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2019, UM ANO DE MUITAS
LUTAS CONQUISTAS E VITÓRIAS
COOPERATIVISTAS!
Estamos caminhando para o final de
2019! Um ano de muito trabalho, em
que juntos superamos obstáculos e
partilhamos as vitórias alcançadas.
Um ano que mais uma vez reafirmamos nosso compromisso em realizar
gestão cooperativista e participativa.
O cooperativismo é regido por sete
princípios e fechamos este ano com a
certeza de que os colocamos em prática a cada ação social realizada, a cada
capacitação oferecida, enfim, a cada
decisão tomada em conjunto. E sentimos orgulho em dizer que em 2019
estivemos cada vez mais próximos de
nossas cooperativas e cooperados,
verdadeira razão de nosso trabalho.
2019 foi também um ano de metas
alcançadas. Hoje representamos cerca de 106 cooperativas registradas
na OCB/RO. São mais de 160 mil cooperados acompanhados e beneficiados
com as ações conjuntas realizadas
entre o Sistema OCB/SESCOOP – RO
e as cooperativas rondonienses. Não
poderia deixar de reconhecer ainda, a
importância e o trabalho fundamental
dos Conselheiros, tanto da OCB/RO,
quanto do SESCOOP/RO nesse processo de crescimento e fortalecimento do cooperativismo em todo Estado.
Todos os dias, temos a oportunidade
de ver o quanto o movimento, feito
por pessoas e para pessoas se destaca. Estamos sempre nos capacitando, debatendo, buscando soluções...
Em junho, fizemos uma verdadeira
imersão em conhecimento, reunimos
no “Encontro dos Ramos do Cooperativismo”, dirigentes de várias cooperativas, para traçarmos e debatermos
melhores rumos para o setor.
E claro, não poderíamos deixar de falar
daquilo que faz parte de nosso DNA,
nosso diferencial e que representa
nosso sétimo princípio, o “interesse
pela comunidade”. Todos os dias nos-

sas cooperativas buscam e praticam
ações sociais, contribuindo assim para
um Estado cada vez mais colaborativo. Juntos, todos os anos, realizamos
o Dia de Cooperar. E em 2019 pela primeira vez estendemos nossas ações
gratuitas até a cidade de Ji-Paraná.
Lutamos, debatemos, questionamos,
fomos até Brasília para falar com o
Presidente da República em prol de
melhorias para Rondônia.
Estamos presentes na vida de cada
rondoniense e não queremos passar
despercebidos. Afinal, o cooperativismo é a nossa bandeira. E nosso principal capital é a confiança!
Somos cooperativas educacionais,
agropecuárias, de transporte, mineração, saúde, infraestrutura, consumo,
trabalho, produção de bens e serviços.
Somos o único Estado brasileiro a contar com a presença de cooperativas
de crédito em todos os nossos 52 municípios e em vários distritos. Temos
muito orgulho em dizer que não apenas representamos, mas somos o verdadeiro cooperativismo rondoniense.
E temos dado todo o suporte para que
cresçamos juntos!
E não queremos parar por aqui! Queremos e podemos fazer muito mais. E
por isso, já estamos traçamos metas
maiores, queremos juntos alçar voos
mais altos e levar o nosso cooperativismo a patamares cada vez melhores.
Contem sempre conosco, nessa luta
diária de trabalho árduo, mas de
grandes conquistas! Queremos continuar desenhando uma bela trajetória
cooperativista em Rondônia, no Brasil,
no mundo.
A todos vocês — que assim como nós
são coop, o nosso muito obrigado e
boa leitura!
Salatiel Rodrigues
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Cooperativismo é
representado em
Brasília através
de encontro com
presidente Jair
Bolsonaro
Além do presidente do Sistema OCB/SESCOOPRO, estiveram em Brasília o vice-governador,
empresários e representantes de cooperativas
do ramo Mineral.
Uma caravana de empresários
rondonienses dos mais diversos
setores da economia, liderados pelo
deputado
Coronel
Chrisóstomo,
acompanhados também pelo vicegovernador, José Jordan, estiveram
no dia 30 de julho, em Brasília para
reunião com o presidente da República
Jair Bolsonaro.
Durante o encontro, que aconteceu na
sede do Palácio do Planalto, o grupo
apresentou um balanço das demandas
que ajudarão a alavancar a economia
do Estado, incluindo a ampliação das
exportações.
O presidente do Sistema OCB/
SESCOOP-RO, Salatiel Rodrigues e a
gerente geral da OCB Nacional, Tânia
Zanella, participaram da caravana
representando o cooperativismo
no Estado e no Brasil. Juntamente
com eles, foram representantes
das
cooperativas:
CooperSanta,
CooperMetal e Cooagarima, todas elas

do ramo Mineral.
Para o presidente do Sistema,
Salatiel Rodrigues, essa foi uma
excelente
oportunidade
de
apresentar pessoalmente ao chefe
de Estado, as demandas referentes
ao cooperativismo rondoniense. “Tive
a oportunidade de estar frente a
frente com nosso Presidente e claro,
falei sobre o quanto o cooperativismo
cresce e contribui com Rondônia.
Mas para que cresça cada vez mais,
precisamos da parceria com o governo
federal. O cooperativismo é a saída
para a paz e a democracia do Brasil”,
disse Salatiel.
Em Rondônia, o segmento vem
ocupando seu lugar nos mais diversos
ramos. Destaque ainda para as
cooperativas integradas por indígenas,
como é o caso da Cooperativa de
Produção e Desenvolvimento do Povo
Indígena Paiter Suruí (Coopaiter). “A
Coopaiter foi a primeira cooperativa

indígena formalmente constituída
e com registros na Organização das
Cooperativas do Brasil (OCB). Eles
produzem um dos melhores cafés de
Rondônia, por isso, chamo atenção
para esse trabalho que vem sendo
feito por essa cooperativa e por
tantas outras em nosso Estado.”,
destacou Salatiel.
Rondônia lidera a produção de leite na
região norte e sobre esse segmento,
Salatiel Rodrigues falou que é preciso
acabar com os monopólios que
existem no Estado e dar mais valor aos
pequenos produtores. “Precisamos
agregar valor aos produtos do leite
e ter mais atenção com produtos
importados para o Brasil, como é o
caso do leite que vem do Uruguai. É
inadmissível o produtor vender o litro
de leite por 0,90 centavos”, ressaltou
o presidente do Sistema OCB/RO.
Além dos assuntos voltados ao
cooperativismo, também foi discutido
na reunião o apoio do Presidente
Bolsonaro e de sua equipe na
instalação de um porto internacional
em Guajará-Mirim, a recuperação da
BR-319, a saída para o pacífico e a
duplicação da BR-364.

