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EDITORIAL

Uma viagem em
cada página

C

om o tempo, o ser humano evolui e cria novas formas de se
expressar e interagir com os demais. Isso acontece face a face
e também no mundo digital, local onde as pessoas se soltam
mais e se comunicam de forma descontraída. Foi nesse assunto – que
rende muita conversa, que buscamos carona para levar aos leitores
da Cocred Mais a história dos memes, manifestações virtuais que nos
fazem rir e que se tornaram parte da nossa cultura.
Nós vamos te apresentar este costume digital popular e bemhumorado, além de propor, de página em página, entre uma temática
e outra, diversas outras viagens. Você vai passar por Ocauçu/SP e
entender um pouco mais sobre a mandioca, raiz popular na cidade.
Logo após, vai embarcar para Paulo de Faria/SP, a cidade destaque
dessa edição, que acolhe ricas histórias caipiras que inspiraram a
região e que, inclusive, já viraram assunto de novela.
Algumas páginas adiante, trouxemos da Corrida Cooperativa em
Dupla da Cocred, personagens que enfrentaram grandes desafios da
vida e souberam se superar no esporte. Por fim, como não podemos
deixar de mostrar o que acontece dentro de nossa casa, abordamos
assuntos interessantes da Cocred, como a nova ambientação das
agências e projetos que beneficiam nossas comunidades.
Antes de terminar esta viagem, levamos para você, direto da nossa
cidade natal, algumas linhas sobre o mundo cervejeiro, evidenciando
conterrâneos que se aventuram neste segmento, seja para hobby ou
até mesmo para concorrer no mercado da bebida.
Esperamos que esta nova edição da Cocred Mais lhe proporcione novos
olhares, lugares e que te aproxime mais do nosso jeito Cocred de ser.
Boa leitura! ;)
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CURTINHAS

Fachada da agência Marília II da Sicoob Cocred

32ª AGÊNCIA

Sicoob Cocred é
inaugurada em Marília

A cidade passa a ter duas agências
de portas abertas para a população
mariliense

A

cidade de Marília agora tem mais uma agência
Sicoob Cocred à sua disposição. A inauguração
aconteceu no dia 24 de julho e contou com a
presença de cooperados, executivos e colaboradores
da cooperativa, representante da Central Sicoob SP e
autoridades locais. Localizada no centro da cidade, a
nova agência foi projetada com requinte e modernidade,
tornando o prédio da Avenida Rio Branco, 566, sinônimo
de conforto para os cooperados.

Equipe da agência de Marília e Gabriel Jorge
Pascon, diretor de Negócios da Sicoob Cocred
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Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios
da Sicoob Cocred

Para Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios, a
inauguração de mais uma agência em Marília é
reflexo de toda a capacidade econômica da cidade e
região. “Para nós é prazeroso estarmos inaugurando a
nossa segunda agência em Marília, onde constatamos
um PIB de mais R$ 7 bilhões de reais, 48º IDH a nível
nacional e renda per capita de R$ 30 mil reais. Ou
seja, Marília e região, possuem um grande potencial
de negócios e queremos crescer junto com esse
grandioso município”, conta o diretor.

As agências Sicoob Cocred em Marília estão
localizadas na Av. Sampaio Vidal, 788, Centro e
na Av. Rio Branco, 566, Centro.

CURTINHAS

SICOOB COCRED

patrocina torneios amadores de tênis
Eventos aconteceram em Ribeirão Preto e Sertãozinho
Já entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, as
quadras da academia Letênis, em Sertãozinho,
ficaram agitadas com o torneio patrocinado pela
Sicoob Cocred. Em sua 7ª edição, o evento teve a
participação de 42 duplas amadoras e mais 10 atletas
profissionais. Durante a semana, mais de 500 pessoas
estiveram presentes nas arquibancadas para vibrar a
cada match point.

Sicoob Cocred Tennis Show, em Ribeirão Preto

P

atrocinado pela cooperativa, o Sicoob Cocred
Tennis Show aconteceu de 12 a 16 de agosto,
nas quadras do Ipê Golf Club. Reunindo mais de
200 tenistas, o evento teve como objetivo incentivar
projetos socioculturais e esportivos. Como uma das
atrações, os ex-profissionais Fernando Meligeni e
Adriano Ferreira disputaram com a dupla Diego Castro
e Gustavo Heide, melhores tenistas infanto-juvenis
de Ribeirão Preto. Uma competição em caráter de
exibição para agradar a plateia e dar um show de
cooperativismo.

Fernando Meligeni

Premiação da 7ª Copa de Tênis de Duplas
Sicoob Cocred

Martín Aliende, participante do
Sicoob Cocred Tennis Show
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50 ANOS COCRED

SICOOB COCRED

comemora seus 50 anos

Festa reuniu mais de 1.700 convidados entre dirigentes, colaboradores e
cooperados e contou, ainda, com palestra de João Carlos Martins

N

o dia 26 de julho, dirigentes, colaboradores
e cooperados de todas as cidades em que a
Sicoob Cocred está presente, estiveram no
Centro de Eventos Copercana, em Sertãozinho/SP,
para celebrarem o cinquentenário da cooperativa.
Foram mais de 1.700 pessoas que, juntas, prestigiaram o aniversário e palestra do músico João Carlos
Martins.
Giovanni Rossanez, presidente do Conselho de
Administração da Sicoob Cocred, deu boas-vindas a
todos na abertura da cerimônia. No cooperativismo
há mais de 20 anos, aproveitou sua fala para reforçar
a crença no modelo de negócio cooperativista como o
mais eficiente que existe por ser baseado em valores
e princípios universais. “O cooperativismo é a prova
de que é possível unir o desenvolvimento econômico
ao social, a produtividade à sustentabilidade, o
individual ao coletivo”, conta.
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De acordo com o presidente, estes princípios orientam
as ações da cooperativa, com o objetivo de transformar
o mundo em um lugar mais justo e equilibrado,
proporcionando oportunidades para todos.

Giovanni Rossanez, presidente do Conselho de
Administração da Sicoob Cocred

50 ANOS COCRED

“

NA MINHA OPINIÃO, FOI SEGUINDO ESTES
PRINCÍPIOS QUE A COCRED SE TORNOU O
QUE É HOJE E COMPLETA SEUS 50 ANOS
OCUPANDO POSIÇÃO DE DESTAQUE NO
CENÁRIO NACIONAL E DA AMÉRICA LATINA”
Giovanni Rossanez

Parte da história da cooperativa, o atual presidente
do Conselho de Administração, Giovanni Rossanez,
foi homenageado pelo seu comprometimento em
assumir a gestão da instituição. Entre os homenageados também não poderia faltar Antonio Eduardo
Tonielo, que foi condecorado pelo tempo que presidiu a Cocred e por toda a dedicação em prol do
cooperativismo.

Presidente do Conselho de Administração da Sicoob
Cocred

Logo após a abertura do evento, em reconhecimento
aos 50 anos da Cocred e sua contribuição com o
cooperativismo, foi realizada a entrega do jubileu de
ouro pela Ocesp - Organização das Cooperativas do
Estado de São Paulo. O presidente Giovanni, em nome
de toda a cooperativa, recebeu a placa entregue por
Aramis Moutinho Junior, superintendente corporativo
do Ocesp.

Antonio Eduardo Tonielo

Antonio Tonielo aproveitou a ocasião para prestar sua
própria homenagem à Cocred. “A história da Cocred
eu guardo sempre com muito carinho e orgulho. É um
legado que deixamos agora para as novas gerações
darem continuidade. Para todos, desejo sempre
muito sucesso e que cresçam cada vez mais”, afirma.

Aramis Mountinho Junior entregando placa da Ocesp
para Giovanni Rossanez

Neste momento, algumas personalidades que fizeram
parte da história da Cocred e do cooperativismo
regional foram reconhecidas, como Fernandes dos
Reis, que foi representado por seu filho Fernando
dos Reis Filho. Ele recebeu uma placa in memorian
em reconhecimento das contribuições de seu pai,
que também foi o primeiro cooperado e um dos 106
sócios fundadores da cooperativa.
Décio Rosa Filho subiu ao palco para receber a
placa em homenagem ao seu pai, Décio Rosa, por ter
contribuído para o sucesso da cooperativa quando foi
presidente e também por ter sido um dos cooperados
fundadores.
A família Ortolan, nas figuras de Vanessa e Patrícia,
esteve presente para representar Manoel Carlos de
Azevedo Ortolan, saudoso Maneco, que fez parte da
gestão da Cocred por mais de 20 anos, sempre atuando
como um grande entusiasta do cooperativismo.

José Storto, dono da matrícula número três e também
o atual cooperado mais antigo da cooperativa

O senhor Storto, dono da matrícula número três e
também o atual cooperado mais antigo da cooperativa,
foi reconhecido durante o cerimonial. Como não pôde
estar presente no evento, sua placa de homenagem
foi entregue em sua residência com uma cesta de café
da manhã, um pequeno gesto de gratidão por sua
participação na história da Cocred.
continuaà
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50 ANOS COCRED
PALESTRA ESPECIAL
Como parte de sua comemoração, a Cocred convidou
o Maestro João Carlos Martins para palestra
motivacional, mostrando toda sua persistência em
sua carreira, mesmo em momentos de adversidades.
Ele disse que estava honrado em participar da
comemoração do cinquentenário da cooperativa e
compartilhou todo seu entusiasmo com os presentes.
“Talvez as cooperativas sejam a solução do nosso país.
E quando eu vejo a Cocred com essa pujança aqui na
região, assim como na região de Marília, fico feliz de
participar desta comemoração”, completou.

“

TALVEZ AS COOPERATIVAS SEJAM A
SOLUÇÃO DO NOSSO PAÍS.”
João Carlos Martins
Maestro

Maestro João Carlos Martins

O Maestro finalizou sua apresentação tocando piano
junto com o tenor Jean William, músico reconhecido
na região de Sertãozinho. Depois da palestra, a
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto deu um
verdadeiro espetáculo com músicas sertanejas que
marcaram épocas, principalmente os últimos 50 anos

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto/SP

vivenciados pela Cocred. As canções, que lembram a
cultura caipira e o povo da roça, foram tocadas em
formato erudito e fizeram a alegria dos presentes. No
fim do evento, junto de um coquetel, o cantor Max
Greggio ficou encarregado de agitar a noite.

Daniel Fernandes

O cooperado Daniel Fernandes de
Cravinhos, conta que o evento é
um reflexo do que a Cocred se tornou ao longo dos anos. “O evento
superou as expectativas. Tivemos a
oportunidade de participar de outros eventos, mas esse eu acho que
foi muito grandioso. Realmente
mostra a cara da Cocred.”

André Alves

Para o produtor André Luis Alves,
cooperado da agência de Franca, a
festa foi muito importante para reforçar o vínculo entre os cooperados e a cooperativa. “O evento é um
marco histórico na Cocred. Foi bastante positivo para a gente conhecer melhor a cooperativa e quais
são os objetivos dela”, explica.

De acordo com a cooperada Renata Mello, de Viradouro/SP, o evento
foi grandiosos e representou de fato
tudo o que a cooperativa é. Ela ainda
disse que escolher a Cocred como
sua instituição financeira foi fácil.
“Escolhi a Cocred por vários motivos. Já éramos clientes de outros
bancos, mas fomos comparando e
Renata Mello
consideramos que tudo aqui é muito
melhor”, conta. Durante a festa ficou claro que a escolha
foi bem-feita e, apesar da viagem, para Renata “valeu a
pena pegar a estrada”.
FIM
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Com o Crédito Verde Cocred, você tem o apoio que
precisa para plantar a semente do crescimento
sustentável nos seus negócios. Uma linha de
financiamento fácil e exclusiva, criada para
fomentar o uso de energias renováveis.
» Rápida aprovação de crédito
» Sem incidência de IOF diário para produtores rurais
» Pagamento em até 60 meses para produtores rurais
e 48 para outros segmentos
» Melhores taxas do mercado
Fale com seu gerente e comece a cooperar
com o desenvolvimento do futuro.

CRÉDITO
VERDE
COCRED.
VOCÊ DE MÃOS DADAS
COM A SUSTENTABILIDADE.

cocred.com.br
sicoobcocred
Ouvidoria - 0800 725 0996 - Atendimento seg. a sex. das 8h às 20h.
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458.

