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O museu é o lugar em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas por objetos e
referenciais ali reunidos iluminam valores essenciais para o ser humano. Espaço fascinante

onde se descobre e se aprende, nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da
identidade, da solidariedade e da partilha.

(Site IBRAM)
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01.QUEM SOMOS

As atividades do CEMAC estão voltadas para o mapeamento, higienização e 

preservação de acervo; pesquisas dos bens e expressões culturais do sistema 

cooperativo, da agropecuária familiar e dos valores da cooperação; ações de educação 

patrimonial e organização de eventos culturais; além da divulgação do espaço para 

associados, colaboradores e comunidade regional. 

O Centro de Memória Alfa/Maxicrédito – CEMAC, criado em outubro de 2010, é um 

espaço de salvaguarda e preservação dos bens de natureza material e imaterial da 

Cooperalfa e do Sicoob MaxiCrédito, da cooperação, do cooperativismo e da 

agropecuária em suas áreas de atuação.

Família Tremea, Caxambu do Sul. Acervo: CEMAC
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02.MISSÃO

VISÃO

VALORES

Salvaguardar, pesquisar e comunicar a história da Cooperalfa, do 

Sicoob MaxiCrédito, do cooperativismo e da agropecuária nas suas 

áreas de abrangência, a partir do século XX até o presente.

Ser espaço de referência para pesquisas sobre 

cooperativismo, cooperação, crédito e agropecuária.

Democracia: participação ativa e ampla dos associados, 
colaboradores e da comunidade;

Valorização da identidade cooperativa;

Salvaguardar os testemunhos materiais e imateriais do 
cooperativismo, crédito e agropecuária;

Responsabilidade cultural;

Proporcionar acesso livre e facilitado a toda comunidade;

Qualidade nos projetos internos e externos.
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03. NOSSAS MANTENEDORAS

É a maior cooperativa do ramo agropecuário de Santa Catarina, constituída em 29 de 

outubro de 1967 em Chapecó/SC. Em 2019, possui mais de 20mil famílias associadas 

(76% das famílias se dedicam à agropecuária familiar) e mais de 3 mil colaboradores. 

Atua com filiais em 78 municípios dos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso 

do Sul e Rio Grande do Sul, além de possuir associados em 237 municípios brasileiros.

Cooperativa Agroindustrial Alfa – Cooperalfa
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Sede Administrativa da Cooperalfa, em Chapecó/SC. Acervo: CEMAC.



O Sicoob MaxiCrédito é uma instituição financeira cooperativa fundada em 

Chapecó/SC, no dia 16 de novembro de 1984, por líderes cooperativistas da Cooperalfa. 

Com o nome inicial de Credialfa, hoje é a maior cooperativa de crédito de Santa 

Catarina do Sistema Sicoob e figura entre as maiores do Brasil, considerando todos os 

sistemas. Atualmente atende mais de 177 mil cooperados e conta com mais de 948 

colaboradores. Tem 78 agências, distribuídas em 45 cidades catarinenses do Oeste, 

Litoral e Vale do Itajaí.

Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - Sicoob MaxiCrédito

Sede Administrativa Sicoob MaxiCrédito, em Chapecó - SC. Acervo: CEMAC.
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04. NOSSO ACERVO
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O acervo do CEMAC é formado por 

diversas coleções,  próprias ou 

recebidas por doação, que preservam 

bens materiais e imateriais do 

cooperativismo e da agropecuária. 

Destacamos:

Alguns jornais que compõem o acervo.

»  Coleção Cooperalfa;

 » Coleção Sicoob MaxiCrédito;

»  Coleção Credtec;

  » Coleção Blucredi;

  » Coleção Coopercanoinhas;

  » Coleção Cooperxaxiense;

  » Coleção Cooper São Miguel;

  » Coleção Mercedi Lohmann;

 »  Coleção Ivo Dalmago;

  » Coleção Zelinda Bodanese.



Juntas, as coleções somam mais de 215 mil imagens (físicas, digitais e slides), 

mais de 20 mil páginas de jornal, cerca de 200 entrevistas, mais de 400 

audiovisuais, troféus, quadros, objetos tridimensionais e documentos 

diversos.