Visita a sede da OCB
Nacional em Brasília
A ida a capital federal rendeu outros bons
frutos. Isso porque, após a audiência, Salatiel
Rodrigues, juntamente com a gerente geral da
OCB Tânia Zanella, levaram parte da comitiva
para conhecer pessoalmente a sede da OCB
Nacional.
Durante a visita, o deputado federal Coronel
Chrisóstomo assinou a ficha de adesão a Frente
Parlamentar do Cooperativismo (Freencoop),
formada por deputados e senadores de todos
os Estados brasileiros que abraçaram a causa do
cooperativismo.

8ª edição da Rondônia Rur
positivos para o Coope
Sistema OCB/SESCOOP – RO
levou produtos de cooperativas
para serem expostos e
degustados durante o evento.

Os resultados colhidos na
8ª edição da maior feira de
agronegócios da região Norte,
a Rondônia Rural Show, foram
muito positivos. Segundo a
organização, mais de 120
mil pessoas passaram pelo
Centro Tecnológico Vandeci
Rack, local onde o evento
aconteceu,
movimentando
cerca de R$ 703.588.488,00,
em negócios.
O Sistema OCB/SESCOOP
– RO esteve presente com
um estande montado em
local estratégico e com
uma
equipe
totalmente
preparada para receber os
visitantes e sanar dúvidas.
Uma das ações que fez muito
sucesso foi a degustação
de produtos enviados pelas
cooperativas:
Cooperativa
Agropecuária e Florestal do
Projeto Reca (COOPER RECA),
Cooperativa de Produtores
Rurais do Vale do Guaporé e
Seringueiras (COOPERVAGS),
Cooperativa
Mista
Agroindustrial de Machadinho
(COMAMO) e Cooperativa
dos Produtores Rurais do
Observatório Ambiental Jirau
(COOPPROJIRAU), todas do
ramo agropecuário.
Durante os 4 dias de evento, as
cooperativas foram destaque
em vários momentos. Em um
deles, a Cooperativa Mista
Agroindustrial da Amazônia
(COOPAMA) anunciou um

ral Show trouxe resultados
erativismo rondoniense

investimento na casa de R$
12 milhões para a construção
de uma unidade de secagem
e armazenagem de grãos,
com capacidade para uma
tonelada, no município de
Cerejeiras.
Presente no evento, o
presidente
do
Sistema
OCB/SESCOOP-RO,
Salatiel
Rodrigues,
elogiou
a
iniciativa. “A construção do
secador demonstra a força
produtiva do campo e a união
cooperativista dos produtores
rurais e das cooperativas
COOPAMA e o Sicoob
Credisul. Toda a sociedade
rondoniense ganhará com
este investimento”, disse
Salatiel Rodrigues.

Outro destaque dessa edição
foram as cooperativas de
crédito. Para se ter uma ideia
elas finalizaram a feira com
um movimento financeiro em
torno de R$ 265 milhões.
Para que o setor fosse
amplamente
divulgado
durante a feira, toda a equipe
do Sistema OCB/SESCOOP -RO,
planejou
antecipadamente
estratégias de divulgação.
Cooperativistas
de
todo
o Estado, mesmo aqueles
que não estavam expondo,
também faziam questão de
visitar o estande da OCB/
RO. Em um balanço final
do evento, cerca de 20
interessados procuraram a
equipe e deram os primeiros

passos para iniciar suas
cooperativas.
O reconhecimento de todo
esse trabalho aconteceu na
solenidade de despedida,
onde o Sistema, na pessoa
do
presidente
Salatiel
Rodrigues, representando as
cooperativas rondonienses,
recebeu
placas
de
agradecimento.
Para o ano que vem, a
instituição já se prepara com
mais novidades e ações,
sempre com o intuito de
levar ao conhecimento de
todo o público a importância
do cooperativismo para o
fortalecimento da economia
de Rondônia.

Sistema OCB/SESCOOP – RO
promove maior encontro do
cooperativismo do Estado
O evento reuniu palestrantes de renome
nacional e debateu temas que vem para
agregar ao dia a dia dos cooperativistas.
De 30 de maio a 1º junho o
Sistema
OCB/SESCOOP-RO
promoveu o maior encontro do
segmento cooperativista do
Estado, o “Encontro dos Ramos
do Cooperativismo”. O evento,
que já é esperado pelo público,
teve como objetivo reunir dirigentes de cooperativas, para
que em conjunto discutissem
formas de fortalecer o cooperativismo, além de incentivar
o compartilhamento de ideias
e networking entre os participantes. A edição de 2019,
aconteceu no Cacoal Selva
Park e trouxe como premissas: Inovação, Transformação
Digital, Sucessão e Gestão do
Amanhã.
Na abertura oficial, o presidente do Sistema, Salatiel Rodrigues, falou da importância
do “Encontro dos Ramos” para
o setor e também do quanto o
cooperativismo contribui para
a economia do Estado. “Aqui
está o maior PIB de Rondônia,
com cooperativas dos mais di-

