Informes da OCB para a RECM
Ações realizadas no período de março a junho de 2019
1. Participação em reuniões do conselho da Aliança Cooperativa Internacional
A OCB representa o Brasil nos conselhos de administração da Aliança Cooperativa
Internacional e sua regional nas Américas. Nos últimos meses, participamos de reuniões
do conselho da ACI em Matera, na Itália, e em Genebra, na Suíça. Também estivemos
presentes nas reuniões do Conselho de Administração da ACI-Américas em Punta Cana,
na República Dominicana, e em Montevidéu, no Uruguai.
2. Participação na reunião do Comitê Executivo da Organização Internacional das
Cooperativas Agropecuárias
Buscando colaborar para a intercooperação e promoção internacional dos produtos das
cooperativas agropecuárias brasileiras, a OCB é membro do Comitê Executivo do ICAO,
organismo setorial da ACI que representa o cooperativismo agropecuário. No mês de
maio de 2019, estivemos presentes na reunião do comitê executivo da organização,
ocorrido em Oslo, na Noruega.
3. Realização do XIV Congresso Brasileiro do Cooperativismo
Entre os dias 8 e 10 de maio, a OCB promoveu, em Brasília, o 14º Congresso Brasileiro
do Cooperativismo. Com o tema “O cooperativismo do futuro se constrói agora”, o
evento reuniu dirigentes de cooperativas de todos estados. Com recorde de público, o
Congresso contou com a participação de 1.500 pessoas, inclusive o presidente da ACI,
Ariel Guarco e a presidente da ACI Américas, Graciela Fernandez. Ao final foram
aprovadas 175 diretrizes estratégicas para o movimento cooperativista brasileiro, das
quais 47 foram priorizadas pelos participantes. Também foi lançada durante o encontro
a 13ª edição da Agenda Institucional do Cooperativismo.
http://cbc.somoscooperativismo.coop.br
https://www.agendainstitucional.coop.br/
4. Presidente do Sistema OCB participa do lançamento do Plano Safra 2019
O lançamento do Plano Safra, programa do governo para apoiar a produção agrícola no
país, ocorreu no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília. O
evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente
Hamilton Mourão, de diversos ministros, dentre os quais, Tereza Cristina (Agricultura).
O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, discursou em nome de todo o
setor agropecuário.
https://www.somoscooperativismo.coop.br/noticia/21474/governo-lanca-plano-safracom-r-22559-bilhoes

5. Participação no Seminário Internacional Cooperativismo e o Futuro de Trabalho
A OIT participou do Seminário Internacional Cooperativas e o Futuro do Trabalho,
ocorrido em Genebra, na Suíça. O evento foi organizado pela Organização Internacional
do Trabalho em parceira com a Aliança Cooperativa Internacional, na culminância da
Conferência Internacional do Trabalho. No ano em que a OIT comemora seu centenário,
o seminário teve o objetivo de promover o cooperativo como instrumento para a
construção do futuro do trabalho.
6. Recepção de comitiva moçambicana no Brasil
O Sistema OCB recebeu no Brasil no início do mês de junho uma comitiva moçambicana
formada por dirigentes de cooperativas e representantes do governo do país. O objetivo
da delegação era conhecer o modelo cooperativista brasileiro e identificar boas práticas
que pudessem ser replicadas no país africano. O grupo teve a oportunidade de visitar
cooperativas dos ramos agropecuários, de crédito, educação, de transporte e mineração
nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
https://www.somoscooperativismo.coop.br/noticia/21466/comitiva-de-mocambiquefaz-imersao-no-brasil

Ações futuras
1) Sessão Solene em homenagem ao Cooperativismo no Congresso Nacional
Em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, o parlamento brasileiro, em
parceria com a OCB, organizará, no dia 4 de julho, uma sessão solene. Participarão do
evento que também homenageará os 50 anos de fundação da OCB dirigentes de
cooperativas e representantes do Poder Legislativo e o governo brasileiro.
2) Missão de cooperativas brasileiras do Ramo Saúde à Bélgica e Alemanha
A OCB está apoiando a organização de uma missão de estudos de dirigentes de
cooperativas do Ramo Saúde à Bruxelas e Berlim. O grupo buscará conhecer os modelos
privados de ofertas de serviços de saúde nos dois países. A delegação também terá
reuniões com a Comissão da União Europeia para conhecer o fomento ao
cooperativismo como alternativa de prestação de serviços de saúde.
3) Recepção de delegações argentinas no Brasil
No segundo semestre deste ano, a OCB receberá duas delegações argentinas. A primeira
delas, uma comitiva de dirigentes de Sunchales, visitará Brasília na segunda semana de
julho para conhecer detalhes da representação institucional desenvolvida pela
Organização. Já na segunda semana de setembro receberemos um grupo organizado
pela Coninagro, que conhecerá o modelo de cooperativismo de crédito brasileiro.

4) Organização de workshop Internacional em parceria com a ONU Nova Iorque
Durante o mês de outubro, a OCB promoverá um workshop internacional voltado para
a aplicação dos Objetivo do Desenvolvimento Sustentável junto às cooperativas.
Participarão do evento dirigentes de cooperativas e representantes de governos de mais
de vinte países. O objetivo do evento é promover o intercâmbio de boas práticas entre
os participantes.
5) Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo
O Sistema OCB promoverá, entre os dias 9 e 11 de outubro, em Brasília, o V Encontro
Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo. Com o tema “Negócios Sustentáveis
em Cenários de Transformação”, o evento recebeu estudos de 553 pesquisadores de
todo o Brasil.