Vem crescer com a gente.
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AGRICULTURA

DE FÁCIL PLANTIO,

mandioca é um alimento e tanto
na mesa dos brasileiros
Da terra para a indústria, conheça a trajetória da mandioca

Plantação de Mandioca - Ocauçu/SP

E

leita pela Organização das Nações Unidas (ONU)
como o alimento mais importante do século,
a mandioca também é um dos componentes
essenciais da dieta da população brasileira. De
acordo com pesquisa feita pelo Sebrae, a mandioca
é uma fonte de carboidratos rica, contendo vitamina
C, niacina, nas raízes amarelas possui betacaroteno
e licopeno nas raízes avermelhadas. Porém, seu
consumo exige o cozimento ou fritura para eliminar
o nocivo ácido cianídrico que contém em suas raízes
cruas.
Com baixo custo de produção, a mandioca é de
lavoura temporária e também possui facilidade em
seu plantio, já que é uma planta perene resistente a
condições climáticas adversas – como secas e altas
temperaturas. De acordo com dados divulgados pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO), essas características tornam a
12 Edição 34 – NOV/2019

raiz parte regular da dieta de muitos países tropicais
ou com populações de baixa renda. Atualmente o
Brasil é o quarto maior produtor, com média de 20
milhões de toneladas por ano, produção que varia
conforme o clima e o número de ciclos. O país tem à
sua frente Nigéria, Tailândia e Indonésia.
Dados da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, mostram que dentro do país, as
regiões Norte e Nordeste juntas possuem cerca de
61,18% da produção nacional. O principal estado
produtor é o Pará com 22,55% do plantio. Porém
quantidade não é sinônimo de produtividade. A
região Sul, com 14,8% das áreas plantadas, colhe
em média 22,1% da produção brasileira, sendo líder
em produtividade por hectare de mandioca colhida.
Para Fábio Felipe, pesquisador do Cepea – Centro
de Estudos Avançados em Economia Aplicada da

AGRICULTURA
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(Esalq) – com foco em cadeia agroindustrial da
mandioca e derivados, um dos maiores desafios do
Brasil é aumentar produtividade agrícola de forma
a diminuir essa disparidade, especialmente quando
são comparados os estados do Norte/Nordeste com
os do Centro-Sul.
Como incentivo à produção, os mandiocultores possuem acesso a uma variedade de mudas geneticamente melhoradas, desenvolvidas por organizações
como a Embrapa, universidades e institutos públicos
de pesquisa.

DE ACORDO COM O PESQUISADOR É
NECESSÁRIO INVESTIMENTO EM NOVAS
VARIEDADES DA PLANTA.
“Neste sentido, o desenvolvimento de novas
variedades é essencial, e isso se dá somente
por meio de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento. Parte deste caminho já
foi trilhado pelas iniciativas da Embrapa,
do Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), entre
outros. Outros avanços também têm sido
realizados em parte pela iniciativa privada,
por meio da Associação Brasileira dos
Produtores de Amido de Mandioca (Abam),
que tem investido na diminuição dos custos,
especialmente da colheita, na busca por
mecanização”, conta.

Da terra para a
indústria
A mandioca dá origem a vários tipos de farinha, que
variam conforme o gosto e a culinária de cada região
do país. No mercado pode-se encontrar farinha
granulada, seca, d’água, mista, goma ou fécula e
farinha de tapioca.
Ocauçu está localizada no interior de São Paulo,
próxima à cidade de Marília no Centro Oeste Paulista.
É conhecida por ser a capital paulista da mandioca
e terra das farinheiras. De acordo com o Instituto
de Economia Agrícola (IEA), o município também
se destaca como um dos maiores produtores de
mandioca da região de Marília.
Edmundo Menegucci é um dos produtores que se
aventuram no setor há mais de 40 anos. O cooperado
da Sicoob Cocred possui plantação de mandioca e
indústria de farinha na cidade, a Farinharia Quero
Quero. Com uma média de produção de 100 a 120
toneladas de farinha de mandioca por mês, seu
negócio possui uma tradição de família. Aprendeu o
ofício com o pai e hoje trabalha com seu filho Luiz
Fernando Menegucci, sem contar outros parentes
que também ajudam no negócio.
O mandiocultor Edmundo, que produz cerca de 30%
da raiz que vai para sua indústria – os outros 70% ele
adquire no mercado – conta que o manejo da planta
está muito mais avançado em relação ao passado.
“Hoje temos herbicidas específicos, a muda já vem
melhor adaptada para a nossa região e o plantio é
mecanizado. Está muito melhor hoje em dia”.

Pesquisador Fábio Felipe
Cooperado Edmundo Menegucci
continuaà
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AGRICULTURA
lavagem sai com o ácido cianídrico liberado pela
mandioca. Antes era um desperdício e podia
contaminar o ambiente. Hoje, ela vai para uma lagoa
de contenção, com o fundo forrado e é tampada.
Microrganismos dentro deste ambiente se alimentam
do ácido gerando uma fermentação. Os gases
obtidos alimentam os fornos usados no processo de
torrefação da massa de farinha fina.”
Com a lavagem, a mandioca descascada cai em
uma esteira de onde as impurezas são retiradas. O
próximo passo é o picador, que parte a mandioca em
pedaços e a leva para o moinho em estilo “martelo”.
“Aqui você mói de acordo com a granulometria da
farinha que você quer fazer”, conta o produtor.
Mandioca

O produtor também explica as especificidades do
plantio da mandioca para a produção de farinha. “A
terra precisa ser arenosa e a colheita dura um pouco
mais de um ano. O tempo varia muito de acordo
com as condições climáticas, podendo ser de 9 até
15 meses. Também fazemos a rotação de culturas,
plantando nos intervalos soja ou milho”, conta.
De acordo com Edmundo a indústria é muito exigente
quanto à qualidade das etapas da produção. “A
qualidade da mandioca é muito importante, pois a
massa da farinha não pode ser muito fibrosa. Por isso,
quando a mandioca chega no ponto certo, a colheita
tem que ser rápida, se não perdemos a qualidade.”
A qualidade da mandioca é medida pela “renda”,
que é a quantidade de amido presente na raiz.
Quanto maior a renda, maior é o preço e a qualidade.
Consequentemente, a farinha produzida é melhor
também. “Nós fazemos uma amostragem na
plantação e de todo caminhão que chega, e prevalece
o valor da média”, explica o produtor.

“O que sai do moinho vai para um filtro prensa, onde
ocorre a prensagem dessa massa. Depois ela ainda
vai para um desintegrador, para separar as placas
formadas com a prensagem.” Edmundo explica que
daqui em diante se tem duas opções: “enviar para o
forno giratório, fazendo a farinha biju, que é a mais
granulada e também conhecida como paulista, ou
enviar para o forno de tacho e fazer a farinha fina,
a baiana”.
Ao sair de qualquer um dos fornos a farinha vai para
a etapa de ensacamento, tendo diversas opções de
tamanho e embalagem. “Tudo de acordo com o que
o nosso cliente pede, pode ser no atacado, no varejo
ou rótulo de terceiro”, conta Edmundo.
Ao ser questionado sobre o mercado, o produtor e
empresário acredita ter espaço para mais gente na
concorrência. “O mercado suporta mais gente. Tem
espaço para quem faz tudo certinho e trabalha bem.
Cada região tem sua particularidade, então é só saber
trabalhar conforme o que o cliente quer”, finaliza.

O CAMINHO DA MANDIOCA
O caminho da mandioca até o forno começa com a
pesagem do caminhão e a tiragem da amostra de
renda, assim que a remessa chega à indústria. Após, o
conteúdo do baú é despejado na máquina que retira
a terra. A mandioca cai em um silo e a terra retorna
para o caminhão. “Assim, não precisa comprar mais
terra para a plantação”, conta Edmundo.
Após, a mandioca sai do silo e entra na linha para
descasque e lavagem. Neste processo a casca é
reaproveitada como alimento para gado. Com a
tecnologia da indústria, o produtor explica que é
possível alterar atividades que antes eram nocivas
ao ambiente e ainda ter benefícios. “A água da
14 Edição 34 – NOV/2019

Farinha fina
FIM

CAPITAL DE GIRO 13º
A SAÚDE DA SUA EMPRESA EM DIA
E O PAGAMENTO DE SEUS COLABORADORES TAMBÉM.
Nada como dinheiro no caixa para manter sua
empresa saudável e sua equipe satisfeita. Com
o Capital de Giro 13º da Cocred você conta com
crédito rápido para pagar o 13º salário e os
encargos sociais dos seus funcionários, com as
melhores taxas e condições exclusivas.
E o que é melhor, você só começa a pagar em 2020.

cocred.com.br
sicoobcocred
Ouvidoria - 0800 725 0996 - Atendimento seg. a sex. das 8h às 20h.
www.ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458.

Vem crescer com a gente.
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Prefeitura Municipal de Paulo de Faria

CIDADE DESTAQUE

UMA CIDADE EXUBERANTE
pela natureza e seus cidadãos
Paulo de Faria é um município de tradições

P

aulo de Faria é conhecida pela exuberância de
sua natureza e de seus cidadãos. Está localizada
na microrregião de São José do Rio Preto e
possui quase 9 mil habitantes. Os paulo-farienses
possuem à sua disposição um agronegócio pujante e
uma economia em desenvolvimento com o incentivo
do turismo.

Igreja Matriz Senhor Bom Jesus
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A cidade está entre o Rio Grande, que proporciona
pescarias e passeios de barco, e o Rio Turvo, que
produz a bela cachoeira do Talhadão, localizada
entre Paulo de Faria/SP e Palestina/SP. Os moradores
da região também possuem à disposição a cachoeira
do Cedro, ideal para visitarem durante o verão. Outra
atração é o parque ecológico natural, com fauna e
flora ricas, tornando as caminhadas e os piqueniques
ainda mais atrativos.

Aline Gessi, colaboradora
da Sicoob Cocred

Todavia, não foram apenas
as belezas naturais que tornaram o município famoso.
Paulo de Faria fez história
mesmo com os rodeios. Por
ser forte na agropecuária,
há mais de 50 anos as comitivas que levavam as boiadas instauraram na região o
gosto pelo desafio da montaria em touro, tornando a
cidade uma das pioneiras
do evento que os brasileiros
tanto aprenderam a amar.

CIDADE DESTAQUE

Cachoeira do Cedro em Paulo de Faria/SP

“Desde criança íamos trajados para a festa, com calça
jeans, camisa, botina e chapéu. Recordo o quanto esperávamos ansiosos a chegada do tão esperado Rodeio de
Paulo de Faria”, conta Aline Gessi, caixa da Sicoob Cocred e moradora da cidade.
Foi a família Ribeiro, pelas mãos do cooperado
da Sicoob Cocred Klinger Ribeiro, que contribuiu
também para a realização da primeira festa do peão
em Barretos, criando uma tradição por todo o interior
do estado de São Paulo, que se espalhou pelo Brasil.
Não é à toa que o filho de Klinger, Sebastião Procópio,
se tornou famoso na montaria conquistando muitos
títulos, dentro e fora do Brasil.

em bezerro e depois em touro”, conta Sebastião, que
após se aposentar da montaria em touro passou a
atuar como juiz em rodeios.
Tião Procópio foi o primeiro brasileiro a montar em
touros profissionalmente nos Estados Unidos. Ao
retornar para o Brasil em 1980, foi levando uma
comitiva de touros pelo interior do país afim de
disseminar a modalidade nos rodeios. Foi assim
que conseguiu seu primeiro título em Barretos,
consagrando-se na história dos rodeios brasileiros.
Em 1982, voltou para os Estados Unidos e também
se consagrou entre os melhores cowboys do país,
levando um pouco de Paulo de Faria para cada arena
que montou na América do Norte.
Toda essa movimentação despertou o interesse de
Glória Perez, escritora conhecida por suas novelas na
rede Globo, para a criação da novela América. Tião
Procópio deu nome e inspiração para o protagonista
Tião Higino. “Virar novela foi muito bom para o
rodeio. Todos se interessaram em conhecer mais e
isso fez com que o esporte crescesse”, diz.

Tião Procópio, peão aposentado e juiz de rodeio

Mas, apesar da tradição, nem sempre foi assim.
Sebastião conta que nos primórdios dos rodeios a
montaria era realizada em cavalos.
“Desde moleque só tinha rodeio de cavalo, não tinha
o de touro. Mas eu sempre gostei mesmo é de montar

Além de Tião, Paulo de Faria também é berço de
grandes cowboys de montaria, como: Esnar Ribeiro,
Dener Barbosa e Eurípedes Rosa. Tem também os
campeões da Festa do Peão de Barretos: Milton
Célio Rosa, Salustiano Ribeiro e Vilmar Felipe. Estes
últimos, mais Tião Procópio, já participaram do
Desafio do Bem em Barretos, arrecadando em anos
diferentes cerca de quatro milhões de reais que
foram destinados ao Hospital de Amor.
continuaà
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Klinger com fotografia de seu tio Zenha Ribeiro

PAULO DE FARIA E A LINGUIÇA CUIABANA
A família Ribeiro não é pioneira apenas nos rodeios.
Ela é conhecida também por deixar a iguaria
Linguiça Cuiabana famosa em Paulo de Faria. A
história é bem antiga, começou com o fazendeiro
Zenha Ribeiro, que viajava por todo o país. Uma vez
em um churrasco em Uberaba/MG, provou um tipo
de linguiça diferente, feita de carne bovina.
Quem conta os detalhes dessa história é o cooperado
Klinger, sobrinho de Zenha, que aprendeu com o tio
a receita e sabe os detalhes do batismo da linguiça
como Cuiabana. “A linguiça foi feita pela irmã de
alguns fazendeiros que meu pai e meu tio sempre
visitavam para a compra de boiada. Ela era de
Cuiabá. Quando comeram a linguiça gostaram muito
do sabor e perguntaram quem fazia. A resposta foi ‘a
cuiabana’, assim o nome pegou.”
O fazendeiro conta que quando seu pai e seu
tio voltaram para Paulo de Faria com a receita
da linguiça, foi um sucesso. E o nome “Linguiça
Cuiabana” pegou e a receita também. “Meu tio foi
ensinando todo mundo. Eu aprendi com ele e os mais
novos aprenderam comigo e por aí foi”, conta Klinger,
emocionado ao relembrar as histórias da família.
18 Edição 34 – NOV/2019

Clayton Carvalho, gerente da agência Sicoob
Cocred de Paulo de Faria
Nos mercados da cidade, é possível encontrar várias
versões da Linguiça Cuiabana, e dificilmente vai
ter quem não gosta. Clayton Carvalho, gerente da
agência Sicoob Cocred de Paulo de Faria, conta que a
linguiça é excelente. “Aqui comemos constantemente,
é tradição nos churrascos com amigos e familiares.”