versos ramos. Fico muito feliz
e emocionado em ver o engajamento de todos vocês”.
O superintendente do Sescoop
Nacional, Renato Nobeli, ficou
muito impressionado com o
crescimento do setor no Estado e deixou um recado aos rondonienses. “Gostaria de deixar
uma mensagem de otimismo,
pois o cooperativismo como
está constatado, é o modelo
de negócios mais adequado ao
nosso país, onde traz maiores
oportunidades para todos. Então, fica a mensagem de reconhecimento da Unidade Nacional ao trabalho já estabelecido
aqui em Rondônia”.
Presente no evento, prefeita
de Cacoal, Glaucione Rodrigues,
disse se sentir privilegiada em
receber um evento do porte do
Encontro dos Ramos na cidade.
“Sinto-me muito feliz por esse
encontro estar acontecendo
aqui. Parabenizo o Sitema OCB/
SESCOOP - RO, toda a diretoria
que tem organizado o evento
e que tem incentivado o cooperativismo em nosso Estado”,
reforçou.
A palestra magna da noite, ficou
por conta de Tiago Schmidt da
Sicredi Pioneira, Rio Grande do
Sul, que tem mais de 100 anos
de mercado. Ele iniciou falando
sobre a história do cooperativ-

ismo, envolvendo os participantes em um importante debate. De acordo com ele, no Rio
Grande do Sul, o modelo cooperativista já é muito forte desde a década de 80, o que tem
acontecido é que atualmente
as pessoas tem conhecido de
fato os benefícios do setor.
“Uma cooperativa quando vem
para uma região, sempre traz
além dos resultados econômicos, um impacto social positivo
muito grande”, finalizou.
O superintendente do Sebrae
em Rondônia, Daniel Pereira,
fez questão de ir até Cacoal
para participar do evento. “Parabenizo ao Sistema pelo brilhante trabalho que vem sendo
feito. Esse é um evento muito
importante pois está trazendo
novos modelos de gestão e o
que fazer nesse momento em
que as oportunidades são muitas. Sisnto-me muito honrando
em poder participar”, concluiu.
Os três dias de Encontro, deram a oportunidade aos participantes de repensarem seus
modelos de gestão e de descobrirem novas formas de agregar mais valor aos trabalhos
realizados por suas cooperativas.
O deputado Cirone Deiró falou
do trabalho que pretende fazer na Assembleia Legislativa e

que impactará positivamente
nas cooperativas. “Fiz o compromisso de reativar a Frente
Parlamentar na ALE, com o
objetivo de defender o setor.
Pois hoje, o cooperativismo
representa uma boa parcela da
sociedade, estando presente
nos 52 municípios, com cerca
de 160 mil associados, tendo
responsabilidade econômica e
social”, finalizou.
Durante o Encontro, aconteceu
ainda, a solenidade de entrega
de placas de agradecimentos a
cooperativas que tiveram seus
produtos expostos no estande
do Sistema OCB/SESCOOP -RO,
na Rondônia Rural Show.
Com mais esse evento, a organização tem certeza de que sua
principal missão de integrar,
fortalecer e levar mais conhecimento ao setor foi cumprida.
Reforçando a mensagem que
de juntos é possível ir mais
longe, fazendo a diferença
para que o cooperativismo
contribua cada vez mais com
o crescimento do Estado de
Rondônia.

Coo perati vas se une m
para ofe recer ser viços
gratui tos no Dia C
A

edição de 2019 do Dia
de Cooperar foi concluída
com sucesso! Foi asssim que
as cooperativas e toda equipe
do Sistema OCB/SESCOOP –
RO se sentiram ao término do
evento. Durante os meses que
antecederam o evento, a equipe
se desdobrou para que tudo
ocorresse dentro do esperado e o
resultado não poderia ser melhor.
Nas primeiras horas do sábado, 6
julho, a população ji-paranaense,
já começava a se concentrar no
Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, lugar que foi gentilmente
cedido para a realização da ação.
Na abertura oficial do Dia C 2019,
o presidente do Sistema OCB/
SESCOOP – RO, Salatiel Rodrigues,
convidou ao palco todos os
presidentes e representantes
de cooperativas que estavam
no local. Representando a Jicred
CrediSis, o presidente Sérgio
Milani, o diretor da Unimed JiParaná, João Durval, os diretores
da Central CrediSis, Osvaldo Dias
e Otelo Castellani, o presidente
da Coperativa UniProv, Edvalson
Borges e a analista de promoção
social do SESCOOP Nacional, Gleice

Santana. Neste momento cada
um deles falou da importância de
estar participando e contribuindo
com o Dia de Cooperar.
Para o presidente do Sistema OCB/
SESCOOP – RO, Salatiel Rodrigues,
esses parceiros e os demais
voluntários que se dispuseram
a contribuir com seus produtos
e serviços para o Dia C, ajudam
a cada dia a escrever e a levar o
nome do cooperativismo cada vez
mais longe. “Nós agradecemos
demais a contribuição de vocês.
Sem nossos parceiros nada disso
seria possível”, salientou.
O Dia de Cooperar, acontece em
Rondônia desde de 2014, sempre
levando a população diversos
serviços sociais gratuitos. Porém,
essa é a primeira vez que a ação
acontece fora da capital, na região
central do Estado, em Ji-Paraná.
Sobre essa edição, o presidente
Salatiel Rodrigues disse sentir-se
feliz pela participação em peso
da sociedade. Para ele, é muito
bom poder contribuir de maneira
positiva com mais qualidade
de vida a população. “Onde
tem cooperativismo o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)
é altíssimo e cresce mais a cada
dia. Faço questão de agradecer
aos nossos colaboradores, a
capitã do Colégio Tiradentes da

Polícia Militar e a todos que nos
recepcionaram em Ji-Paraná para
que esse evento acontecesse.
Ações como as do Dia C, vem
para nos mostrar como podemos
ajudar e contribuir com a vida das
pessoas. Queremos lutar por um
Estado cada vez melhor”, finalizou.
Pessoas de todas as idades
estiveram presentes e receberam
os mais diversos atendimentos.
Entre elas, estava o carpinteiro
Francelino Moura, que chegou
para fazer a segunda via de seu
RG. “Gostei muito do atendimento.
Agradeço aos organizadores e
todos que realizaram essa ação”.
A manhã foi movimentada no
palco principal, com apresentação
de orquestra, ginástica rítmica,
shows de dança e mágicas. Quem
se dirigia aos estandes e salas,
pode
receber
atendimentos
como:
consultas
médicas,
orientação
sobre
nutrição,
orientação financeira, emissão de
documentos, passe livre da pessoa
idosa, cortes de cabelo, vacinação
e palestras. Para as crianças, o Dia
C montou um lugarzinho especial
com pula-pula, picolé, algodão
doce e balões.
A dona de casa Ellen Maiana, levou
seu casal de filhos, que cortaram os
cabelos e ainda ganharam brindes.
“Muito bom! Só tenho a agradecer.

