

O objetivo desta obra é prover os gestores de informações 
mais apuradas na resolução de conflitos e na tomada de 
decisão estratégica na gestão dos negócios cooperativistas. 
Espera-se que, na sequência, as pesquisas possam ser 
ampliadas e compartilhadas, fortalecendo os princípios que 
permeiam o ambiente cooperativo.

Neste livro, estão reunidos os principais normativos de 
consulta técnica e de rotina nas cooperativas de diversos 
ramos, por isso abrange não só as leis em sentido estrito, 
mas também a regulamentação de órgãos da Administração 
Pública direta e indireta. Além disso, mantém as resoluções 
do extinto Conselho Nacional de Cooperativismo – CNC 
como referência doutrinária e histórica, visto que permanece 
relevante a devida interpretação de diversos dispositivos da 
Lei Geral das Sociedades Cooperativas.
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>>

>>

Cooperativas goianas que celebram 
aniversário nos meses de julho e agosto:

PARABÉNS

JULHO

AGOSTO

>>

>>

SICREDI PLANALTO CENTRAL 02/07/2008 

COMISAM 03/07/2006 

COOPERCARNE 05/07/2010 

COMIGO 06/07/1975 

UNIMED CERRADO 07/07/1994 

COOPERTRAZ 09/07/2009 

SICOOB UNISAÚDE GOIÁS 10/07/1998 

COOPESM 10/07/2005 

COOTRAMP 11/07/2013 

COOTRANIQ 12/07/2015 

NIQUELCOOP 17/07/2002 

COPERPAMPLONA 20/07/1996 

COAPIL 21/07/1968 

COOPERJOV 25/07/2002 

COOPGOIÁS 26/07/2006 

SICOOB GOIÁS CENTRAL 27/07/1989 

SICOOB GOIÂNIA 31/07/1996 

  

  

COOPERBOI 02/08/1996 

COOPERMAN 04/08/2002 

COOTEGO 04/08/2003 

FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO C.O 05/08/2000 

BORDANA 06/08/2011 

BSCOOP 07/08/2013 

COACRIS 07/08/1994 

SICOOB DO VALE RIO CRIXÁS 07/08/2004 

CAGEL 08/08/1976 

FISIOATIVA 09/08/2006 

ARBO 12/08/2014 

CEP 12/08/1988 

SICOOB CREDISAÚDE 14/08/1996 

COPSTRAN 14/08/1995 

RODOTAXI 15/08/1996 

BRASCOOP 18/08/2018 

COOPERMEL 20/08/2005 

SICOOB CREDI COMIGO 20/08/1984 

FEDERAÇÃO CENTRO BRASILEIRA 25/08/2017 

SICOOB UNI 27/08/2000 

COOTAMI 27/08/2001 

COOMAFAB 28/08/2009 

COMVAPI 28/08/2001 

COOP-RECICLA 29/08/2008
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Herdamos uma crise aguda, sem precedentes na 
história brasileira. Os indicadores do primeiro trimestre 
de 2019 já demostram que a economia segue com um 
ritmo lento frente à alta do desemprego. Na leitura de 
bancos e consultorias, um desempenho mais robusto 
do PIB deste ano está cada vez mais distante.

O país busca alternativas para a retomada da ati-
vidade econômica. A boa notícia é que a alternativa 
existe: o cooperativismo forte é sinônimo de uma eco-
nomia forte por causa da capilaridade das cooperati-
vas. Com vários ramos de atuação em todo o Brasil, 
há cooperativas especializadas em diversos setores 
econômicos, como é o caso do crédito, da saúde, do 
transporte, do agro, do turismo e lazer e tantos outros.

A democratização do crédito, a inclusão financei-
ra, o acesso dos pequenos produtores no mercado por 
meio de uma economia gerada pela escala, a geração 
de energia limpa e internet no campo, a prestação de 
serviços de educação e transporte de qualidade, a in-
teriorização dos médicos e dentistas, tudo isso com 
respeito ao meio ambiente e a preços justos. Coopera-
tivismo forte representa o empoderamento dos brasi-
leiros com trabalho, emprego e renda.