CIDADE DESTAQUE
Klinger compartilhou com a Cocred Mais a receita
de sua família, que há mais de 70 anos faz a linguiça
da mesma forma. Confira:Em um refratário misture
RECEITA DA LINGUIÇA CUIABANA

Após, é hora de encher a linguiça. Você
pode improvisar um funil se quiser, aqui foi
utilizada a tampa de uma garrafa pet, mas
Klinger conta que antigamente, se usava um
pedaço de folha de abacaxi.

Ingredientes

INGREDIENTES:
• 3 kg de carne bovina
• 1 kg de gordura
• Tempero a gosto: sal, cebolinha, salsinha
e pimenta boda
• 1 l de leite para cada kg de carne
• Tripa para encher linguiça

Linguiça cuiabana na grelha

• Barbante para amarrar a linguiça
MODO DE PREPARO:
Em um refratário misture a carne com os
ingredientes e deixe repousar por pelo menos
4 horas. “Eu gosto de deixar de um dia para
o outro, fica mais saboroso e a carne mais
macia”, explica Klinger.

Klinger preparando a linguiça cuiabana

Amarre uma ponta da tripa e encaixe a outra
extremidade no funil. Encha até distribuir
todo o recheio formando a linguiça. Amarre
o topo e a linguiça tipo cuiabana está pronta
para ir para a churrasqueira.

Linguiça cuiabana pronta
FIM
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COOPERATIVISMO

CORRIDA COOPERATIVA EM
DUPLA: UM PERCURSO DE
MUITAS HISTÓRIAS
Desde antes da largada até depois de cruzar a linha de chegada,
a corrida envolve pessoas, emoções, desafios e histórias

A

emoção de estar entre mais de 1.200 atletas
amadores e profissionais reunidos é indescritível. O preparo para a corrida já começa durante
o aquecimento, quando o DJ aumenta o ritmo da música para acelerar o coração. Da contagem regressiva até
o som da buzina, se inspira fundo, o coração pulsa e é
20 Edição 34 – NOV/2019

dada a largada para um trajeto de 5 ou 10 quilomêtros,
de acordo com a escolha prévia dos atletas.
Foi assim que aconteceu a 3ª edição da Corrida
Cooperativa em Dupla da Sicoob Cocred em Sertãozinho/SP, no dia 21 de setembro. A concentração

COOPERATIVISMO

;)

A EMOÇÃO DE ESTAR ENTRE MAIS DE 1.200
ATLETAS AMADORES E PROFISSIONAIS
REUNIDOS É INDESCRITÍVEL.

Natural de Sertãozinho,
Wilson pegou o gosto pela
corrida quando foi morar
em Santos. Ele corria uma
vez ou outra e sempre sozinho, nas ruas ou na orla da
praia. Há oito anos, quando
perdeu a visão, decidiu retornar para a cidade natal.
E hoje garante, enxerga melhor do que antes. “Hoje eu
Wilson da Rocha
tenho muito mais cuidado
na respiração, no correr e na vida. Sempre tentando
procurar no fim do túnel, uma luz para conseguir seguir o caminho, sem errar, cair e tropeçar.”
Em seu retorno para Sertãozinho, reencontrou seu
amigo de infância Eldmar de Oliveira, 53. Passaram
a treinar juntos na academia, e há pouco mais de um
ano começaram a correr. “Quando ele voltou, passei
a ajudar ele e nos unimos novamente. Hoje treinamos
juntos na academia e correndo. É muito bom e muito
legal poder ser parte desta dupla”, conta Eldmar.

Concentração para largada da Corrida Cooperativa

aconteceu na Rotatória do Sino, próxima à rua Mario
Ravasio, 355. A Cocred é pioneira neste formato de
corrida, combinando o esporte com o espírito cooperativista. Todos os atletas devem percorrer o trajeto
até a linha de chegada em dupla, mantendo no máximo um metro de distância do parceiro escolhido.
Wilson e sua dupla: Eldmar de Oliveira

As modalidades foram: caminhada 5 km e corrida
5 km e 10 km, nas categorias feminina, masculina e
mista. O trajeto percorre toda a Vicinal Octávio Verri.
Durante o percurso é possível encontrar atrações
para animar os corredores. Esta edição contou com
dois DJs e uma banda para manter a energia e o
ritmo acelerado.

Para Wilson, o apoio que recebe das pessoas ao seu
redor é motivador, tanto de seu guia e “irmão”, como
ele mesmo fala, quanto de suas enteadas. Apesar de
estarem em Santos, elas enviam mensagens de apoio
para que ele continue participando de corridas.

Participando pela terceira vez, Wilson da Rocha,
52, foi o primeiro a sair e sentir essa emoção. Com
um minuto de antecedência, o atleta, que possui
deficiência visual, teve a largada preferencial, junto
de seu parceiro e guia de corrida, para aumentar a
segurança durante o trajeto.

Durante o trajeto da Corrida Cooperativa da Cocred,
ele afirma que a energia é diferenciada. “É um
incentivo ver os camaradas passando por mim e me
elogiando”, disse. “Adoro essa programação que a
corrida da Cocred tem. É uma energia bem positiva
que emana”, finaliza.
continuaà
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COOPERATIVISMO
UM PERCURSO INSPIRADOR

de 10 km. E tem mais: uma vez por mês ela realiza um
treino de 21 km e nas horas vagas ainda sobra tempo
para tocar violão.

Dona Therezinha
recebendo
seu troféu

Dona Therezinha, 83, corre há mais de 30 anos.
A aposentada e moradora de Jaboticabal já
competiu sete maratonas de 42 km, 21 meia
maratonas de 21 km e 14 São Silvestres. Sem
contar as corridas da região, que procura marcar
presença. Ela, inclusive, já participou de duas
edições da Corrida Cooperativa em Dupla da
Sicoob Cocred.
Seu parceiro nas últimas edições, Samir Abjaude, 33,
conta que escolheu Dona Therezinha para correr
devido à inspiração que ela traz com sua energia.
“Gosto de correr com ela para ser inspirado. Ela traz
motivação com seus 83 anos de dedicação. Tem uma
energia de superação que está sempre com ela e
sem contar a emoção que transborda em correr, é
cativante”, conta o corredor.

Samir Abjaude e Dona Therezinha na Corrida Cooperativa

A atleta lista sua rotina com disposição: acorda 4h30
da manhã, vai para academia e faz musculação até às
5h30 e depois tem natação durante mais 30 minutos. O
trajeto até sua casa é feito a pé, somando mais 3 km de
caminhada, no qual ela realiza suas compras para o dia.
Após, foca na cozinha até às 17h. “Faço uma comida
boa, faço massas, bala de coco e docinhos”, conta
a aposentada que mantém três freezers cheios dos
quitutes. O trabalho ajuda a complementar a renda
junto com seu marido, Antônio Martucci, também
aposentado. Depois do trabalho sai para sua corrida
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Dona Therezinha fazendo biscoitos para vender

Para Antônio, seu marido, é admirável a força de
vontade. “Admiro a força
de vontade que ela tem
todos os dias. Tenho muito
orgulho dela”, conta. Dona
Therezinha relata que o
esporte ajudou a superar
as fazes mais difíceis pelas
quais já passou. Quando
perdeu seus dois filhos foi Antônio e Therezinha Martucci
a corrida que ajudou a acalentar seu coração. “Eu
continuei correndo, e tirei de mim um peso, consegui
me livrar de todo o sofrimento com o esporte.”
A força de vontade citada por seu Antônio é percebida
nas atitudes de Therezinha. Ela nunca desanima e
sempre enfrenta os momentos adversos. Prova disso é
que há cerca de oito meses quebrou os dois tornozelos
após uma queda e teve que fazer três cirurgias. Teve
também que realizar uma operação no pescoço. Mas
nada disso a impediu de voltar para as ruas e correr.
“Para mim, não tem nada que me segura”, reforça.
A atleta enumera suas conquistas com orgulho. Em
2017, com 81 anos, saltou de paraquedas e carregou
três tochas olímpicas. “Carreguei a Tocha entre uma
cidade e outra e a Tocha da terceira idade. Também
estou na aula de violão e agora no fim do ano vou me
apresentar”, completa.

Dona Therezinha saltando de paraquedas

COOPERATIVISMO
Este ano, a atleta recebeu uma homenagem do
Cerea - Centro de Recuperação de Alcoólatras
de Jaboticabal, organização na qual atua como
voluntária e ganhou o título de madrinha.

ELA TRAZ MOTIVAÇÃO COM SEUS 83
ANOS DE DEDICAÇÃO. TEM UMA ENERGIA
DE SUPERAÇÃO QUE ESTÁ SEMPRE COM
ELA E SEM CONTAR A EMOÇÃO QUE
TRANSBORDA EM CORRER, É CATIVANTE”
Samir Abjaude
Dupla de corrida de Dona Therezinha

Sua maior preocupação era ter seu legado perdido.
“Tudo que a gente faz com amor, nunca acaba e dura
para sempre. E a gente precisa ter amor, para dar
exemplo para a juventude, para as pessoas”, finaliza.
Cláudia Grotto

No local, foi construída uma sala em homenagem
a Dona Therezinha, deixando em exposição todo
o seu acervo de medalhas, troféus e camisetas
conquistados até a inauguração. “Eu doei mais de
250 troféus, mais de 400 medalhas e mais de 200
camisetas”, conta Therezinha.

“

Dona Therezinha
com a Tocha Olímpica

Sala de homenagem para Dona Therezinha, com
acervo de suas medalhas, troféus e camisetas

Pódio de
premiação
A Corrida Cooperativa em Dupla da Cocred
terminou em clima de festa e parceria. Após
todos cruzarem a linha de chegada, foi realizada
a premiação, com direito a troféus e medalhas
personalizadas aos primeiros colocados de cada
categoria.

Corredoras comemorando recebimento dos
troféus. Destaque para Ilzete da Silva (à direita)
vencedora de mais uma edição

Na prova de 10 km, os três primeiros a se consagrarem campeões foram Fernando Henrique Almeida e Edilson Silva Oliveira (dupla masculina),
Patricia Nunes Moura e Lucilene Timóteo (dupla
feminina) e Edmilson Galvão e Eulália dos Santos (dupla mista).

Destaque para Ilzete da Silva, que ganhou em
primeiro lugar na prova de 5 km, por mais uma
edição. Nesta corrida, sua dupla foi a Paola
Silva Oliveira. Ao total, mais de 30 atletas foram
premiados. Todos os demais corredores também
recebem uma medalha de participação.

Nos 5 km os primeiros lugares ficaram com
Paulo César Picão e Josué Silva Santos (dupla
masculina), Ilzete da Silva e Paola Silva Oliveira
(dupla feminina), e Evelise Batistela e Fabiano
Aguetoni (dupla mista).
FIM

Edição 34 – NOV/2019 23

CAPA

MEMES,

um jeito descontraído de
entreter e comunicar
Saiba como surgiu este modo de se expressar que caiu no gosto
popular digital e que, inclusive, é utilizado por empresas em suas
plataformas digitais

N

avegando entre uma rede social e outra
você provavelmente vai se deparar com um
conteúdo engraçadinho, composto de uma
imagem ou uma montagem de fotos e textos de
impacto. Talvez, faça tanto sentido que te arranque
risadas, trazendo descontração e leveza para o dia.
Se ainda não sabe, esses são os memes e estamos
cercados por eles na internet. Hoje, muito mais
do que fazer rir, eles assumiram novas funções, se
tornando uma forma de se comunicar. Representam
pensamentos, emoções, críticas, dão notícias e estão
cada vez mais enraizando-se como parte da cultura.
De acordo com a pesquisa “In meme we trust”, realizada
em agosto de 2019 pela Consumoteca Lab sobre a
utilização de Memes, 85% dos brasileiros que possuem
acesso à internet consomem este tipo de conteúdo.
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MAS O QUE É UM MEME?
De forma geral, o consenso entre pesquisadores é
de que o meme seja uma piada disseminada entre
grupos de pessoas. Podem ser imagens, textos,
vídeos ou áudios. Geralmente são bem-humorados,
e partilham alguma ideia ou um assunto em
comum.
O que muitos não sabem é que o meme não é uma
exclusividade da internet. Eles são uma evolução
de conteúdos que já vinham sendo consumidos
antes do advento do mundo online. No contexto
brasileiro, bordões de novelas e programas de TV
funcionavam como os memes de antigamente. Alguns ficaram amplamente famosos bem antes da
internet e perduram no vocabulário de algumas
gerações até hoje.

CAPA

“Frases como ‘cada mergulho é um flash’, da novela O
Clone, ou ‘tolerância zero’,
do personagem Seu Saraiva
do programa Zorra Total, viraram gírias que eram usadas
em conversas e em diferentes
contextos. Paródias musicais
também são memes que exisGabriela Lunardi
tem antes mesmo da televisão”, explica a publicitária Gabriela Lunardi, mestre
em Comunicação Digital pela Queensland University
of Technology, de Brisbane, Austrália.
Altamente adaptáveis, os memes foram evoluindo
com o tempo. Seu tempo de validade é variável. Ele
pode durar algumas semanas, alguns são sazonais
e outros perduram por meses. A época da Copa do
Mundo em 2018 foi um período de muita produção
de memes no Brasil.