Trouxe minhas crianças para cortar
cabelo e eles ganharam brindes
e se divertiram a manhã toda no
pula-pula. Saímos satisfeitos”.
A edição de 2019 do Dia de
Cooperar terminou com um saldo
muito positivo e com a sensação
dever cumprido.

PARCEIROS DO DIA C:
Fundação JiCred
Cooperativa UniProv
Faculdade UniJipa
Cooperativa Unimed Ji-Paraná
Tudo Aqui
Cooperativa Central CrediSis
Cooperativa CrediSis JiCred
CIEE
Senac
MJR Cabeleireiro
Cristiano Araújo Hair
Diversão Play Time
Mary Kay
Cartório de Protesto de
Rondônia
Espaço Jaqueline Rigon
Valmir Etori
Uniodonto
Swet Bee Estética e Beleza
Total Home Care.

OCB/RO realiza Workshop
sobre energia solar
Fotovoltaica, em Ji-Paraná
A Organização das Cooperativas
Brasileiras no Estado de Rondônia
(OCB/RO) promoveu no dia 22 de
agosto, em Ji-Paraná, o Workshop
sobre Constituição de Cooperativas de Geração distribuída por Energia Solar Fotovoltaica. O evento
que foi organizado em parceria

com a Unidade Nacional da OCB e
com a Confederação das Cooperativas Alemã (DRGV), reuniu no auditório do Máximus Hotel mais de
100 participantes.
A gerente administrativo e financeiro da OCB/RO, Edilene Calixto
deu início ao evento e em segui-

da passou a palavra ao Presidente do Sistema, Salatiel Rodrigues,
que falou da importância do tema
em especial para o Estado de
Rondônia. “A hora é oportuna para
que o Estado busque alternativas
sustentáveis e de preservação ao
meio ambiente”, ressaltou.
O especialista em Energia e Mudanças Climáticas José Zloccowick
explicou que desde 2012, a regularização brasileira permite que
qualquer pessoa tenha um sistema de geração de energia a partir
de fontes renováveis.
O evento também contou com a
participação de Raphael Vale, presidente da Cooperativa Brasileira
de Energia Renovável (Coober). “Já
participei de muitos eventos, mas
esse aqui em Ji-Paraná tem um diferencial, mais de 50% do público já
é do meio cooperativista. Saio com
a certeza de que Rondônia vai liderar o cooperativismo de energia
renováveis no Brasil”, finalizou.
Durante o Workshop, a OCB/RO
abriu a oportunidade para que
os membros das cooperativas
de crédito falassem um pouco
a respeito de seus produtos e
serviços, em especial aquelas que
já trabalham com financiamentos
voltados ao setor. Ao todo, representantes de cerca de 10 cooperativas falaram, foram elas: Credisis, Credisis Oeste, Cresol, Eucred,
Sicoob Ourocred, Sicoob Centro, Sicoob Credip, Sicoob UniRondônia,
Sicoob PortoCredi e Sicredi.
Convidado a falar sobre o case
de sucesso da Cooperativa de
Consumidores de Energia (ENERCRED), José Otávio Bustamante,
disse que a participação em massa de profissionais do segmento é
prova de que esse é um mercado
muito promissor em Rondônia.
Também estiveram no encontro
os conselheiros da OCB/RO, Srs.
Valdeci Moura da Costa e Edvalson Borges, o conselheiro do SESCOOP/RO, Sr. Tarcísio Gabiatti,
além de presidentes e dirigentes
de diversas cooperativas de todo
o Estado.

Sistema OCB/RO reúne líderes do
cooperativismo de crédito para
capacitação em Ji-Paraná
Foi com o auditório do Máximus
Hotel, em Ji-Paraná lotado de dirigentes de cooperativas de crédito
de Rondônia, que o presidente do
Sistema OCB/SESCOOP - RO, Salatiel Rodrigues deu início ao Workshop voltado a este segmento
que tem crescido e se sobressaído
cada vez mais no Estado.
Em sua fala, Salatiel confirmou que
Rondônia é o único Estado brasileiro com cooperativas de crédito
em todos os seus 52 municípios
e também em vários distritos.
“Temos muito orgulho e sabemos
que isso só foi possível por meio
de muito trabalho. A presença de
vocês hoje aqui, só reforça o compromisso de cada um em estar em
constante capacitação para assim
atingir melhores resultados em
suas cooperativas”, disse.
O workshop é realizado em parceria com OCB Nacional e com a
DGRV, Confederação Alemã das
Cooperativas. Em 2019, quem
esteve à frente dos debates foi
o consultor da DGRV, Silvio Giusti, que falou dos avanços e também das perspectivas regionais, e
em seguida apresentou casos de
sucesso com o intuito de inspirar
os presentes com exemplos que
deram certo em outras regiões do
país.
O gerente de marketing do Sicoob
Credicitrus, Gledson Viana iniciou
sua palestra falando sobre criatividade, inovação e sobre a maneira
como o Marketing atua com o intuito de contribuir com os objetivos estratégicos da cooperativa.
Segundo ele, tudo está conectado
e é necessário saber qual a “dor”
do cooperado, para poder oferecer
a solução ideal.
Durante o evento, o consultor Sil-

vio Giusti abriu espaço para o debate e convidou integrantes das
cooperativas presentes para participarem contribuindo com a discussão.
Felipe Camelo, gerente de inteligência de mercado do Sicoob
Credicitrus, contou sobre sua experiência no Banco Central e como
está sendo sua contribuição para
com o trabalho do Sicoob.
Estiveram presentes no evento o
Superintendente do Sistema OCB/
RO Uiliame Ramos, a gerente administrativo e financeiro da OCB/

RO, Edilene Calixto, a analista administrativo e financeiro, Lia Rodrigues, além de representantes
das cooperativas: Sicoob Ourocredi, Sicoob PortoCredi, Sicoob Credipi, Sicoob Centro, Sicoob Credisul,
Central CrediSiS, CrediSiS Jicred,
CrediSiS Oeste, CrediSiS Credibrás,
Sicredi Univales, Cresol, Sicoob
UniRondônia, Sicoob Norte, Sicoob
Amazônia CrediSiS Sudoeste.