Imagem doada ao acervo do CEMAC por Walter Boettcher (em memória)

O associado Ivo Dalmago com os documentos que
doou ao CEMAC. Acervo: CEMAC

Higienização de placa de homenagem.
Acervo: CEMAC
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05. PRINCIPAIS TRABALHOS
TÉCNICOS DO CEMAC

Um dos acervos de destaque das instituições são as imagens, que totalizam mais de 215 mil, 

composto por fotografias físicas e digitais, negativos e slides. Complementando, está o acervo 

audiovisual e publicitário. Em constituição, o acervo de história oral, que já possui mais de 200 

entrevistas, realizadas com associados, colaboradores e personagens que de alguma forma 

participaram da história das duas cooperativas. Todo este material se estabelece como importante 

fonte de pesquisa, tanto interna quanto externa, principalmente no que se refere ao 

cooperativismo, crédito, cooperação, atividades agropecuárias e industriais.

No entanto, não basta que este acervo seja guardado. É necessário que ele passe por 

procedimentos técnicos de organização, catalogação, conservação e disponibilização. Além disso, 

muita pesquisa envolve as entrevistas e a identificação do acervo. A seguir, estão descritas algumas 

atividades técnicas de destaque na organização e disponibilização destes documentos.

A Cooperalfa e o Sicoob MaxiCrédito, ao longo de suas trajetórias, foram produzindo e guardando 

documentos que registram suas atividades. O conjunto de documentos textuais é representado 

pelas atas, cartilhas, revistas, fichas de associados, livros, projetos, relatórios e jornais 

encadernados, além das clipagens de notícias. Também reuniram prêmios, representados por 

troféus, placas, quadros, entre outros, além de documentos diversos que retratam suas histórias e o 

envolvimento na comunidade.
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Trabalho técnico de restauração de jornal. Acervo: CEMAC



Em seu acervo, o CEMAC possui jornais de circulação estadual que abordam 

temáticas como agropecuária e cooperativismo: Jornal da Produção, Jornal Elo 

Cooperativo, Jornal do Agricultor, O Cooperalfa, Informativo Cooper São Miguel e 

Mix de Notícias do Sicoob MaxiCrédito. São exemplares publicados entre 1974 até 

o presente. Como não são muitos os jornais de abrangência estadual que abordam 

o contexto político, social, cultural e econômico que envolve todo o sistema 

cooperativo e a cadeia agropecuária, eles são muito importantes para pesquisas 

na área. São mais de 20 mil páginas de jornal que foram higienizadas e 

digitalizadas. 
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Higienização, organização e
digitalização do acervo jornalístico

Digitalização do acervo jornalístico. Acervo: CEMAC



O acervo de mais 15 mil fotografias físicas e mais de 200 mil fotografias digitais 

vem passando por um processo de organização desde a constituição do CEMAC. É 

uma acervo que está em crescimento pois, além da constante produção de 

imagens institucionais, as pesquisas levam a doação de fotografias por associados, 

ex-colaboradores, colaboradores e outras pessoas que fazem parte desta história. 

As imagens retratam a história da Cooperalfa, do Sicoob MaxiCrédito, das 

cooperativas incorporadas por ambas,  as transformações da agropecuária 

familiar, a história do cooperativismo e o força dos valores da cooperação. 

Higienização, organização e digitalização
do acervo fotográfico

Organização e catalogação do acervo fotográfico. Acervo: CEMAC
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Desde o início dos trabalhos do CEMAC, até 2020, foram realizadas mais de 200 

entrevistas com fundadores, associados, colaboradores, famílias agricultoras e 

outros personagens da história da agropecuária e do cooperativismo catarinense. 

Estas entrevistas estão disponíveis para pesquisa a diversas áreas do 

conhecimento. Do acervo também fazem parte 30 entrevistas doadas por dois 

projetos de pesquisa apoiado pelo CEMAC. 
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Constituição do acervo de história oral

Entrevista com fundador do
Sicoob MaxiCrédito, Gardino Beal.
Acervo: CEMAC

Transcrição de entrevistas. Acervo: CEMAC



06.EXPOSIÇÕES

Desde 2012, quando foi promovida a primeira exposição fotográfica, mais de 185 mil pessoas tiveram a 

oportunidade de prestigiar as mostras fotográficas promovidas pelo CEMAC ou realizadas em parceria 

com outras instituições, sempre em espaços com acessibilidade e de forma gratuita. As exposições 

organizadas pelo CEMAC estão disponíveis também para empréstimo gratuito a instituições 

interessadas. O Centro de Memória tem buscado, também, construir relações com as escolas dos 

municípios de atuação das cooperativas, abrindo as portas para visitas guiadas ou levando exposições e 

atividades educativas até elas, como forma de fomentar o interesse pela história e cultura regional.