Para Gabriela Lunardi, eles são instrumentos de
expressão cultural. Aqui no Brasil, inclusive, somos
referência e conhecidos pela inabalável capacidade
de rirmos de nós mesmos. “Os memes brasileiros,
neste sentido, podem funcionar como instrumentos
de protesto e também como uma forma de construção
da nossa identidade cultural nacional”, explica.
Neste contexto surgiu a página de memes “O Brasil
Que Deu Certo”. A página, que está presente nas
redes sociais Youtube, Facebook, Twitter e Instagram,
surgiu de uma brincadeira. Em meados de 2015 o
então coordenador técnico da Seleção Brasileira de
futebol, Carlos Alberto Parreira, afirmou que “a CBF
era o Brasil que deu certo”, o que fez com que Ciro
Hamen, criador da página, passasse a utilizar a frase
em seu cotidiano com frequência e, assim, teve a
ideia do projeto.

Um exemplo muito popular eram as aplicações de
imagens do jogador Neymar caindo nos mais diversos cenários. Ou até mesmo o mascote do Brasil, o
Canarinho que foi apelidado de “Canarinho Pistola”,
por ter o semblante de estar sempre “enfezado” ou
“marrento”.

Matheus Laneri e Ciro Hamen, administradores da
página “O Brasil Que Deu Certo”
Atualmente, a página é administrada nas diferentes
plataformas por Ciro Hamen e Matheus Laneri. Ciro
é de Santos e jornalista. Matheus possui a mesma
formação, mas atua no ramo publicitário em São Paulo.
O conteúdo que circula nas páginas é 99% colaborativo
e selecionado por eles. Pouco a pouco, nessa dinâmica,
os memes se tornaram um meio de vida.
Após ultrapassarem a marca de 2 milhões de
seguidores, os donos da página conseguiram retorno
financeiro. Atualmente possuem uma loja online
própria, trabalham com empresas e agências para
publicações de memes e já prestaram consultoria
para algumas marcas criarem seus próprios memes.

Memes como meio de vida
Criar uma página no Facebook e sair publicando
coisas engraçadas pode parecer fácil. Porém, os
memes são atualmente muito mais que a junção de
uma imagem com pouco texto.

Para Matheus, não há um limite para algo se tornar um
meme, mas alerta que é preciso respeito. “Na internet
possuímos todo tipo de conteúdo. Particularmente
somos adeptos aos memes divertidos, com crianças e
animais fofinhos. Mas tem que haver um limite moral
e ético para criar, reproduzir, divulgar e propagar os
memes”, explica.
continuaà
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Memes em obra de arte
Wesley Oliveira viu na História da Arte um nicho
diferente para manifestar seu senso de humor.
Administrador da página “Artes Depressão”, ele usa
como matéria prima para seus memes obras de
artistas renomados, usando jargões, pintores e estilos
artísticos populares.
Para o designer, a História da Arte foi uma de
suas matérias favoritas na faculdade. “Percebia
expressões e características possíveis de outras
interpretações nos personagens das obras, como
o porquê de a Mona Lisa estar segurando uma
risada? O que assustou o personagem de O Grito?
Com um pouco de ócio criativo, começava inventar
situações engraçadas, também como uma forma de
desmistificar a obra de arte como algo intocável e
imutável, trazendo a arte dos museus para contar
(e satirizar) a história do indivíduo moderno e
problemas atuais”, explica.

;)

O CONSENSO ENTRE PESQUISADORES
É DE QUE O MEME SEJA UMA PIADA
DISSEMINADA ENTRE GRUPOS DE
PESSOAS. PODEM SER IMAGENS, TEXTOS,
VÍDEOS OU ÁUDIOS.

Wesley Oliveira, administrador da página “Artes Depressão”

A página além de levar humor também ajuda a interagir com a arte fora das redes sociais, se tornando
um canal de divulgação e aproximação das obras de
uma forma divertida para diversos públicos.
Wesley conta que frequentemente os seguidores
mensagens mostrando suas visitas em museus. “Os
seguidores passaram a identificar situações cômicas
nas obras, e outros nos enviam fotografias posando
com as esculturas.”
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A Mulher do Comerciante - Boris Kustodiev

CAPA

Humor sem idades
Para consumir memes não se tem idade mínima, nem
máxima. A página Instasurreal, que está presente
apenas no Instagram, possui mais de 1,4 milhões
de seguidores, de modo que mais de 280 mil fazem
parte da faixa etária de 35 a 65 anos.
Os administradores da página, Flávia Tozzy, Raphael
Bertholini e Bruna Tozzy, dividem entre si as tarefas
que a página demanda, como curadoria de memes e
vídeos, assessoria de imprensa, análise de parcerias e
participações em eventos.

Flávia

Raphael

Todas as páginas citadas nesta matéria já realizaram
parcerias comerciais para divulgar produtos em
forma de memes ou para prestar consultoria. Isso
porque diversas empresas enxergaram nos memes
um modo leve de comunicar assuntos referentes aos
seus produtos, fazendo analogias com o que está em
alta na internet.

Bruna

Flávia Tozzy, idealizadora da página, conta que “o
objetivo sempre foi oferecer no feed, um refeitório
dos melhores memes da internet”. A página surgiu
através de uma brincadeira na faculdade ainda no
início da plataforma, explica Flávia.
Raphael explica que o público da página é bem
abrangente. Possuindo desde pré-adolescentes até
mães e avós. “Acho que é aí que conseguimos ver
que nosso trabalho está sendo bem feito e bem visto.
O mesmo conteúdo consegue chegar para todas as
idades e fazer o dia de qualquer pessoa atingida ser
mais surreal”.
Ele conta que a página não é específica para a 3ª
idade, mas que o público reage bem às publicações,
principalmente quando há um post ou outro voltado
para a audiência. “Acredito que eles mesmos se
identificam com as postagens, principalmente
quando tem algum vídeo de avó e avô com netos”.
Atualmente, mais de 15 mil seguidores da página
possuem mais 65 anos.

CONSUMIR MEMES NÃO SE
;) PARA
TEM IDADE MÍNIMA, NEM MÁXIMA.

Tática comercial: usando memes
para promover marcas e produtos

Laryssa Neves, redatora
da agência Ideatore

Leandro Silva, diretor de
Arte da agência Ideatore

Para a redatora publicitária da agência Ideatore,
Laryssa Neves, os memes ajudam a pegar um
assunto complexo, um produto ou serviço e dar uma
roupagem mais leve, para que o público o assimile
de uma forma melhor. “Mesmo quando o assunto é
quadrado, no formato de um meme a pessoa absorve
a informação de uma maneira mais legal, o meme dá
essa liberdade.”
Todavia, de acordo com o Leandro Silva, diretor
de arte na mesma agência, nem sempre é possível
usar um meme para uma empresa. A escolha desse
estilo de comunicação deve combinar com o perfil
da companhia e depende também do prazo que a
comunicação tem para iniciar. “Como o meme é
muito momentâneo, tem vezes que conseguimos
usar em uma campanha de determinado cliente, na
semana em que ele ficou evidenciado. Em outros
momentos não é possível utilizar e a campanha fica
com uma cara mais tradicional mesmo”, conta.
A Sicoob Cocred também pega onda nos memes para
se posicionar nas redes sociais de uma forma interativa, dinâmica e mais próxima das pessoas. São postacontinuaà
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gens leves, que abordam seus produtos e conteúdos
institucionais, além de dicas financeiras. O propósito
é sempre atender a todos os perfis de seguidores e
cooperados.
Quando surge algum meme na internet, Leandro
Godoy, analista de Marketing Digital da cooperativa,
analisa a possibilidade de adaptar a brincadeira ao
negócio financeiro, buscando fazer uma comunicação
mais descontraída.

;)

SEGUNDO PROFISSIONAIS DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING, A
PRÁTICA DE UTILIZAR MEMES NAS
PÁGINAS CORPORATIVAS VEM
AUMENTANDO.

Leandro Godoy, analista de Marketing Digital
da Sicoob Cocred

“Um exemplo muito legal foi o meme voltado para os
amantes da série Game Of Thrones. O tema ficou em
alta dias antes de estrear a nova temporada da série.
Então substituímos o famoso trono utilizado na trama
por uma cadeira executiva, criando uma analogia ao
nosso negócio e mostrando que todos os cooperados
fazem parte e são donos da cooperativa. Além disso,
há mais engajamento nestes posts, pois as pessoas
se identificam com as situações e compartilham as
brincadeiras com os amigos”, explica.

Outro meme utilizado pela Sicoob Cocred em suas
redes sociais foi o “Juntos e Shallow Now”. Ele surgiu
após a cantora Paula Fernandes, em parceria com o
cantor Luan Santana, lançar uma versão nacional da
música “Shallow” da Lady Gaga, que fala sobre amor e
união. A graça se deu pela combinação das palavras do
refrão “juntos e shallow now”, da versão adaptada, que
em tradução literal significa “juntos e superfície agora”.
Pelo fato de “juntos e shallow now” não fazer sentido,
quando comparado com a versão da música original, os
internautas aproveitaram a deixa para fazer várias brincadeiras com as palavras. Qualquer situação cotidiana
vivenciada entre duas pessoas passou a ser intitulada
com o termo, com o significado de estarem passando
por aquilo “juntos”, e complementando com “shallow
now” – uma referência à música em tom de piada.
Após perceber o grande sucesso do meme, Leandro Godoy aproveitou a oportunidade para divulgar
os produtos da cooperativa. “Nesta ação entramos
na brincadeira e colocamos a maquininha Sipag e o
cartão Sicoobcard como personagens principais e informamos que eles têm as menores taxas do mercado. Juntos e com as menores taxas do mercado now,
como no meme”, conta.
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Os cuidados com o uso de
imagens nos memes
Apesar do amplo acesso a fotos divulgadas em
redes sociais, o simples fato de uma imagem estar
disponível na internet não quer dizer que está
autorizado o seu uso para memes ou reprodução
fora de contexto. Levando em consideração que
nem sempre quem compartilha ou usa a imagem
possui autorização para realizar tal divulgação, o
cooperado Artur Barbosa, que é advogado sócio
na Bisson, Bortoloti, Moreno e Occaso, explica que
nestes casos aplica-se o preceito constitucional
que diz ser inviolável a imagem das pessoas.

Quando se trata do uso de imagem de pessoas
públicas a interpretação é de que também é
passível de ações indenizatórias, porém, na visão
do profissional é importante analisar dois pontos:
se a utilização é com ou sem fins econômicos e
se causa algum constrangimento à imagem da
pessoa pública.
Quando sem fins econômicos, o poder Judiciário
analisa se o meme viola os direitos de personalidade da pessoa pública envolvida, ou se está
dentro da liberdade de expressão. Nestes casos
haverá a relativização da conduta e suas consequências.
“Se a imagem divulgada ou vinculada ao meme
faz parte da exposição digital que esta pessoa se
submete (relacionada a sua carreira/profissão),
em tese, não haveria problemas, posto que se trata
de figura pública e que deveria estar preparada às
críticas ou opiniões exteriorizadas pela sociedade”,
explica.
Segundo Artur, para a criação de um meme é
necessário observar alguns pontos para evitar
constrangimentos às pessoas:
• Consentimento expresso da pessoa ou do
detentor dos direitos da imagem que será
objeto do “meme”;

Artur Barbosa, advogado sócio na Bisson, Bortoloti,
Moreno e Occaso

“A legislação brasileira protege a pessoa que tem
sua imagem indevidamente utilizada, autorizando-a postular judicialmente não apenas pela
imediata suspensão da divulgação, mas também
à reparação pelos danos morais ou materiais
que venha a sofrer pelo compartilhamento inapropriado de sua imagem”, explica Barbosa.
O advogado reforça que mesmo quando o conteúdo
é amplamente divulgado, “nada impede a pessoa
que teve sua imagem violada de demandar por
indenização contra quem a divulga, curte ou até
mesmo comenta o objeto compartilhado de forma
pejorativa”. A situação de obras permanentemente
situadas em locais públicos, já é diferente. Há o
entendimento que estas podem ser representadas
sem a autorização do autor.

• Deverá ser feita uma pesquisa de mercado
para averiguar se este já não figura como
objeto publicitário de outros produtos;
• Verificar se não há registro de outras campanhas que podem ser relacionadas ao mesmo objeto do “meme” ou que se assemelham
a este (o que pode levar o consumidor ou público alvo a engano).
Artur explica que o STJ - Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento sobre os direitos da pessoa que teve sua imagem utilizada
de forma indevida e sem autorização por empresas. “Para fins econômicos ou comerciais, poderá
requerer judicialmente a indenização, sem a necessidade de produzir provas do prejuízo sofrido
(interpretação dada à súmula 403 do STJ), bastando apenas a comprovação de veiculação da imagem sem autorização”, explica o advogado.
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Cervejas do portfólio da co
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ooperada BR Brew

NEGÓCIOS

INTERIOR CERVEJEIRO:
SERTÃOZINHO/SP NA ROTA
DA CERVEJA ARTESANAL

Hobby para alguns e profissão para outros, a produção
de cerveja artesanal cresce no país e na região

C

onsagrada como uma das bebidas
favoritas dos brasileiros, a cerveja
se torna cada vez mais um negócio
promissor. A estimativa é de que o Brasil
abra uma nova fábrica a cada três dias.
Divididas em grandes, médias, pequenas e
microcervejarias, para entrar no mercado
é preciso mais do que gosto pela bebida.
São necessários cursos, experiência, plano
de negócio e estudo da legislação do setor,
para empreender e somar aos números
que impressionam com seu crescimento
acelerado.
O mercado cresce em média 30% ao ano,
e se for comparado ao ano de 2009 o
número de cervejarias quadruplicou. Em
maio de 2019, a milésima microcervejaria
foi registrada em Lauro de Freitas, na
Bahia, marco significativo para o setor
cervejeiro. Dos 5.570 municípios brasileiros,
pelo menos 480 possuem uma cervejaria
registrada.