Comitiva do Sistema OCB/SESCOOP-RO
participou do 14º Congresso Brasileiro
do Cooperativismo, em Brasília
De 8 a 10 de maio, aconteceu no Centro de
Convenções Brasil 21, em Brasília, o 14º Congresso
Brasileiro do Cooperativismo (CBC). O evento que
é uma iniciativa do Sistema OCB, reuniu mais de
1.300 líderes e representantes de cooperativas
de todo Brasil, autoridades, embaixadores e a
Frente Parlamentar Cooperativista (Frencoop) para
debater sobre os principais rumos a serem tomados
pelo setor.
O presidente e o superintendente do sistema OCB/
SESCOOP-RO, Salatiel Rodrigues e Uiliame da Silva
Ramos, a gerente de capacitação do SESCOOP/
RO Cleniana Souza e a gerente administrativo e
financeiro da OCB/RO, Edilene Calixto, participaram
do Congresso. Além deles, uma comitiva de quase 40
cooperativistas de Rondônia esteve representando
os ramos de: saúde, crédito, consumo, educacional,
agropecuário e transporte.

Equipe do Sistema OCB/SESCOOP – RO
marca presença no CAPACITACOOP 2019
Setecolaboradores do Sistema foi até Brasília para
participar do CAPACITACOOP 2019. O evento que
aconteceu de 16 a 19 de julho, Quality Hotel &
Suítes, em Brasília, reuniu cerca de 150 participantes,
representados por gestores, analistas, coordenadores
e assessores de Unidades Estaduais, para debates
e alinhamentos envolvendo as práticas contábeis
aplicadas no dia a dia de cada regional. Participaram
a gerente administrativo e financeiro da OCB/RO,
Edilene Calixto, a gerente de operações do SESCOOP/
RO, Jorgelene Nazaré, a gerente de capacitação do
SESCOOP/RO, Cleniana de Souza e os analistas do
SESCOOP/RO, Hélio Júnior, Cátia Fernandes, Caena
Rodrigues e Ana Marita Dantas Fonseca.

Encontro de Presidentes do Sistema OCB
reuniu líderes de todo o Brasil
Aconteceu no dia 17 de junho, em Brasília, o Encontro
de Presidentes do Sistema OCB, que contou com
a participação de representantes do movimento
cooperativistas nacional e também dos Estados
brasileiros. O presidente do Sistema OCB/SESCOOPRO, Salatiel Rodrigues, esteve presente.
Foi um dia inteiro dedicado a refletir sobre os
próximos passos do cooperativismo no país. O
encontro também promoveu um debate sobre o
setor e fez um alinhamento de estratégias entre as
Unidades Estaduais com a Unidade Nacional.

Cooperativa de Rondônia participa
de intercâmbio em Manaus – AM
O Sistema OCB/SESCOOP-RO trabalha com a missão
de apoiar e fortalecer o cooperativismo em todas as
suas vertentes e está sempre em busca de ações e
projetos que possam agregar ao setor. E durante
os dias 13 e 14 de junho, a gerente administrativo
e financeiro da OCB/RO, Edilene Calixto, esteve na
capital do Amazonas, Manaus, para acompanhar um
grupo de diretores e colaboradores da Uniodonto RO, em um intercâmbio na Unidade daquela cidade.
Durante os dois dias de visita, os integrantes
da comitiva puderam analisar e observar como
funcionam as boas práticas, sistema e demais
atividades desenvolvidas pela Uniodonto - AM, que
vem se tornando referência por sua atuação no
mercado.

Comitiva de Rondônia participa de
Seminário Nacional de Cooperativas
Educacionais
Aconteceu em Brasília no dia 24 de julho, o Seminário
Nacional de Cooperativas Educacionais com o tema
“Gestão e Inovação do Negócio Educacional”. O evento
é mais uma iniciativa da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) e reúne participantes de cooperativas
educacionais de todo o país. O Sistema OCB Rondônia
que sempre procura estar alinhado as ações de sua
sede nacional está sendo representado no seminário
pela analista financeiro, Lana Lima e também por
presidentes e diretores das cooperativas: Cooperativa
de Profissionais em Educação de Jaru (COOPED),
Cooperativa Educacional de Cacoal (COOPECC) e
Cooperativa Educacional de Vilhena (COOPEVI).

Analistas do SESCOOP/RO realizam
Visita Técnica no Sistema OCB/
SESCOOP de Minas Gerais
Entre os dias 3 e 5 de setembro, os analistas
de monitoramento do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado
de Rondônia (SESCOOP/RO), Ana Marita Dantas
Fonseca de Andrade e Hélio de Oliveira Júnior, se
deslocaram até a cidade de Belo Hozonte, em Minas
Gerais, para conhecer o Sistema OCB/SESCOOP
daquela localidade.
É prática comum que colaboradores do Sistema
compartilhem conhecimentos e conheçam boas
práticas de outras Unidades com o intuito de trazer
novas ideias a serem aplicadas na regional de
Rondônia.
A unidade de Minas Gerais, foi selecionada pelo
fato de ser considerada referência nos quesitos
pesquisados, o que inclui as boas práticas utilizadas
no Sistema em suas ações diárias. Vale lembrar,
que o Sistema OCEMG possuí o Prêmio Sescoop de
Excelência e se destaca com o maior número de
cooperativas participantes (concluentes).

