Informes da OCB para a RECM
Ações realizadas no período de junho a julho de 2018
1. Missão Prospectiva de Oportunidades Comerciais na África Austral
Entre os dias 23/6 e 1/7, representantes de cooperativas do Mercosul participaram da
Missão Prospectiva de Oportunidades Comerciais na África do Sul, Botsuana e Namíbia,
proposta pelo Brasil à seção plenária da RECM. O roteiro de reuniões foi desenvolvido
em parceria com a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio e o
Departamento de Integração e Mobilidade Social do Ministério da Agricultura. Bemsucedida, a missão explorou oportunidades comerciais no setor de lácteos.
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21135/ocb-apoia-missao-decooperativas-do-mercosul-a-africa
2. Lançamento da campanha nacional “O Cooperativismo e as Eleições 2018”
O Sistema OCB lançou uma cartilha e uma série de vídeos orientativos para as
cooperativas brasileiras, apresentando as estratégias do setor para as eleições de 2018.
Os documentos destacam a importância do voto consciente, do engajamento e da
representação política do segmento cooperativista.
http://somoscooperativismo.coop.br/servico/25/cooperativismo-e-as-eleicoes-2018
3. Celebração do Dia de Cooperar – Dia C 2018
Cooperativas de mais de 400 cidades brasileiras mostraram comemoraram o Dia C dia
30 de junho. O Dia C reúne cooperativas de todo o país que estimulam a pratica de
iniciativas de responsabilidade social, voluntárias, contínuas e transformadoras,
alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
http://diac.somoscooperativismo.coop.br/
4

Assinatura de Memorando de Entendimento com o PNUD
No ensejo da comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, a OCB assinou um
Memorando de Entendimento com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. O objetivo do documento é possibilitar a coordenação de ações
conjuntas para a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável junto às
cooperativas brasileiras.
http://somoscooperativismo.coop.br/noticia/21138/cooperativismo-e-onuoficializam-parceria
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Participação na Conferência Internacional das Cooperativas de Crédito
O Sistema OCB apoiou a participação de uma delegação de 162 dirigentes de
cooperativas de crédito na Conferência Internacional da Organização Mundial das
Cooperativas de Crédito (WOCCU), que aconteceu em Cingapura, entre os dias 15 e 18

de julho. Maior evento mundial do setor, a conferência recebeu 2.000 pessoas de todo
o mundo.

Ações futuras
1) Participação no Encontro de Cooperativas Agropecuárias na Jamaica
A convite da Aliança Cooperativa Internacional para as Américas, a OCB participará de
um Encontro de Cooperativas Agropecuárias em Kingston, na Jamaica. O evento é uma
iniciativa para promover o intercâmbio técnico e comercial entre as cooperativas
agropecuárias do continente americano.
2) Realização de workshop em parceria com a ONU
Entre os dias 27 e 29 de agosto, a OCB organizará, em parceria com o Departamento de
Relações Econômicas e Sociais da ONU, um workshop internacional sobre o papel do
cooperativismo nas ações em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O
evento contará com a participação de delegados de dez países da América do Sul e
mundo lusófono, indicados pela ONU.
3) Missão de Estudos do Ramo Transporte aos Estados Unidos
Entre os dias 24 e 28 de setembro, a OCB organizará uma missão de estudos de
dirigentes cooperativistas do Ramo Transporte (cargas e passageiros) para os Estados
Unidos. O objetivo é possibilitar aos delegados um roteiro de visitas e cursos na área do
cooperativismo de plataforma. O grupo terá uma capacitação na Universidade de
Wisconsin e visitará cooperativas e empresas de referência no Vale do Silício.
4) Participação na V Cúpula de Cooperativas das Américas
A OCB participará da V Cúpula de Cooperativas das Américas, que acontecerá em
Buenos Aires, entre os dias 23 e 26 de outubro. Está prevista a participação nos fóruns
de cooperativismo de trabalho e agropecuário, além das reuniões dos conselhos da ACI
e ACI-Américas, nos quais a OCB tem assento.
5) Realização do 2º Seminário de Direito Cooperativo
Será realizado em Brasília no dia 18 de outubro, o 2º Seminário de Direito Cooperativo
da OCB. O evento reunirá palestrantes nacionais e internacionais para discutir desafios
no aprimoramento da legislação voltada para os diversos ramos do cooperativismo no
Brasil e no mundo. A ideia é contar com a participação de advogados de cooperativas e
unidades estaduais, bem como representante das instâncias competentes no governo.
6) Realização de uma missão de estudos à Argentina
No mês de outubro, a OCB organizará uma missão de estudos para dirigentes
cooperativistas do Ramo Educacional à Sunchales, Capital do Cooperativismo na
Argentina. O objetivo é apresentar para representantes de cooperativas escolares de
todo o Brasil o modelo de sucesso desenvolvido e apoiado pela Casa Cooperativa de
Sunchales.