Piaget enxergava a educação como ferramenta 

transformadora. Assim compreendemos o papel do 

museu, um elemento que: “Possibilite criar homens 

que sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações fizeram, 

homens  que  sejam criat ivos ,  inventores  e 

descobridores. Formar mentes que possam ser críticas, 

possam verificar, e não aceitar tudo quanto lhes é 

oferecido (RICHMOND, 1975, p. 153, in FRANCO, 2005, p. 139).

As exposições fotográficas têm como objetivo representar e comunicar histórias, memórias, tradições, 

tecnologia, saberes e fazeres. Elas devem ser também ferramentas de produção, reprodução e difusão 

de conhecimentos e importantes espaços para a circulação de ideias e, portanto, essencialmente 

políticas. Constituem-se ainda um instrumento fundamental de acesso aos acervos de museus; muitas 

vezes é o primeiro contato do espectador com determinado tema. As exposições, deste modo, 

traduzem anseios, medos, questionamentos, afirmações, perguntas e respostas, propondo soluções por 

meio de uma discussão pública e coletiva. (BORDINHÃO, SIMÃO, VALENTE, 2017, p.11).
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Exposição fotográfica em Bela Vista do Toldo/SC. Acervo: CEMAC

Expor é ou deveria ser, trabalhar contra a ignorância, especialmente contra a forma mais
refratária de ignorância, a ideia pré-concebida, o preconceito, o estereótipo cultural. Expor

é tomar e calcular o risco de desorientar-se no sentido etimológico (perder a orientação,
perturbar a harmonia, o evidente e o consenso, constitutivo do lugar comum, do banal).

(MOUTINHO, 1994:4)



1 - A exposição fotográfica “História & Memória: Alfa/MaxiCrédito” sintetizou os 

dois anos do convênio entre o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - 

CEOM, Cooperalfa e Sicoob MaxiCrédito. O CEOM prestou assessoria para as 

cooperativas para o início do trabalho de organização e promoção dos seus 

acervos históricos. A exposição mostrou algumas imagens da trajetória da 

Cooperalfa e do Sicoob MaxiCrédito que foram organizadas durante o trabalho. 

Lançada em novembro de 2012, ficou exposta durante 12 meses no hall de entrada 

do CEMAC, recebendo em torno de 3 mil visitantes.
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2 - “Retratos da Evolução” foi organizada com o objetivo de promover uma 

reflexão sobre as mudanças da agropecuária nas últimas décadas. Essa exposição 

fotográfica esteve presente no Campo Demonstrativo Alfa – CDA, maior evento 

técnico da Cooperalfa. Teve visitação de cerca em 13 mil pessoas em sete dias de 

evento nas cidades de Chapecó e Bela Vista do Toldo, ambas em Santa Catarina, 

em janeiro e fevereiro de 2013.
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3 - O CEMAC recebeu a exposição fotográfica “Nomes que valem uma nota”, 

organizada pelo Sicoob Central SC, com o apoio do Banco Central do Brasil. Foram 18 

painéis com todos os 43 personagens – homens e mulheres – estampados no dinheiro 

brasileiro, e uma mini biografia de cada um. A exposição ficou aberta à visitação de 03 

de maio de 2013 a 01 de junho de 2013 no hall de entrada da agência Pioneira da 

Sicoob MaxiCrédito e do Superalfa em Chapecó. Foram recebidas cinco escolas 

municipais de Chapecó, cerca de 300 alunos, com visitas guiadas pelo CEMAC, pelo 

Sicoob MaxiCrédito e pela Cooperalfa. Além de visitar a exposição, os alunos e 

professores puderem visualizar uma pequena exposição de dinheiro e moedas 

antigas, além de conhecer as instalações das cooperativas e compreender melhor 

seu funcionamento. No total, passaram pela exposição cerca de 15 mil pessoas.