Cooperativas Educacionais de Rondônia
fazem visita técnica a cooperativas do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina

Equipe do SESCOOP/RO participou de
Encontro de Comunicadores do Sistema
Conhecer a história, a experiência, os erros e acertos OCB, em Brasília
que levaram ao sucesso de suas cooperativas. Foi
com esse propósito, que o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de
Rondônia (SESCOOP/RO), levou até os Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, membros de
cooperativas do Ramo Educacional de Rondônia.
A visita que aconteceu entre os dias, 03 e 06 de
setembro, e foi guiada pela gerente de capacitação
do SESCOOP/RO, Cleniana de Souza. Participaram
as cooperativas: Cooperativa de Profissionais em
Educação de Jaru (COOPED), Cooperativa Educacional
de Cacoal (COOPECC) e Cooperativa Educacional de
Vilhena (COOPEVI).

Entre os dias 15 e 16 de outubro, aconteceu na
sede da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), em Brasília, o Encontro de Comunicadores
do Sistema. O evento que acontece todos os anos
reúne profissionais de vários Estados brasileiros e
debate transformações, melhorias, além de traçar
metas para a comunicação do Sistema.
A gerente de operações e analista de comunicação
do Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP/
RO), Jorgelene Nazaré e Lidiane De Vaila, estiveram
presentes no Encontro que trouxe a temática:
“Comunicar e Encantar – O Endomarketing como
ferramenta de engajamento”.

Programa Educação para o Futuro
avança em diversos municípios
rondonienses em 2019
Das 25 mil apostilas impressas, 24.346 já foram entregues em
todos os 52 municípios rondonienses.

Melhorar o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
em Rondônia foi com este objetivo que o programa Educação para
o Futuro foi laçando em julho de
2019 em todo o Estado.
Quatro meses após o lançamento o programa, inédito em todo o
país, já começa a colher resultados satisfatórios. Para se ter uma
ideia, a Central Sicoob Norte patrocinou a impressão de 25.000
apostilas, desse total, já foram
distribuídas 24.346 em todos os
52 municípios para turmas do 5°
ano do Ensino Fundamental das
redes municipais e algumas escolas da rede estadual. As cooperativas educacionais também
foram contempladas e receberam
das mãos do próprio presidente
do Sistema OCB/SESCOOP – RO,
Salatiel Rodrigues, o material. As
654 apostilas restantes serão
usadas para reposição ou para

atender novos alunos.
O Diretor Superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira,
faz um balanço positivo desses primeiros meses de atuação
do programa e traça metas para
2020. “Esse foi o ano da prova do
Saeb que é um dos indicadores do
Ideb, e conseguimos impactar os
52 municípios de Rondônia com
nosso material. Temos certeza
que nossos alunos alcançarão
um resultado bem melhor que
em 2017. Além disso, estamos
capacitando nossos professores
para que eles trabalhem em sala
de aula a Educação Empreendedora, Financeira e Cooperativista.
Acredito que essa semente que
estamos plantando agora vai produzir frutos num futuro não muito
distante.”, disse.
Mais do que conquistar melhores
colocações no ranking nacional do
Ideb, um dos objetivos do projeto

com o conteúdo exclusivo das
outras disciplinas é transformar
realidades econômicas e sociais.
Sobre isso, o diretor técnico do
Sebrae, Samuel Almeida, reforça.
“O projeto é uma grande transformação na educação do Estado de
Rondônia, onde acreditamos que
por essa temática conseguiremos
melhorar e transformar a vida de
muitas pessoas no processo de
crescimento e desenvolvimento econômico de uma sociedade,
ou seja a base da transformação
social são pessoas que precisam
ser qualificadas em um processo
de educação e que essa qualificação permitirá que no futuro nós
consigamos pessoas capacitadas,
qualificadas e empreendedoras
para estarem posicionadas tanto
na iniciativa privada quanto pública, promovendo a transformação
de uma sociedade”, concluiu.
Durante todo o ano, a equipe do
Sebrae percorreu 43 municípios
rondonienses divulgando e sensibilizando prefeituras, gestores
e profissionais de ensino para
participarem do projeto. Também
foi realizada a Caravana do Ideb,
além da capacitação de73 monitores multiplicadores em 33 municípios rondonienses.

Das 25 mil apostilas impressas, 24.346 já foram entregues em
todos os 52 municípios rondonienses.
Sicoob e Sebrae parceria que deu certo!
Mas nada disso teria saído do
papel sem o apoio do Sistema de
Cooperativas de Crédito (Sicoob)
A impressão do material foi
patrocinada pela Central Sicoob
Norte, em parceria com o Instituto
Sicoob.
“Um dos princípios da nossa
instituição é fomentar educação,
formação e informação”, diz o
presidente da Central Sicoob
Norte, Ivan Capra. “Nos aliamos ao
projeto com o objetivo nobre de
elevar o nível da educação básica
em Rondônia”, afirma Ivan.
De acordo com o CEO do
Instituto Sicoob em Rondônia,
Altair Schramm, a proposta é
que os alunos possam crescer
sabendo
que
coletivamente
podem ir muito mais longe.
“Nós do cooperativismo de
crédito entendemos a educação
como fator primordial para o
desenvolvimento
do
nosso
Estado. Quando o Sicoob Norte
foi procurado para fazer parte de

algo que visa ampliar as fontes
de conhecimento, prontamente
abraçamos. O cooperativismo é
a via mais curta para promover o
desenvolvimento. Juntos somos
mais Fortes”, disse.
Já o presidente do Conselho de
Administração do Sicoob Credip,
Oberdan Pandolfi Ermita, fala
sobre a importância de inserir na
grade dos estudantes a Educação
Empreendedora, Financeira e
Cooperativista. “Os países que
tem alcançado um índice maior
de desenvolvimento são aqueles
que a população consegue ter
uma vocação empreendedora
maior. Trazer esse conteúdo é
trazer para a sociedade um olhar
de empreender. Por outro lado
não adianta as pessoas ganharem
dinheiro se não gerirem bem seus
recursos, por isso a importância
de trabalhar também a Educação
Financeira. E por fim, não faz
sentido ganhar e gerir bem seus
recursos, mas ser uma sociedade