ENTRAR NO MERCADO É
;) PARA
NECESSÁRIO MAIS DO QUE GOSTO
PELA BEBIDA.

De acordo com o Mapa, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o
setor de cerveja representa cerca de 2%
do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro,
gerando cerca de R$ 25 bilhões em impostos
por ano. Também é responsável por 2,7
milhões de empregos com faturamento
anual de R$ 100 bilhões. O Brasil já ocupa
o terceiro lugar na produção mundial de
cerveja artesanal, atrás apenas dos Estados
Unidos e China.

BRASIL JÁ OCUPA O TERCEIRO
;) OLUGAR
NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE

CERVEJA ARTESANAL, ATRÁS APENAS
DOS ESTADOS UNIDOS E CHINA.

Os principais estados com registros de
cervejarias são Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo e Minas Gerais. O
estado de São Paulo possui mais de 200
fábricas, formando ao menos cinco rotas
cervejeiras: capital e região; Campinas e
região; Sorocaba; Serra da Mantiqueira e
Ribeirão Preto e região. Nesta última rota
encontra-se Sertãozinho, cidade natal da
Sicoob Cocred, que também pegou carona
no mercado cervejeiro.
A BR Brew, conterrânea e associada da
cooperativa, foi uma das cervejarias
criadas no município. Ela nasceu do
hobby de fazer cerveja em casa entre
amigos, que vendo oportunidade no
mercado, desenvolveram um plano
de negócios para montar um negócio
profissional.
Os engenheiros Guilherme Bidóia
dos Santos e Thiago Carneiro, junto
com Patrick Bannwart, mestre cervejeiro, atuam como gestores da
cervejaria. Patrick à frente das brasagens contribui com sua bagagem
na indústria cervejeira para garantir
as receitas exclusivas dos rótulos comercializados.
Entre os sócios investidores, a marca
conta com Ricardo Yokouchi, Luiz
Antônio Aiello Sobrinho Filho e o
próprio Thiago Bertoldo Carneiro.
continuaà
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Atualmente a cervejaria trabalha com quatro estilos de
cervejas e pretende expandir durante o ano de 2020.
Inaugurou em setembro de 2019, em Sertãozinho/
SP, ao lado de sua fábrica, seu Biergarten, um espaço
dedicado para consumo de suas cervejas diretamente
da produção. Só na cidade, que possui pouco mais
de 120 mil habitantes, existem três pontos de venda,
sem contar o Biergarten e sua Kombi itinerante, a
Chopperua, levando barris com a bebiba para festas e
eventos em toda a região.
Além de possuir capacidade para produção de sua
própria marca, produzindo 12 mil litros por mês,
a fábrica também atua produzindo cervejas para
marcas ciganas, que são cervejarias que não possuem
local para confecção própria e dependem do espaço
de outras marcas para produzir.
Os rótulos e as cervejas conversam com a marca da
BR Brew, honrando a personalidade e a brasilidade
da cervejaria.
Os nomes de cada cerveja são referências às
expressões populares brasileiras, ilustradas com
animais e personagens de nossa fauna e flora. Na
identidade, o logo combina o lúpulo com o mico-leãodourado. Na identidade, o logo combina o lúpulo com
o mico-leão-dourado.

iniciar a produção e a venda pelo menos seis meses
antes da inauguração, mas tive que esperar as licenças
para começar”, explica Guilherme.

Quando começaram, ao decidir os estilos de cerveja,
Guilherme Bidóia conta que queriam algo que saísse do óbvio, por isso o primeiro rótulo não é a tradicionalmente consumida cerveja Pilsen, mas sim uma
Kellerbier. “É uma cerveja douradinha, refrescante e
bem parecida com o estilo comercializado popularmente no país.”

;)

ATUALMENTE A CERVEJARIA TRABALHA
COM QUATRO TIPOS DE CERVEJAS E
PRETENDE EXPANDIR DURANTE O ANO
DE 2020.

A Última Gota, é de uma cor dourada, de corpo e
amargor baixos, ótima refrescância e alta drinkability,
que seria uma medida da facilidade em beber a
cerveja. Quanto maior a drinkability, mais fácil é para
uma pessoa consumir a bebida.
Guilherme explica que as principais dificuldades
enfrentadas para a fabricação e comercialização da
cerveja artesanal estão na burocracia envolvida e nos
impostos. “A carga tributária estadual é muito pesada
pra gente, precisamos criar alternativas para aumentar
o faturamento e dar conta de driblar os custos que são
impostos bem altos. A burocracia também não ajuda.
Por exemplo, eu estava com a fábrica pronta para
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Guilherme Bidóia, um dos fundadores e gestor
administrativo da Cervejaria BR Brew

“As coisas melhoraram um pouco em 2018 quando
entrou em vigor a lei referente ao Simples Nacional”,
conta Guilherme. Sancionada pelo presidente
interino da época, Michel Temer, a lei complementar
n. 155/2016 permitiu que empresas de bebidas mistas
e cervejas pudessem constar na categoria do Simples
Nacional, presumindo impostos mais baixos e dando
oportunidade de escolha para as fábricas.

NEGÓCIOS
O profissional diz que vê o mercado com bons olhos
e não teme o crescimento da concorrência. “Quanto
mais a concorrência aumenta, mais ocorre uma
‘briga’ de preços, o que acaba sendo algo positivo
para o consumidor”, explica. Quanto ao mercado, é
consenso, “que a partir de 2020 as coisas tendem a
melhorar para os produtores”, finaliza.

O consumo das artesanais
De acordo com o Sebrae o crescimento do consumo
de cerveja artesanal também é fruto de um novo
hábito entre os consumidores: beber menos, mas com
qualidade e ter a experiência focada no consumidor.

Tanques de armazenamento de cerveja

Uma outra dificuldade para o mercado cervejeiro
são os fornecedores. O Brasil, devido às necessidades
do lúpulo por muita luz e temperaturas mais amenas,
não tem capacidade produtiva do insumo, obrigando
a maioria dos produtores a importar os lúpulos
usados em suas receitas.

;)

PARA QUEM NÃO SABE, A CERVEJA VEM DO
CAMPO. SEU PRINCIPAL INGREDIENTE É O
MALTE.

O malte é formado por um grão que tenha sido torrado
quando está germinado. Sem ele não há cerveja, e o
grão mais utilizado para a sua formação é a cevada.
Segundo o IBGE os principais estados produtores são
o Paraná e o Rio Grande do Sul, produzindo mais de
400 mil toneladas de cevada. Produção que escoa,
quase que totalmente para as gigantes cervejarias, não
deixando margem para as pequenas produtoras. Estas
por sua vez, importam seu malte para suprir a demanda.
Na Br Brew, cerca de 70% dos produtos utilizados
são importados, deixando o preço final à mercê da
variação do câmbio do dólar. “Nossas leveduras
são importadas da Bélgica e do Canadá. Os nossos
lúpulos vem da Alemanha, Austrália, EUA,República
Tcheca e Inglaterra. Com isso nos preocupamos
com a variação do dólar”, conta Guilherme. Para o
cervejeiro, este é um fator que está aquém do seu
controle, mas tenta driblar realizando contratos de
longo prazo com seus principais fornecedores.

É O CASO DO PUBLICITÁRIO ALISSON
PÁDUA, QUE COMEÇOU A BUSCAR
CERVEJAS DE MELHOR QUALIDADE E
NOVOS SABORES.
“Nas artesanais você tem a certeza de estar
consumindo somente os ingredientes-base
da cerveja: água, malte, lúpulo e fermento,
sem adjuntos”, explica Alisson.
Sua história com as cervejas começou ainda
na faculdade, quando durante um happy
hour e outro provou uma cerveja de trigo
que levava mel.
Dali em diante passou a seguir o lema de
beber com qualidade e sempre pesquisar
sobre a história da cerveja e seus ingredientes.
Gostou tanto que também passou a produzir
em sua casa. “A cerveja tem uma história
riquíssima e muito interessante. A partir daí
foi um pulo até começar a me interessar
pelos processos de produção”, conta.

Alisson Pádua
continuaà
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A produção da cerveja
Malte, lúpulo, leveduras e água. Parece simples,
mas produzir e consumir cervejas artesanais
vai muito além de seguir uma receita. Antes
de produzir é necessário entender quais são os
ingredientes e depois as etapas.
MALTE

LÚPULO

LEVEDURA

É o grão produto da germinação artificial da cevada ou
outros tipos de cereal. Ele é
a principal matéria prima da
cerveja e dá a cor, o cheiro e o
gosto da cerveja.
Retirado da planta, na receita
é utilizado o extrato do lúpulo. Ele favorece a formação da
espuma na cerveja e promove
o sabor e aroma amargo do
líquido.

São as responsáveis em transformar os açúcares presentes
na matéria-prima em álcool,
dióxido de carbono e outros
componentes que fazem parte
das características do aroma e
do gosto da cerveja.

Assim como os ingredientes dependem do tipo
de cerveja que está sendo produzida, as etapas
da produção também vão de acordo com a
receita. Mas o processo básico segue ordem
abaixo:
MOAGEM
Aqui ocorre a quebra da casca do grão e seu
interior. Mas, sem que se forme uma farinha
muito fina ou muito grossa, pois qualquer um
dos extremos prejudica o sabor da cerveja.
BRASSAGEM
Nesta etapa a farinha obtida na moagem é
misturada com água e aquecida. O objetivo é
fazer com que as enzimas presentes neste líquido
se tornem açúcares, que serão consumidos por
leveduras em uma próxima etapa.
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FILTRAGEM
Aqui é o momento de retirar todos os componentes
insolúveis da mistura. O que permanece após a
filtragem é chamado de mosto.
FERVURA
Essa é a hora de inserir o lúpulo na receita. Ele
é o que confere sabor e também atua como
conservante natural da cerveja. Durante a fervura
ocorre a evaporação de substâncias voláteis
indesejáveis.
RESFRIAMENTO
O mosto lupulado é resfriado até a temperatura
ideal de cada receita. O adequado é que esse
processo seja rápido, para evitar que o mosto seja
contaminado por microrganismos indesejados.
FERMENTAÇÃO
Após o resfriamento as leveduras são introduzidas.
O papel delas é transformar os açúcares do mosto
em álcool e dióxido de carbono.
MATURAÇÃO
Esta é uma etapa opcional. Ela contribui para o
sabor da cerveja, pois nela ocorre a estabilização
do mosto, tornando os aromas mais consolidados,
o sabor suavizado e é aqui que pode acontecer
eventuais correções da receita. Após este
momento acontece uma nova filtragem e o
líquido é aquecido novamente. Durante este
aquecimento é possível o acréscimo de novos
sabores com uma técnica conhecida como Dry
Hopping.
DRY HOPPING
Com esta técnica é possível acrescentar mais
lúpulo a cerveja, deixando o aroma e sabor mais
intensos.
PRIMMING
Também opcional, é o que deixa a cerveja
gaseificada. É possível usar gás artificial, técnica
utilizada por grandes fábricas, ou aproveitar as
leveduras que ainda estão na cerveja para que
elas possam “carbonatar” ou seja, produzir o
gás de forma natural. Para isso, basta adicionar
açúcar e engarrafar. Após esta etapa é necessário
um período para a levedura atuar e aí a cerveja
estará pronta para consumo.
ENVASE
Depois da cerveja pronta, ela é engarrafada,
enlatada ou colocada em barris.

NEGÓCIOS
A cooperada Lívia Burin e seu marido Júlio Gustavo
Burin, cooperado e também colaborador da Sicoob
Cocred, estão familiarizados com todas estas etapas.
Juntos eles produzem cervejas no quintal de casa há
mais de um ano.
É um hobby que escolheram iníciar juntos com
equipamentos mais simples. “Tínhamos menos
equipamentos e alguns mais simples que os atuais.
Sentimos bastante dificuldade com os processos, e
mesmo fazendo tudo de acordo com as orientações
do vídeo que seguimos, a cerveja não ficou muito
boa”, conta Lívia.

Livia e Julio Gustavo Burin, cervejeiros por hobby

Gustavo sentiu necessidade de investir mais para
desenvolver as próximas receitas e passou a buscar nos
livros o conhecimento que precisava. “Depois fomos
melhorando os equipamentos, continuamos estudando
e entendendo melhor cada etapa, deixamos os vídeos
de lado e passamos a comprar livros. Hoje o resultado é
bem diferente do início. Estamos conseguindo elaborar

nossas próprias receitas e, para nosso paladar, os
resultados vêm sendo melhores que o esperado.”
Com capacidade para produzir 20 litros por receita o
casal segue produzindo cervejas do tipo Ale. Variam
misturando maltes, lúpulos e leveduras diferentes.
“Nosso próximo desafio é produzir uma cerveja
do tipo Lager, que requer levedura específica com
fermentação em temperatura mais baixa e por mais
tempo”, conta Gustavo.
Apesar da dificuldade em encontrar matéria prima
por preços acessíveis e mais opções de fornecedores
para produtores caseiros, o casal demonstra que
produzir em casa tem muito mais vantagens do que
lados negativos. “Nós sabemos exatamente o que
vai na composição, não utilizamos conservantes e
somos muito rigorosos com a higienização de todos
os equipamentos”, explica Gustavo.
Para Lívia, produzir em casa apresenta também custo
benefício. “O custo é bem mais baixo do que comprar
cervejas artesanais prontas que tenham a mesma
qualidade das nossas. Sabemos a procedência dos
ingredientes utilizados, acompanhamos a qualidade
de cada etapa da produção e tem a melhor parte,
que é pode ver e degustar nosso produto final, com
os aromas e sabores que escolhemos.”
Quer produzir em sua casa como o Gustavo e a Lívia?
Você pode procurar o auxílio de cursos e materiais
de consultas que estão amplamente disponíveis
na internet ou cooperativas de cerveja, que se
dedicam a apoiar na compra de insumos e vendas de
equipamentos a baixo custo de mercado.

