Informes da OCB para a RECM
Ações realizadas no segundo semestre de 2017
1. Participação no Seminário "Engajando Cooperativas a Contribuírem para a Agenda
2030 das Nações Unidas"
A OCB foi convidada a participar do seminário internacional Engajando Cooperativas a
Contribuírem para a Agenda 2030 das Nações Unidas", promovido pela Aliança
Cooperativa Internacional e o governo da Mongólia, entre os dias 25 e 26 de outubro
em Ulan Bator, capital do país asiático. O evento reuniu lideranças cooperativas locais e
convidados do Brasil, China, Coreia do Sul e Japão. O objetivo da iniciativa foi discutir o
desenvolvimento internacional à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o
cooperativismo. A OCB teve a oportunidade de compartilhar informações sobre a
experiência brasileira em cooperativismo.
2. Conferência Regional da ACI
Aconteceu em Ixtapa, no México, entre os dias 10 e 13 de outubro, a XX Conferência
Regional da ACI. O evento reuniu lideranças cooperativistas de 24 países do continente
americano. Os delegados discutiram aspectos da inovação em cooperativismo, a
participação de jovens e o uso das plataformas digitais no planejamento estratégico das
cooperativas. A OCB esteve envolvida nas discussões sobre o cooperativismo agrícola e
de trabalho.
3. Comissão Geral da Câmara dos Deputados sobre Reforma Tributária
O Sistema OCB foi um dos expositores da Comissão Geral realizada no Plenário da
Câmara dos Deputados para debater a reforma tributária brasileira. A consultora
jurídica da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), dra. Letícia Barros, defendeu
a necessidade de que a legislação respeite o cooperativismo brasileiro, estabelecendo a
tributação de acordo com o fluxo da riqueza, evitando a dupla tributação das
cooperativas e reconhecendo o ato cooperativo.
4. Cooperativa C. Vale inaugura maior abatedouro de peixes da América Latina
O Presidente da República participou da cerimônia de inauguração de abatedouro de
peixes da cooperativa C Vale, em Palotina, no estado do Paraná. A cooperativa passará
a atuar fortemente nos mercados nacional e internacional do setor de piscicultura.
Também participaram do evento o governo do estado do Paraná e o Ministro da
Agricultura.
5. Cooperativas e seguros
A OCB está acompanhando os trabalhos da Comissão Especial responsável por dar
parecer ao Projeto de Lei nº 3139 de 2015, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados. O projeto pretende regular a participação de cooperativas na
atividade de seguros.

6. Catálogo de Produtos de Cooperativas da Agricultura Familiar do ES
Durante o Seminário das Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado Espírito Santo,
realizado pelo Sistema OCB/ES, com apoio da OCB Nacional, foi lançado o Catálogo de
Produtos de Cooperativas da Agricultura Familiar do ES. O material possui informações
a respeito da produção de 16 cooperativas do Ramo Agropecuário sediadas no estado.
7. SDC 6/2016 - Estatuto da Segurança Privada e das Instituições Financeiras
O projeto de lei que define o Estatuto da Segurança Privada e das Instituições
Financeiras foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal com
alteração solicitada pelo Sistema OCB. O projeto proibia a contratação de cooperativas
de trabalho pelas instituições financeiras. Após participação em audiência pública sobre
o tema e contato com os senadores, a proibição foi retirada do texto.
8. Fórum de Monitoramento e Segmentação Prudencial para o SNCC
Segmentação prudencial e gerenciamento integrado de riscos. Estes foram os assuntos
que nortearam as discussões ocorridas ao longo da segunda edição do Fórum de
Monitoramento e Segmentação Prudencial para o Sistema Nacional de Crédito
Cooperativo. O evento realizado em Brasília, foi uma iniciativa conjunta entre Fundo
Garantidor das Cooperativas de Crédito (FGCoop), Sistema OCB e Banco Central. Cerca
de 200 pessoas participaram da programação.
9. Cooperativas de saúde são reconhecidas em ranking do governo
Cooperativas brasileiras do ramo saúde ocuparam 21 das 30 primeiras posições no
Ranking Nacional de Saúde Complementar. A classificação foi divulgada em outubro
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ranking tem o objetivo de aferir o
desempenho global das empresas e cooperativas atuantes na área de saúde e é
calculado a partir de indicadores distribuídos em quatro dimensões: Qualidade em
Atenção à Saúde, Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de
Processos e Regulação.
10. Seminário Nacional de Autogestão para Cooperativas de Transporte
O evento ocorreu na OCB, em Brasília, e contou com cerca de 150 pessoas,
representantes de 49 cooperativas, localizadas em 10 estados: RS, SC, PR, SP, ES, RJ, MS,
MT, PB e MG. O objetivo foi dialogar sobre a utilização de referenciais comparativos,
com vistas à contínua melhoria dos processos que envolvem a gestão das cooperativas.
Foram apresentados casos de sucesso de cooperativas reconhecidas pela sua excelência
em gestão, além do panorama nacional sobre o cenário econômico-financeiro
envolvendo a realidade das cooperativas durante os anos de 2014 a 2016.

Próximos eventos
1. Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo - EBPC
Entre os dias 20 e 22 de novembro, o Sistema OCB promoverá o 4º Encontro Brasileiro
de Pesquisadores em Cooperativismo. O evento, que será realizado em Brasília reunirá
dirigentes, cooperados e pesquisadores ligados à pesquisa em cooperativismo.
2. Prêmio Sescoop Excelência em Gestão
No dia 21 de novembro será entregue o Prêmio Sescoop Excelência em Gestão a 45
cooperativas reconhecidas por suas práticas em gestão no Programa de
Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), promovido pelo Sescoop.
3. Participação na Assembleia Geral da ACI
O Sistema OCB estará presente durante a Conferência Global e Assembleia Geral da
Aliança Cooperativa Internacional, a ser realizada na Malásia, no próximo mês de
novembro. A OCB foi convidada a apresentar os casos de sucesso do projeto “Dia C” e
do Catálogo Brasileiro de Cooperativas Exportadoras. Além disso, a OCB indicou o
presidente da OCB/MS, Onofre Cesário Filho, para a eleição do Conselho da ACI.