egoísta e que não tem os valores
cooperativos”.
O Sistema OCB/SESCOOP-RO,
também teve papel primordial
na realização deste projeto. O
presidente do Sistema, Salatiel
Rodrigues, foi convidado pelo
Superintendente do Sebrae,
Daniel Pereira, acreditou e abraçou
a causa. “São sete os princípios
regem o cooperativismo, e um
deles fala exatamente sobre o
“interesse pela comunidade”, e
o Sicoob coloca em prática esse
principio por meio do Educação
para o Futuro. É um projeto inédito
e que vem servindo de exemplo
para o cooperativismo do Brasil
inteiro. Fico muito feliz em ver os
frutos positivos que já estamos
colhendo. O cooperativismo é
assim, sempre inovando para
melhor atender aos interesses
dos seus associados”, reforçou.

Cooperativa de Transportes de
Rondônia terá filial em Porto Velho

A Cooperativa de Transportes
de Rondônia – CTR inaugurará em
breve a CTR Filial Porto Velho, o
investimento na capital Rondoniense
tem como objetivo principal atender
cooperados do ramo de transportes
rodoviário de cargas.
A Cooperativa tradicionalmente
conhecida por atender a cooperados
de diversos estados do país, conta
atualmente com 235 cooperados
atendendo a uma frota ativa de
520 caminhões, que contribuem
diariamente com o setor de
transportes rodoviários de carga em
todo o território nacional, transporte

este alavancado pela forte produção
agrícola de nosso país.
De acordo com o presidente da
CTR, Jorge Roberto Rott Baumgratz,
“a CTR Matriz continuará em Vilhena
atendendo aos cooperados com a
mesma dedicação de outrora, porém
a CTR Filial Porto Velho objetiva
atender o cooperado quando este
se destina a Capital e principalmente
a atender o cooperado que são
da Capital. A CTR tem como
diferencial
além
de
oferecer
insumos destinados ao transporte
(óleo diesel, lubrificantes, pneus,
lonas, filtros, entre inúmeros outros

Sistema OCB/RO visita
cooperativas para construção de
Diagnóstico do Cooperativismo
Rondoniense
O
superintendente
do
Sistema OCB/RO, Uiliame Ramos,
juntamente com o consultor
da
empresa
Nós
Soluções
Sustentáveis, Andreos Leite, estão
em visita as cooperativas que tem
registro ativo na OCB/RO, com o
objetivo de coletar informações
necessárias para construção do
Diagnóstico do Cooperativismo
Rondoniense.
A ideia é fazer um levantamento

produtos) oferece ainda serviços de
logística especializada no transporte
de grãos. Nossa expectativa é a
melhor
possível,
considerando
que a infraestrutura da CTR Filial
Porto Velho foi desenvolvida com
especificidades para atendimento ao
cooperado”.
A CTR Filial Porto Velho está
localizada no Setor Industrial de Porto
Velho em um imóvel com uma área
total de 43.315,000 m² (quarenta e
três mil e trezentos e quinze metros
quadrados), com área construída de
3.140,000 (três mil cento e quarenta
metros quadrados).

geral de acordo com cada ramo e ao
final apresentar o cenário atual das
cooperativas rondonienses, a fim
de nortear os próximos passos do
segmento. Por meio do Diagnóstico
será possível ainda conhecer os
principais gargalos, potencialidades
e
possíveis
interações
que
impactam no desenvolvimento do
setor.
A posse desses dados tornará a
atuação do Sistema OCB/RO mais
assertiva dentro do planejamento
estratégico desenhado de auxiliar
as cooperativas de Rondônia em
seus trabalhos e desenvolvimento.
Nessa
primeira
fase,
cooperativas rondonienses dos
mais diversos ramos já foram
visitadas.

SESCOOP/RO leva presidentes das Unimed’s de
Rondônia para intercâmbio em Minas Gerais

A
semana
foi
de
muito
compartilhamento
e
troca
de
conhecimento para a diretoria das
Unimed’s de Ariquemes, Ji-Paraná,
Porto Velho e Vilhena. Isso porque o
Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo no Estado de Rondônia
(SESCOOP/RO), na ocasião representado
pela gerente de capacitação, Ana de
Souza, levou estes até a cidade de Belo
Horizonte para conhecerem cooperativas
daquela região.
Entre os locais visitados, o grupo,
teve oportunidade de conhecer a Unimed
Singular de Belo Horizonte, a Faculdade
Unimed, além de visita ao Hangar da
Unimed Aeromédica e na Federação
também em Belo Horizonte.
O Dr. Robson Jorge Bezerra,
presidente da Unimed Porto Velho falou

um pouco da experiência. “Fomos muito
bem orientados pela Ana e a Unimed
Porto Velho agradece a disponibilidade
do SESCOOP/ RO conosco. Nos lugares
onde fomos tivemos uma excelente
receptividade. Nosso intuito era de
visualizar, aprender e trocar informações
sobre o que fazemos e foi tudo muito
proveitoso”, disse.
A Unimed de Vilhena, foi
representada pelo seu presidente, Dr.
Elcio Carlos. Ele ressalta que nos lugares
visitados foi possível conhecer vários
programas, trabalhos e ferramentas que
poderão ser utilizados em Rondônia. “Com
todo esse arsenal de informações teremos
uma condição bem melhor na formação da
nossa Federação. Utilizando a consultoria
desses órgãos que se dispuseram a nos dar
apoio, teremos como montar um modelo
ideal que atenda as nossas operadoras”.