Insumos para produção e cervejas produzidas pelo casal
FIM
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Raphael Santana

Gerente de Agronegócios
do Bancoob

PLANO SAFRA
e suas resoluções

Para Raphael Santana, gerente de Agronegócios do Bancoob, valor
do Plano Safra 2019/2020 é suficiente para atender boa parte das
necessidades dos produtores rurais. Plano dá continuidade às normas da
safra anterior, com maior direcionamento dos recursos aos pequenos e
médios produtores

V

álido até 30 de junho de 2020, o Plano Safra
2019/2020 disponibilizou R$ 225,59 bilhões,
sendo R$ 169,3 bilhões para o crédito rural
e R$ 53,41 bilhões para investimentos. Foram
destinados 1,85 bilhão para apoio à comercialização
e R$ 1 bilhão para o Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural (PSR).
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Para falar um pouco mais sobre o Plano Safra e suas
resoluções, convidamos Raphael Santana, gerente
de Agronegócios do Bancoob. O agrônomo possui
mais de 15 anos de experiência com Crédito Rural
e é responsável pelo desenvolvimento da carteira
de crédito rural do Sicoob. De acordo com Santana,
as resoluções dão continuidade às normas do plano

ENTREVISTA
anterior e não há alterações que comprometam o
desenvolvimento para esta safra.
Cocred Mais | O que você achou do valor liberado?
Raphael Santana | O valor disponibilizado no PAP
(Plano Agrícola Pecuário) 19/20, é suficiente para
atender boa parte das necessidades de recursos
dos produtores rurais e suas cooperativas agropecuárias. Lembrando que o produtor não obtém
financiamento apenas nas Instituições Financeiras.
As cooperativas agropecuárias e as tradings também desempenham um papel importante no financiamento do setor produtivo.
O valor sinalizado pelo Ministério da Agricultura
advém de recursos dos bancos e das cooperativas
de crédito, apenas uma pequena parcela dos recursos é subsidiada pelo Governo.
Cocred Mais | As resoluções do Plano foram
satisfatórias?
Raphael Santana | As resoluções para essa safra
foram apenas uma continuidade das normas da safra
anterior, não havendo alterações significativas ou
que comprometa o desempenho da safra.
Cocred Mais | Elas serão capazes de suprir as
principais demandas dos pequenos, médios e grandes
produtores?
Raphael Santana | Para esta safra tivemos um maior
direcionamento dos recursos para os pequenos e
médios produtores, movimento já sinalizado pelo
Governo que pretende cada vez mais direcionar os
seus esforços para este público.
Os recursos de crédito rural para o grande produtor
ainda existem e houve pouca redução em relação
à safra passada. Entretanto, já está ocorrendo uma
mudança nas prioridades do Governo, que tendem a
se intensificar nos próximos anos (a favor do pequeno
e médio produtor).
Cocred Mais | O Sicoob disponibilizou um valor
16% maior em relação ao ano passado. O que foi
ponderado para alcançar esse valor?
Raphael Santana | Este crescimento está sendo fruto
de um crescente atendimento que as cooperativas
do Sicoob vêm fazendo com os seus produtores.
As cooperativas estão aumentando, cada vez mais,
o relacionamento com o seu cooperado, trazendo
operações de crédito que eram realizadas em
outras instituições.

Além disso, o Sicoob vem entrando em novas
praças onde tínhamos uma presença tímida, como
o Norte do Mato Grosso e o Rio Grande do Sul.
Cocred Mais | A Cocred liberou R$ 1 bilhão no Plano
2018/2019, um valor significativo para a cooperativa.
Para o Plano 2019/2020, já conta com R$ 510 milhões
liberados. Tendo em vista o cenário econômico
regional e o que é praticado por outras cooperativas,
você acredita que ela vá superar a marca alcançada
no último plano?
Raphael Santana | Já tem alguns anos que a Cocred se
tornou uma das principais forças do agronegócio do
Sicoob. Potencial e recursos humanos a cooperativa
têm para continuar nessa escalada e superar com
facilidade os números da safra passada.
Logicamente, que a cooperativa depende de um
ambiente institucional favorável que anime o produtor
a expandir e melhorar os seus sistemas produtivos. É
necessário também, que não haja muitos problemas
na condução das lavouras, ou seja, que o ambiente
favoreça o produtor a ter uma boa safra.
Além disso, o que favorece a Cocred é que ela sempre
está aberta a novos negócios e soluções financeiras
que o Bancoob estrutura. Recentemente lançamos
um novo produto chamado CPR-PEP, a Cocred foi
uma das primeiras cooperativas do Sicoob a operacionalizar esta nova linha de crédito. Isso só ocorre
com cooperativas que estão dispostas a realmente
dar o seu melhor ao produtor rural.
Cocred Mais | O segmento Cana-de-açúcar no interior de São Paulo é muito popular. Qual a representatividade do segmento na carteira de crédito rural
do Sicoob?
Raphael Santana | Das liberações da safra passada,
a cultura da cana-de-açúcar representou 14% das
liberações do Sicoob, sendo a 3ª maior atividade
financiada pelas cooperativas, atrás apenas do
financiamento de bovinos e do café.
Cocred Mais | Quais são as expectativas de
crescimento da carteira de crédito rural do Sicoob?
Raphael Santana | As expectativas estão melhores do
que a safra passada, que já foi a melhor da história
do Sicoob. Como disse, estamos atendendo cada vez
mais o nosso associado e buscando entrar em regiões
que éramos incipientes.
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COCRED TRAZ
MODERNIDADE

e aconchego para suas agências
Novo layout de ambientação melhora a experiência do
cooperado, fazendo com que ele se sinta em casa

O

Sicoob, sistema do qual a Cocred faz parte,
recentemente lançou um novo manual de
identidade visual e, com ele, um guia de
ambientação para seus pontos de atendimento. A
ideia é buscar uma padronização para as mais de 2
mil agências já existentes por todo o país.
Neste sentido, a Cocred não apenas se adequou às
propostas do manual, mas também aprimorou o
layout de suas agências, indo além para alcançar
um ambiente mais arrojado e que converse com a
identidade da cooperativa e seus cooperados.
A proposta do Sicoob é seguir um conceito de que
não há lugar como o nosso lar. Por isso, quer oferecer
um local aconchegante e seguro, com um ambiente
mais familiar, garantindo que o cooperado se sinta
à vontade nas instalações. A Cocred seguiu essa
diretriz, porém, em cada parte tem o toque que
apenas a cooperativa possui.

;)

A IDEIA É BUSCAR UMA PADRONIZAÇÃO
PARA AS MAIS DE 2 MIL AGÊNCIAS JÁ
EXISTENTES POR TODO O PAÍS.

“Cada área foi pensada para se conectar de uma forma
específica com o cooperado. Os espaços de atendimento
foram estruturados para serem compatíveis com áreas
de uma casa, tanto no sentimento que deve oferecer
e também no estilo de mobiliário utilizado”, explica
Ademir Carota, superintendente administrativo da
Cocred.
“Por exemplo, a antessala é comparada ao autoatendimento, é onde o cooperado chega, deixa suas coisas e vai até o próximo cômodo. A área de espera, é a
sala da casa, um espaço multifuncional para se sentir
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à vontade, ver TV e talvez até dar uma passada na
‘cozinha’ para tomar um café e beber água, enquanto
aguarda o atendimento”, complementa.

;)

A COCRED TAMBÉM APRIMOROU O
LAYOUT DE SUAS AGÊNCIAS, INDO ALÉM
PARA ALCANÇAR UM AMBIENTE MAIS
ARROJADO E QUE CONVERSE COM A
IDENTIDADE DA COOPERATIVA E SEUS
COOPERADOS.

As agências da cooperativa em Monte Alto e em
Marília, já seguem este novo padrão adotado. Ambas
proporcionam aos cooperados todo o aconchego
destes ambientes, com um toque a mais da Cocred,
apresentando um design inovador, além dos padrões
já vistos.

NOVIDADES

Fachada Sicoob Cocred Marília II

Ademir explica que a escolha por essa diretriz vem
não apenas por motivações estéticas, mas também
pela necessidade de rever o conceito da estruturação
das agências. “Foi realizado um estudo para levantar
o melhor formato, gerar menos despesas para a
cooperativa e incrementar o que já era executado.”

Desse estudo foi concluído que a melhor maneira é
buscar por investidores e parceiros que estejam interessados em construir e alugar para a cooperativa.
Ademir explica que essa é uma operação comum nos
dias atuais, chamada de ‘built to suit’, na qual a cooperativa remunera o investidor com uma taxa sobre o
investimento realizado. “Dessa forma, o custo capital
do valor aplicado se mantém positivo para a cooperativa, já que os recursos não desembolsados podem
ser direcionados para fomentar os objetivos sociais
da Cocred, dentre eles por exemplo, a concessão e
operação de crédito para os cooperados.”
Essa nova forma de atuar trouxe grandes vantagens à
Cocred. “Com isso a gente conseguiu uma economia de
aproximadamente 40% no custo do metro quadrado.
Fora que, além de um gasto inferior, temos também
uma agência mais bonita”, explica Ademir.

Na contramão do mercado
Indo na contramão do que é praticado pelo mercado de instituições financeiras, a Cocred segue
com o planejamento de abrir novas agências ou
investir nas que já possui. “O nosso cooperado
ainda gosta de ter uma agência confortável para
manter seu relacionamento com a instituição, ele
tem um vínculo de ir até a agência e ver as pessoas”, conta Ademir.

Ademir Carota, superintendente Administrativo
da Sicoob Cocred

Mas para quem prefere o meio digital, o superintendente garante que a Cocred também possui estrutura para atender da melhor maneira, “seguimos
sempre pensando por essas duas óticas”, completa.

Projeto interior
Marília
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DO SERTANEJO AO ROCK,
Circuito Cultural Sicoob Cocred
oferece cultura para todos os gostos
Com toque erudito, Cajuru e Cravinhos vibraram
ao som de hits de várias eras e estilos

N

os meses de agosto e setembro a caravana
musical do Circuito Cultural Sicoob Cocred
passou por Cajuru e Cravinhos respectivamente. Com ritmos diferentes, mas com proposta
equivalente, a Cia. Minaz apresentou dois espetáculos que fizeram as plateias vibrarem. Todos os ingressos foram revertidos em alimentos não perecíveis
para entidades carentes.
O espetáculo “Viola Enluarada” chegou em Cajuru/
SP no dia 15 de agosto. A atração levou cerca de
230 pessoas para a Casa da Cultura, que apreciaram
grandes sucessos do repertório nacional de VillaLobos e canções sertanejas como “Inhambu-xitã”,
“Chalana” e “Sola da Bota”. Com o ingresso solidário
foram arrecadados 385 quilos de alimentos para a
Apae da cidade.

Viola Enluarada

Gisele Ganade, que assina a direção musical do
espetáculo, conta que o repertório foi escolhido
pensando nos moradores das cidades do interior.
Ela buscou arranjos, vozes e instrumentos que
estivessem habitualmente no imaginário destas
pessoas. “Buscamos um repertório bem antigo com
músicas folclóricas e composições do começo do
século XX, aqueles temas que povoam o inconsciente
coletivo de todo brasileiro. Isso somado a pitadas de
Villa-Lobos e Chiquinha Gonzaga”, explica. Também
fizeram parte do repertório “Estrada da Vida”,
“Romaria” e “Amanheceu, peguei a viola”.
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A proposta da apresentação é dar aos presentes
uma experiência única, levando entretenimento e
conhecimento da música erudita, mas em um formato
de homenagem à cultura caipira. Todas as canções
são apresentadas com uma roupagem erudita, com
instrumentos e vozes vistos em óperas.
Um arranjo que, apesar de parecer inusitado, não
tira a graça e a boa nostalgia de ouvir os clássicos
que marcaram a infância e a vida dos presentes,
principalmente os que viveram nas zonas rurais.

;)

TODOS OS INGRESSOS FORAM
REVERTIDOS EM ALIMENTOS NÃO
PERECÍVEIS PARA ENTIDADES CARENTES.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
traltos, sopranos e mezzo sopranos. Sem contar a
apresentação individual de cada instrumento que faz
parte dos arranjos. Tudo contribui para deixar a experiência musical completa.

Vinícius Freiria

Vinícius Freiria Silva, de 6
anos, presenciou pela primeira vez tantos instrumentos tocando juntos. E
apesar das músicas terem
um apelo maior aos mais
velhos, gostou muito da
apresentação. Dentre os
instrumentos, escolheu a
guitarra, o violão e a viola como seus preferidos.
“Quando eu crescer eu
vou tocar violão”, destaca
Vinícius.

UM DIA DE ROCK!