Presente em 105 países, representado por 2,6 mi-
lhões de cooperativas, o cooperativismo reúne mais de 
1,2 bilhão de pessoas. Vale ressaltar que uma em cada 
seis pessoas no mundo é associada a uma cooperati-
va. Reunidas, as 300 maiores cooperativas do mundo 
equivaleriam à nona economia entre todos os países.

Os números demonstram a força do modelo coo-
perativismo. No Brasil desde 2002, a força de trabalho 
das cooperativas quase dobrou, passando de 171,3 mil 
empregados para os atuais 340 mil.

Esse modelo tem sua maior fortaleza no trabalho 
autogestionário possibilita o uso da força de traba-
lho, permitindo a redução dos custos e aumentando a 
competitividade das organizações cooperativistas.

O Cooperativismo é, também, plataforma da econo-
mia colaborativa. É preciso pensar em cooperativismo 
como uma nova forma de se trabalhar em rede, conectar 
pessoas para somar esforços e para dividir os resultados.

Trata-se de um modelo socioeconômico funda-
mentado na participação democrática, na indepen-
dência, na solidariedade e na autonomia dos que se 
unem de forma voluntária em prol de um objetivo eco-
nômico e social comum.

As decisões são coletivas e os resultados distri-
buídos com equidade, conforme a participação de 
cada indivíduo. Honestidade, responsabilidade social, 
transparência e preocupação com o meio ambiente 

são valores essenciais das cooperativas. A regra de 
ouro é buscar resultados economicamente viáveis, 
ecologicamente corretos e socialmente justos.

Mais que um modelo de negócios, o cooperativismo 
é uma filosofia de vida que busca transformar o mun-
do em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com 
melhores oportunidades para todos. Um caminho que 
mostra que é possível unir desenvolvimento econômi-
co e desenvolvimento social, produtividade e susten-
tabilidade, o individual e o coletivo.

O cooperativismo que conhecemos hoje nasceu em 
Rochdale-Manchester na Inglaterra em 1844. Um gru-
po de 28 trabalhadores (27 homens e uma mulher) que 
se uniram para montar o seu próprio armazém. A ideia 
era simples, mas desafiadora: comprariam mercado-
ras em grande quantidade e comercializariam a preços 
menores. Todos os resultados eram distribuídos igual-
mente entre os sócios. Surgia, então o que é chamada 
da primeira cooperativa moderna.

No Brasil, a história do cooperativismo começa em 
Minas Gerais em 1889, com a fundação da Cooperativa 
Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto 
que tinha por objetivo a comercialização de produtos 
agrícolas.

Em 1995 Roberto Rodrigues (ex-Presidente das 
Organizações das Cooperativas Brasileiras), foi eleito 
como Presidente da ACI - Aliança Cooperativa Inter-
nacional, o primeiro não europeu  a ocupar este cargo.

O cooperativismo de saúde que a Uniodonto Goiâ-
nia representa é genuinamente brasileiro. Nasceu no 
país. Atualmente são 805 cooperativas que reúnem 
238.820 cooperados e que, atendem a aproximada-
mente 25 milhões de pessoas. Representamos apro-
ximadamente 25% do mercado de saúde suplementar, 
que atendemos com melhor qualidade e mantemos a 
melhor rede de atendimento por conta do relaciona-
mento cooperado cooperativa.

O Sistema Uniodonto, do qual somos parte, é o 
maior sistema se cooperativas odontológicas do mun-
do, com 119 cooperativas, presentes em todo o país, 
com mais de 22.000 cooperados.

Modelo de excelência nos serviços prestados e 
Uniodonto de Goiânia tem como foco único a assis-
tência odontológica tem compromisso com o cliente. 
É uma das maiores singulares do Sistema Uniodonto e 
expressa o modelo vencedor do Cooperativismo e sua 
relação com a sociedade.
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A contribuição do 
cooperativismo para 
uma economia em crise

PENSAR E COOPERAR

fábio
araújo
PRUDENTE

>> FÁBIO ARAÚJO PRUDENTE é presidente pelo segundo mandato 
da Uniodonto Goiânia, especialista em Gestão de Cooperativas
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