Minas Gerais é o segundo maior
estado brasileiro com o maior número
de cooperativas e na área da saúde, o
sistema Unimed se destaca. A ideia é se
inspirar nestes exemplos que vem dando
certo e aplicá-los em Rondônia, visto que
a Federação Unimed do Estado encontrase em fase de constituição.
“Em nome da Unimed de Ariquemes
queremos agradecer ao SESCOO/RO por
essa iniciativa e oportunidade única. As
visitas estão sendo muito importantes
para nós e para o crescimento não só
da nossa Singular de Ariquemes, como
também para a nossa Federação que
ainda é um embrião começando a se
desenvolver”, disse o presidente da
Unimed de Ariquemes, Dr. Gil Ney.
Dr. Alcílio de Souza, que é
presidente da Unimed de Ji-Paraná,
também agradeceu ao Sistema OCB/
SESCOOP – RO, na pessoa do presidente
Salatiel Rodrigues. “Estamos em visita
ao Estado de Minas Gerais para conhecer
as boas práticas que nos servirão de
exemplo para a implantação da nossa tão
sonhada Federação de Rondônia, que nos
trará uma representação política junto a
Unimed do Brasil e também as Unimed’s
de Rondônia”, concluiu.
O presidente do Sistema OCB/
SESCOOP-RO,
Salatiel
Rodrigues,
agradeceu a disponibilidade e parceria
entre o Sistema e a Unimed. “Eventos
como este fortalecem cada mais os laços
de relacionamento e a intercooperação”,
finalizou.

Sicoob Centro participa de intercâmbio em
cooperativas de Nova Petrópolis e Florianópolis

Obter melhorias com as boas práticas
de governança. Esse foi um dos objetivos
que levou uma equipe do Sicoob Centro,
até as cidades de Nova Petrópolis, Rio
Grande do Sul e Florianópolis, Santa
Catarina, para visita em cooperativas
daquela região. O Sistema OCB/SESCOOP –
RO, instituições que trabalham para apoiar,
capacitar e fomentar o cooperativismo em
todo o Estado, deram o apoio necessário

para que a viagem acontecesse.
A comitiva de Rondônia composta por
11 pessoas do Sicoob Centro e liderada
pelo seu presidente, Ademir Stimer visitou
uma das precursoras do movimento
cooperativista no Brasil, a Sicredi Pioneira,
que fica na cidade de Nova Petrópolis,
RS. A Sicredi Pioneira, foi a primeira
cooperativa de crédito da América Latina,
fundada em 28 de dezembro de 1902

e ao longo dos anos já se tornou um
modelo e referência internacional para as
cooperativas de crédito em vários países.
Além da Sicredi, o grupo também visitou o
memorial Padre Amstad.
Em seguida os cooperativistas de
Rondônia tiveram a oportunidade de
conhecer a sede do Sicoob Maxicredito,
localizada em Florianópolis e com mais de
35 anos de mercado, se consolidando e
construindo uma história de sucesso.
Durante a visita foram observadas
as boas práticas, sucessão, organização
do quadro social, desenvolvimento de
projetos sociais, mecanismos de gestão de
riscos, atuação da diretoria, entre outros.
Além do presidente do Sicoob Centro,
Ademir Stimer, também participaram do
intercâmbio os diretores Cleusa Tarnoski e
Edgar Kaiser, o conselheiro fiscal Alexandre
Ramos, os conselheiros administrativos
Emerson Egydio, Elizandro Sartoro, Paulo
Padim, Marco Paio e Rogério Freire, o
gerente de desenvolvimento Valter Junior
e a secretária de governança Liliani Zuke.

Sistema OCB/SESCOOP – RO leva
cooperativa de transportes para
intercâmbio em Minas Gerais

O
Sistema
OCB/SESCOOPRO está sempre em busca de
oferecer o melhor, com relação a
capacitações,
representatividade,
inventivo e apoio a todo setor
cooperativista rondoniense, visando
seu fomento. E foi justamente
por isso, que o Sistema promoveu
à Cooperativa de Transportes de
Rondônia (CTR), uma visita técnica
ao Estado de Minas Gerais para
conhecer a cooperativa Coopmetro.
A CTR que já tem sede consolidada
em Vilhena, em breve inaugurará
uma filial na capital, Porto Velho
e o intercâmbio serviu para
conhecer a história, a estrutura da
cooperativa e as boas práticas que
poderão ser aplicadas em Rondônia.
A escolha pela Coopmetro se deu
pelo fato de a cooperativa servir de
inspiração para outras pelos seus
resultados positivos alcançados.
Para se ter uma ideia, a cooperativa

é a maior do ramo transportes de
Minas Gerais, com mais de 2 mil
cooperados e um faturamento mensal
que chega à casa dos 15 milhões.
Na ocasião, o grupo rondoniense
foi recebido pelo presidente da
cooperativa Marcos Leisson, pelo
diretor
administrativo,
Evaldo
Moreira, e por mais dois gerentes
Além da visita à cooperativa, a
comitiva de Rondônia também teve
a oportunidade de acompanhar a
reativação da Frente Parlamentar
do
Cooperativismo
(Frencoop)
na
Assembleia
Legislativa
do Estado de Minas Gerais.
As visitas se estenderam ainda, a
OCEMG, onde puderam conhecer de
perto os trabalhos de monitoramento
executado pelo Sistema junto às
cooperativas de transporte mineiras
e a aplicação dos programas de
desenvolvimento PDGC e GDA
e
foram
recepcionados
pelo

superintendente Alexandre Gatt.
O presidente do Sistema OCB/
SESCOOP – RO, Salatiel Rodrigues
acredita na importância desse tipo de
ação para fortalecer e capacitar cada
vez mais as cooperativas do Estado e
assim alcançar resultados almejados
em seus planejamentos estratégicos.
Para o presidente da CRT, Jorge
Roberto Rott Baumgratz o intercâmbio
foi de grande valia. “A experiência foi
muito boa visto que nos trouxe muitos
conhecimentos e dessa maneira
começamos a enxergar o transporte
de nossa região com outros olhos. E
isso também nos deu mais segurança
para realizar nossas ações”, finalizou.
A visita foi toda guiada pela gerente
administrativo e financeiro da OCB/
RO, Edilene Calixto e contou com a
participação dos diretores José Márcio
Watar, Hederson Mesch, Francisco
Jecílio da Silva e João Belarmino
Miranda.