Viola Enluarada
Minaz Rock

Roberta Abdala

Para a cooperada Roberta Abdala Furquim Garavaso, a combinação de
música clássica com o
sertanejo raiz proporcionou uma visita às memórias de sua infância. “Me
lembrou muitas coisas
boas da minha infância,
das gerações passadas
da minha família. Foi
muito bom e emocionante”, conta.

Para muitos que prestigiaram o show, foi o primeiro contato com as vozes de barítonos, tenores, con-

A primeira apresentação do Circuito Cultural Sicoob
Cocred em Cravinhos foi um sucesso. O espetáculo
“Minaz Rock”, também apresentado pela Cia. Minaz,
aconteceu no dia 25 de setembro. Mesmo com chuva, mais de 400 pessoas estiveram na Villa Celita e
se contagiaram com o ritmo eletrizante de grandes
músicas do rock internacional.
Quando os primeiros acordes da guitarra introduziram o clássico “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band”, da banda inglesa The Beatles, a plateia já
se preparou para o que estava por vir: sucessos das
bandas inglesas The Beatles, Queen e hits do musical
Hair. Foi um repertório com clássicos das bandas que
marcaram gerações, tanto com suas letras e ritmos,
quanto com suas vestimentas diversificadas.
continuaà
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No total, 14 vozes de solistas e banda da Cia. Minaz
interpretaram os arranjos feitos especialmente para
o espetáculo, sempre dando o toque de música
erudita nas composições. Foi possível se emocionar
ao som de “Yesterday” e cantarolar com “Hey Jude”
dos Beatles, dançar no ritmo eletrizante do musical
Hair, e sua música “Aquarius”. Para finalizar, o
espetáculo apresenta clássicos da banda Queen,
como “We Will Rock You”, “We are the Champions” e
“Bohemian Rhapsody”.
Com luzes vibrantes e figurinos temáticos de acordo
com o repertório, o show oferece à plateia um
espetáculo visual. Cada traje dos solistas acompanha
a banda que é representada. Aparece, por exemplo, o
figurino “hippie” de Hair, o visual clássico dos Beatles
com os ternos e a regata branca de Freddy Mercury.

Minaz Rock

E como todo Circuito Cultural, essa edição deu um
show de solidariedade. Com os ingressos solidários,
foram arrecadados mais de 420 quilos de alimentos
não perecíveis para a Apae de Cravinhos. É a arte
alimentando a cultura e o coração.

Gisele Ganade,
fundadora e diretora
artística da Cia. Minaz

GISELE CONTA QUE A ESCOLHA DAS BANDAS E
DO MUSICAL FOI NATURAL, POIS CONDIZIA COM
A FORMAÇÃO DOS CORALISTAS DA CIA. MINAZ.
“Fizemos em 2010 três dias de apresentação no
Teatro de Arena em Ribeirão Preto, um show
para cada banda e um para o musical. A partir daí
fizemos um repertório e uma encenação unindo os
três em um único show, pois tivemos uma procura
muito grande pelo espetáculo.”

O cooperado João Aurélio Bis conta que o show
superou suas expectativas e que a proposta do
Circuito é maravilhosa.
“Levar cultura para o
povo, é a Sicoob Cocred
indo na contramão do
que é feito geralmente.
Principalmente com um
espetáculo maravilhoso
como esse”, conta.
João Aurélio Bis
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Maria Suzana

Rosemary Lorençon

Para a cooperada Maria Suzana Silvério da Silva a proposta
de trocar alimentos por um
show é o que mais a atraiu.
“Quando fiquei sabendo que o
ingresso era solidário, pensei
‘to dentro’. Ninguém poderia
perder essa oportunidade! Eu
estava bem empolgada para
ver o show. E foi muito diferente do que eu esperava. Eu
me emocionei, foi muito maravilhoso.”

Rosemary Lorençon Annibal já conhecia o espetáculo de outras apresentações, mas garante
que essa performance
foi especial. “Poder assistir mais uma vez um
show como esse, foi maravilhoso. E ainda é fantástico poder contribuir
com uma entidade que
precisa.”
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O Circuito Cultural Sicoob
Cocred
O Circuito Cultural Sicoob Cocred é um programa de incentivo à cultura, que leva arte
e música para as cidades onde a cooperativa financeira está presente, estreitando os
laços com toda a comunidade.
O repertório das apresentações é eclético
e variado, proporcionando entretenimento
para todos os gostos.

Para a cooperada, a proposta do Circuito Cultural
Sicoob Cocred de levar cultura para as cidades do
interior, dando opções de entretenimento é genial. “É
muito bom isso. Você dá oportunidade para que as
pessoas prestigiem espetáculos de qualidade”.

Pelo quarto ano seguido, possui parceria
com a Cia. Minaz, uma das maiores companhias de ópera e musicais do interior de
São Paulo.
Por onde passa, o Circuito arrecada alimentos, em troca de cultura, para entidades beneficentes por meio do ingresso solidário.

Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios da
Sicoob Cocred

Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios da Sicoob
Cocred, reforça que a ação de levar cultura para
as cidades que a cooperativa está inserida é muito
importante. “Cultura é patrimônio e herança de uma
nação. Logo ela é essencial para o desenvolvimento
de uma sociedade. Faz parte de nosso DNA
cooperativista proporcionar esses momentos para
enriquecer a cultura das cidades e ainda fomentar a
solidariedade com o ingresso solidário.”

Minaz Rock
FIM
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NÃO FAZER A DIFERENÇA
faz toda diferença

Projeto da cooperativa visa inclusão de pessoas
com deficiência no ambiente de trabalho

Éder Ferreira, colaborador da Sicoob Cocred e um dos beneficiados do Projeto Acolher

A

cooperativa Sicoob Cocred lançou no dia
20/10, o Projeto Acolher. Ele é dedicado à
importância da inclusão de pessoas com deficiência no quadro de colaboradores da cooperativa e também para acolhimento dos que já trabalham nela.
A data de lançamento foi escolhida propositalmente:
um dia antes do Dia Nacional da Luta Pelos Direitos
da Pessoa com Deficiência. Para completar, no
mesmo dia, todos os colaboradores foram convidados
a usarem a cor verde, cor escolhida para representar
e fortalecer a causa.
O principal objetivo do projeto é falar sobre a
necessidade de combater o preconceito tanto no
ambiente de trabalho como também fora dele, afim
de garantir a todos os colaboradores um ambiente
seguro e que valorize a diversidade de cada um.
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Ademir Carota, superintendente Administrativo
da Sicoob Cocred

Ademir Carota, superintendente Administrativo da
Sicoob Cocred, acredita que a inclusão está no DNA
da cooperativa. “Não há cooperativismo sem respeitar
as diferenças, faz parte dos princípios que a Cocred
segue nestes 50 anos de história”, afirma.
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O lançamento do projeto é um reforço do compromisso de garantir acessibilidade física, virtual e de
comunicação, criando condições para que todos, sem
exceção, possam realizar suas atividades e desenvolver suas habilidades.
O Projeto Acolher vem para reforçar este ambiente
tanto para os funcionários com deficiência que já
estão no quadro de colaboradores, quanto para os
que possam vir a se tornar.
Eder Ferreira, colaborador da Sicoob Cocred, ficou
feliz com o projeto e achou importante para todos
os PCDs da empresa. “Com esse projeto teremos um
respaldo e mais visibilidade para quem possui deficiência, além de vencermos preconceitos”, diz.

Cristiano Martins, gerente de Recursos Humanos
da Sicoob Cocred

Para o gerente de Recursos Humanos, Cristiano Martins,
com o projeto, pode-se esperar mais assistência aos
colaboradores da cooperativa e uma maior atenção
às suas reais necessidades e dificuldades. “Vamos
estabelecer planos de ação para o desenvolvimento
de cada um e também vamos aumentar as ações de
conscientização geral, para levar reflexões aos nossos
colaboradores”, explica Cristiano.
O gerente também garante abertura para que todos os
profissionais possam opinar para o desenvolvimento
do Acolher. “Todos poderão compartilhar suas visões,
contribuir para que haja uma melhoria contínua das
ações e também da qualidade de tudo que é feito.”

PRINCIPAL OBJETIVO DO PROJETO
;) OÉ FALAR
SOBRE A NECESSIDADE DE

COMBATER O PRECONCEITO TANTO NO
AMBIENTE DE TRABALHO COMO TAMBÉM
FORA DELE.

O projeto também terá um acompanhamento para
que as ações não sejam superficiais e passageiras.
“A Cocred tem um compromisso verdadeiro para
fazer a diferença com este projeto, tanto para nossos
colaboradores, quanto para toda a sociedade”,
reforça Ademir Carota.

Para Eder será uma oportunidade de levar a todos
os colaboradores mais conhecimento sobre ter
uma deficiência e o que isso implica. Isso evitará
tratamentos desnecessários ou constrangimentos
para ambas as partes, além de dar apoio às
necessidades de cada um. “Trabalho com outros
PCDs, que possuem limitações diferentes da minha
e simples atividades do dia podem se tornar difíceis,
como abrir uma cola bastão ou tirar a tampa da
caneta”, conta o motorista administrativo.
Éder sofreu um acidente de motocicleta que limitou o
movimento de seu braço e de sua mão. Porém conta
que a deficiência não define sua produtividade. “Quero
que o projeto vá adiante, e que mostre que podemos
ter limitações, mas que não somos incapazes.”
A SICOOB COCRED POSSUI UM CANAL
ÚNICO DE CADASTRO DE CURRÍCULOS.
Qualquer pessoa interessada em trabalhar
na cooperativa pode se inscrever por meio
do “Trabalhe Conosco”, no site:
www.sicoobcocred.com.br
O TERMO CORRETO
De acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU) durante a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência,
o Brasil invalidou com valor de emenda
constitucional em 2008, o termo “pessoa
portadora de deficiência ou portador de
deficiência”, justificando que não há como
portar ou carregar uma deficiência, apenas
ter. Logo o termo técnico mais adequado é o
de PCD – pessoa com deficiência.
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HACKERS:

Quem são estes “nerds” da tecnologia e
como funciona seu “modus operandis”
Por Igor Ardenghi, Marcos Lima, Nathan Fernandes e William Toniello
Colaboradores do departamento de Tecnologia da Informação da Sicoob Cocred

A

tradução para a palavra hacker é ‘decifrador’.
Também conhecido como cyber pirata ou
invasor, ele é visto como pessoa de má intenção,
mesmo que nem sempre cause danos drásticos com
suas ações. Mas, apesar desse conhecimento geral, o
nome usado para quem pratica o ato de invadir “coisas
digitais” ilicitamente é cracker, e não hacker.
Os hackers, na verdade, são habilidosos e extremamente inteligentes por dedicarem muito do seu tempo em
pesquisas e estudos.
Considerados “nerds” da tecnologia, são motivados
por inúmeras razões, como sociais, religiosas, espírito
competitivo, necessidade profissional, patriotismo, e
até mesmo atos ilícitos.
Vale ressaltar que, existem os ‘hackers do bem’, que
apoiam as empresas de segurança. A Apple, por exemplo, ofereceu US$ 1 milhão para quem conseguisse
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hackear o iPhone, encontrando falhas de sistema no
núcleo do sistema operacional.
Com muitas habilidades e conhecimento técnico da
área de informática, os hackers em sua maioria são
programadores que também dominam outras áreas,
como a de sistemas e infraestrutura. Eles atuam realizando modificações em arquivos ou sistemas, buscando algum benefício próprio, causando anormalidades no funcionamento de máquinas e softwares,
ou como tem ocorrido ultimamente, sequestrando
dados pessoais e corporativos.

;)

VALE RESSALTAR QUE, EXISTEM OS
‘HACKERS DO BEM’, QUE APOIAM AS
EMPRESAS DE SEGURANÇA.
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ELES ATUAM DE DIVERSAS FORMAS PARA
EXPLORAR OU INVADIR DISPOSITIVOS:

como antivírus ou algum programa que proteja as
vulnerabilidades da máquina.

• Dispositivos contaminados - pendrive ou HD
externo;

Aqui também são utilizadas proteções no ambiente
da rede, que são de extrema importância, evitando
ataques externos (conhecidos como tráfego nortesul), como o uso de um firewall. Para ataques internos
(conhecidos como leste-oeste), é utilizado um equipamento de segurança que inspeciona e higieniza todo
o tráfego que por ele passa. Por exemplo, documentos
de fontes externas e pendrives inseridos na máquina.

• Sites clonados - URLs maliciosas captam informações de senha ou contaminam o dispositivo, deixando ele apto à invasão;
• Phishing - e-mails com conteúdo, links ou anexos,
as vezes até com teor pessoal, que geram curiosidade
e uma vontade enorme de clicar ou abrir. Ao clicar, a
pessoa pode ter o aparelho ou computador infectado
por um vírus ou consequentemente, invadido;
• Ransonware - bem famoso nos dias de hoje, é o
vírus que ‘sequestra’ os dados. Faz os dados serem
criptografados de uma forma que apenas com uma
senha é possível resgatá-los;
• Ataque com cavalo de tróia ou trojan - vírus bem
conhecido e antigo, infecta o dispositivo deixando
passível de invasão;
• Backdoor - seria o acesso remoto a sistemas
infectados;
• Spoofing - ele falsifica um IP, a fim de alterar a rota
de informações de determinado sistema fazendo
com que ela fique gravada em um dispositivo que
colhe informações;

Em empresas existe a camada organizacional. Em
qualquer lugar que se fale de segurança cibernética,
não só a alta direção da companhia, mas como todos
os colaboradores precisam sempre estar conscientes
das ações que precisam ser tomadas, com campanhas
sobre a segurança da informação e dicas básicas
para o uso das tecnologias.

Dicas para se proteger
• Tenha sempre um antivírus em seus
dispositivos.
• Mantenha a atualização em dia, elas fecham
vulnerabilidades e corrigem erros dos sistemas.
• Recebeu algum e-mail desconhecido? Não
deixe a curiosidade te enganar, não abra
anexos ou sites que não conhece.

• Escalonamento de privilégios - obtém acessos para
buscar vulnerabilidades e coletar maior quantidade
de dados;

• Chegou um e-mail de um lugar conhecido,
porém achou suspeito? Ligue para confirmar
antes de executar qualquer coisa.

• Brute force - execução de código a fim de tentar
quebrar senhas fáceis. Com base em uma lista de
palavras pré-definidas, eles conseguem a senha. Por
isso, é muito importante não usar senhas fáceis ou de
baixa complexidade, como 1234;

• Achou um pendrive na rua? Fique atento na
hora que for verificar o que há dentro, pode
estar contaminado e ter sido jogado fora
propositalmente.

• Engenharia Social - é a habilidade de coletar
informações privadas utilizando-se de técnicas não
tecnológicas. Aproveita-se da ingenuidade da pessoa
ou da falta de conhecimento e utilizando técnicas
de persuasão, ou seja, buscam informações pessoais
(suas ou de parentes) como datas de aniversários,
endereços, telefones, documentos entre outros. Eles
utilizam estes dados para mostrarem que te conhecem
ao ser atacado ou fazerem algum tipo de fraude.
Para se defender de ataques as defesas são construídas
em camadas. A primeira, é a camada lógica. O
computador ou servidor com o sistema operacional,
necessita de programas específicos para sua proteção,

• É muito importante adotar medidas de
segurança, como evitar passar informações
pessoais para estranhos e empresas, seja de
forma online, por telefone ou pessoalmente.
• Tenha senhas mais complexas e não as deixe
a mostra, por exemplo anotadas em um bloco
em cima de sua mesa. Vivemos numa época em
que ter várias senhas é normal.
• NÃO coloque datas, iniciais dos nomes,
referencias pessoais em senhas, pois é um
recurso usado pelos hackers para ‘tentar’
descobrir seu acesso.
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BUSCANDO

oportunidades
para investir?

Sicoob Cocred oferece vantagens
que vão além do rendimento

A

tendendo perfis variados de investidores,
desde pessoas físicas, profissionais liberais de
qualquer segmento e qualquer profissão, até
agricultores, empresários e demais pessoas jurídicas,
a Sicoob Cocred oferece modalidades de investimento
com rentabilidade garantida e as melhores taxas do
mercado. São soluções que valorizam o dinheiro e o
projeto do investidor.
Investidores que buscam comodidade, segurança e
rentabilidade podem contar com o RDC - Recibo de
Depósito Cooperativo. Exclusivo para cooperativas, com
ele é possível escolher o melhor prazo para a aplicação
de acordo com o que mais combina com o perfil de quem
investe, tendo rentabilidade e liquidez diárias.
O valor investido rende até 115% do CDI, variando
conforme o prazo contratado. Uma vantagem é que
as alíquotas do Imposto de Renda são decrescentes,
também conforme o tempo de aplicação. Esta
rentabilidade é válida para novas contratações
realizadas até 27 de dezembro de 2019.
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Alternativa ao RDC tradicional, o RDC Escalonado
oferece rendimento mais alto e mantém os recursos
por mais tempo. Ao final de cada operação, o
valor investido e os rendimentos são creditados
automaticamente na conta do cooperado.
A cooperativa oferece também a LCA - Letra de
Crédito do Agronegócio. Um título emitido por
instituições financeiras e cooperativas de crédito,
que vem conquistando seu espaço e relevância no
mercado. O investimento é de renda fixa e isento
de Imposto de Renda para pessoas físicas, além de
possuir baixo risco. Não possui taxa de administração,
o valor mínimo para investir nas LCAs é de R$ 50 mil.
É uma opção de maior rentabilidade em relação às
outras aplicações de renda fixa, com rendimentos
a partir de 90% do CDI, conforme a negociação
e o prazo do investimento. O valor mínimo do
investimento permanecerá até 27 de dezembro de
2019 e pode ser alterado após este período.
Os benefícios que a LCA oferece são para quem
investe e para a economia regional. Pois todos os
recursos captados voltam para a agricultura em
forma de crédito rural, promovendo um ciclo que
gera o desenvolvimento econômico, mais empregos
e renda para todos os envolvidos.

;)

SÃO SOLUÇÕES QUE VALORIZAM O
DINHEIRO E O PROJETO DO INVESTIDOR.

PRODUTOS E SERVIÇOS - FINANÇAS
INVESTIR COM SEGURANÇA
Quem investe na Sicoob Cocred, uma das maiores
cooperativas financeiras do país, conta com a solidez
e credibilidade da instituição, que já possui 50 anos de
história. Além disso, os cooperados são assegurados
pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de
Crédito (FGCoop). Criado em 2014 e regulamentado
pelo Banco Central do Brasil, o FGCoop protege
os depositantes e investidores das cooperativas
financeiras, e também iguala as condições de
competitividade com os bancos comerciais. É mais
uma forma de aumentar a segurança das opções de
investimento ofertadas.
Realizar movimentações financeiras em cooperativas
de crédito possui outro diferencial. Todo o recurso
captado é reinvestido nas mesmas regiões, o que
promove o desenvolvimento local com emprego e
renda para as cidades onde estão presentes.

investe rende duas vezes. No final de cada ano, com a
distribuição das sobras, o cooperado tem um retorno
proporcional ao valor investido, de acordo com os
resultados da cooperativa.”
O diretor de Negócios afirma que a vantagem não
fica apenas no critério financeiro. A cooperativa
oferece um tratamento diferenciado, humanizado,
personalizado e, ao mesmo tempo moderno, com
internet banking e aplicativos premiados no mercado
pela sua segurança e usabilidade.
“Enquanto os bancos querem ter o maior retorno
possível sobre o capital alocado, nós trabalhamos
para otimizar as melhores condições para nossos
cooperados, sejam eles demandantes de serviços,
operações de crédito ou investidores. Contamos
atualmente com 32 agências, distribuídas em 28
municípios, com uma equipe de alta performance
disponível para atender com toda dedicação, carinho
e respeito às necessidades individuais de cada um de
nossos associados. A cooperativa cresce com o sucesso
deles e não às suas custas”, finaliza o diretor.

Curiosidade
VOCÊ SABE O QUE É O CDI E COMO
ELE INTERFERE NO RENDIMENTO
DAS APLICAÇÕES?
O Certificado de Depósito Interbancário ou
CDI foi criado com o objetivo de garantir a
distribuição de recursos para atender ao fluxo
financeiro exigido pelo Banco Central. Trata-se
de um empréstimo tomado pelos bancos para
garantir um balanço positivo no final do dia.

Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios da
Sicoob Cocred

Para Gabriel Jorge Pascon, diretor de Negócios da
Sicoob Cocred, investir na cooperativa tem vantagens
em dobro. “Aqui na Cocred, ao contrário do que
acontece nos bancos comerciais, nossos cooperados
não são considerados ‘clientes’, pois são associados
à cooperativa. São mais que apenas um número, são
donos e com acesso às melhores condições de taxas
seja para investir ou para tomar crédito, além de
ter participação nos resultados. Assim, tudo que ele

Por exemplo, se o número de saques é
superior ao número de depósitos o banco
realiza um empréstimo com outra instituição
para equilibrar os valores. Estas transações
geram uma taxa que se torna referência de
rentabilidade para alguns rendimentos fixos
e variáveis.
Ter um rendimento atrelado ao CDI
representa grande segurança e por meio
dele é possível saber com mais precisão
quanto um investimento rendeu e qual
seu potencial de valorização futura. Os
investimentos mais seguros e simples do
mercado são baseados nesta taxa.
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CLASSIFICADOS

Grandes oportunidades
a um clique de você
Acesse sicoobcocred.com.br/classificados e conheça
os bens disponíveis em nossa Seção de Classificados

IMÓVEIS RURAIS
Imóvel Rural denominado Sítio Dois Irmãos com área
de 29,0787 hectares, matrícula nº4.360, localizado no
município de Tarabai/SP (24.002,79 m²).
Imóvel Rural, com área de 166,6666 hectares,
matrícula nº 2.225, registrado na comarca de Nova

Monte Verde/MT.

Imóvel Rural, com área de 166,6667 hectares,
matrícula nº 2.224, registrado na comarca de Nova

Monte Verde/MT.

Imóvel Rural, com área de 166,6667 hectares,
matrícula nº 2.987, registrado na comarca de Nova

Monte Verde/MT.
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Imóvel Rural denominado Fazenda “Água Limpa”,
matrícula nº 2.987, com área de 20,57 hectares, e
Fazenda “Água Limpa da Ponte Nova”, matrícula nº
3.738, com área de 16,738334 hectares, localizado no
município de Nhandeara/SP.
TERRENOS
Terreno Urbano, Lote 4, quadra 24, 1.430,15 m²,
matrícula nº 101.772, loteamento denominado
Parque das Oliveiras I, no município de Ribeirão

Preto/SP.

Terreno Urbano, Lote 5, quadra 24, 1.482,48 m²,
matrícula nº 101.773, loteamento denominado
Parque das Oliveiras I, no município
de Ribeirão Preto/SP.

CLASSIFICADOS
Lotes de Terreno, Lote 6, quadra 24, 1.500,00 m²,
matrícula nº 101.774, loteamento denominado
Parque das Oliveiras I, no município de Ribeirão

Preto/SP.

Lotes de Terreno, Lote 7, quadra 24, 1.602,50 m²,
matrícula nº 101.775, loteamento denominado
Parque das Oliveiras I, no município de Ribeirão

Preto/SP.

Lotes de Terreno, Lote 9, quadra 24, 1.801,94 m²,
matrícula nº 101.777, loteamento denominado
Parque das Oliveiras I, no município de Ribeirão

Preto/SP.

Lotes de Terreno, Lote nº 08, da quadra “J” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Rubens Antônio Bighetti, contendo
764,26 m², matrícula n° 70.985, na cidade de

Sertãozinho/SP.

Lotes de Terreno, Lote nº 09, da quadra “J” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Bartolomeu Sala, contendo
739,42m², matrícula n° 70.986, na cidade de

Sertãozinho/SP.

Lotes de Terreno, Lote nº 10, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Pedro Cancian, contendo 504 m²,
matrícula n° 70.973, na cidade de Sertãozinho/SP.
Lotes de Terreno, Lote nº 11, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Pedro Cancian, contendo 504 m²,
matrícula n° 70.974, na cidade de Sertãozinho/SP.
Lotes de Terreno, Lote nº 04, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Dois, contendo 504 m², matrícula
n° 70.967, na cidade de Sertãozinho/SP.
Lotes de Terreno, Lote nº 05, da quadra “G” do
loteamento denominado Jardim Montecarlo, com
frente para a Rua Dois, contendo 504 m², matrícula
n°70.968 na cidade de Sertãozinho/SP.
Lotes de Terreno, Gleba A3-1, localizado no Jardim
Montecarlo com 24.002,79 m², matrícula nº 62.566, no
município de Sertãozinho/SP.

IMÓVEIS URBANOS
Imóvel Urbano, sendo um sobrado na frente e um
barracão no fundo. Área do terreno: 202,12 m², área
construída: 312,53 m², matrícula nº 4.012, localizado
no município de Santa Rosa de Viterbo/SP.
Imóvel Urbano comercial no 23º Andar do Edifício
New Office, com área total de 133,9583 m², sendo
57,64 m² de área privativa e 76,3183 m², matrícula nº
159.286, localizado em Ribeirão Preto/SP.
Imóvel Urbano Comercial, sendo 2 barracões com
total de 6.045,55 m², matrículas nº 048, 049, 113 a 133,
localizado na Avenida Maria Lídia Neves Spínola, nº
781 e 1.095, no município de Pontal-SP.
Um apartamento com 66,280 m², situado no 2º
pavimento, bloco B-18, nº 565, matrícula nº 30.229,
Conjunto Residencial Primavera, avenida Paris, nº
707, no município de Ribeirão Preto/SP.
Um apartamento com 66,280 m², situado no 2º
pavimento, bloco B-11, nº 510, matrícula nº 31.380,
Conjunto Residencial Primavera, avenida Paris, nº
707, no município de Ribeirão Preto/SP.
Um imóvel residencial com área construída de
276,77 m² e terreno de 600,00 m², matrículas nº 6.413
e 6.414, localizado na Rua Santo Elias, nº 111, bairro
Jardim Nova Roma, no município de Santa Rosa

de Viterbo/SP,

Imóvel comercial localizado sob matrículas n° 5.050,
5.055, 5.057, na rua Cônego Peregrino, nº 1.375,
com saída na Coronel João Vilela no município de

Patrocínio Paulista/SP.

Imóvel residencial e comercial sob as matriculas n°
10.047, 10.947, 10.709, localizado na rua Luiz Carlos
Tocalino n° 470, 460, 450 – Bairro Residencial Nova
Viradouro, no município de Viradouro/SP.

DIVERSOS
Redutor de velocidade, redução de 1 x 4, capacidade
de 500 CV, cor azul, marca Falk.

Edição 34 – NOV/2019 51

52 Edição 34 – NOV/2019