19



4 - O CEMAC participou da Primavera dos Museus de 2015, recebendo a exposição 

“Nessas águas escrevi minha história: Narrativas das margens do Rio Uruguai na área de 

abrangência da UHE Foz do Chapecó SC/RS”. Ela ficou exposta no hall de entrada do 

mercado Superalfa Chapecó entre os dias 19 a 28 de setembro de 2015, onde 

aproximadamente 8.000 pessoas circularam. A exposição foi produzida pelo Centro de 

Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM, em parceria com a Scientia Consultoria 

Científica e o Consórcio Foz do Chapecó.  Composta por imagens e depoimentos, a 

mostra retrata o cotidiano e as lembranças das pessoas que viviam no entorno do rio 

Uruguai. Os recortes, elaborados a partir dos depoimentos de moradores da região, 

abordam temas como trabalho, relações sociais, lazer, memórias, religiosidade, causos 

e lendas locais, o rio Uruguai, estações do ano, paisagens e lugares. 
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5 - Em 2015, quando o Campo Demonstrativo Alfa - CDA completou 20 anos de 

história, o CEMAC elaborou a exposição “CDA 20 anos”. A mostra contava a história 

do maior evento técnico da Cooperalfa e de como este auxiliou a difusão de novas 

tecnologias na agricultura e na pecuária. Foram cerca de 15 mil pessoas que 

passaram pelos sete dias de evento entre janeiro e fevereiro de 2015 nas cidades 

de Chapecó e Bela Vista do Toldo/SC. 
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6 - Durante a Semana dos Museus 2015, de 18 a 24 de maio, O CEMAC recebeu no 

hall de entrada do Superalfa a exposição “Chapecó: Transformações Urbanas”, 

que retrata as transformações urbanas da cidade de Chapecó. Essa exposição foi 

elaborada pelo CEOM/Unochapecó. Circularam pela exposição cerca de 5 mil 

pessoas.
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7 - Compondo a programação da Primavera dos Museus 2016, o Centro de Memória 

Alfa/MaxiCrédito – CEMAC, recebeu entre os dias 16 e 25 de setembro, no hall de 

entrada do mercado Superalfa, a exposição: “Entre o estranhamento e a fascinação: o 

oeste catarinense pela lente de Fritz Plaumann”, elaborada pelo Centro de Memória 

do Oeste de Santa Catarina-CEOM, em parceria com a Prefeitura de Seara. Como um 

dos poucos fotógrafos da região na primeira metade do século XX, seus registros são 

uma raridade e mostram uma região que teve sua paisagem intensamente 

modificada nesse período. Durante os 10 dias em que a exposição esteve no 

Superalfa, registramos que ela atraiu o olhar de cerca de 8 mil pessoas. 
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8 - A exposição fotográfica Cooperação como Herança foi idealizada pelo CEMAC, 

em dois  formatos: painéis de PVC e banners. A exposição fotográfica em banners 

circulou por escolas e foi composta por 25 imagens, possuindo seis jogos, o que 

facilitou sua circulação e permanência por alguns dias. A versão em painéis de PVC 

foi elaborada a partir de 72 imagens. Em ambas as versões, foram apresentadas 

imagens e documentos que retratam as transformações da agropecuária, do 

cooperativismo e da Cooperalfa nos séculos XX e XXI. A história do cooperativismo 

no Oeste catarinense sempre esteve ligada ao desenvolvimento cultural, social e 

econômico, tendo como um dos objetivos a transformação da realidade de seus 

associados através da cooperação. As imagens proporcionam ao público o 

reconhecimento da sua história e da história regional, de seu desenvolvimento 

cultural e social, alavancando trocas de experiência entre os expectadores. 

Financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, o projeto teve patrocínio 

da Cargill/Nutron. Durante o ano de 2017, participou de vários eventos e circulou 

por escolas Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, abaixo descritos:

Escolas: Entre agosto e dezembro de 2017, foram 137 apresentações em 83 
escolas e 2 universidades de 61 municípios, atingindo 30.680 alunos e professores;

Campo Demonstrativo Alfa-CDA, em Chapecó e Bela Vistas do Toldo, em janeiro
e fevereiro de 2017: 14.720 pessoas (maior parte do público foi de agricultores);

Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Chapecó - EFAPI:
cerca de 50 mil pessoas;

Eventos Funcionários Cooperalfa novembro 2017: 4500 pessoas;

Museu Palma Sola/SC: 600 pessoas;

Grupo de Idosos Coronel Freitas/SC: 150 pessoas;

Desfile 7 de Setembro de Chapecó/SC: 5000 pessoas;

Em 2018, ficou em cartaz no Museu Formosa do Sul entre janeiro e fevereiro,

Fundação Cultural de São Domingos/SC: 500 pessoas;

e no Instituto Cultural São Lourenço em abril. 
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Exposição Cooperação como Herança em Bela Vista do Toldo/SC. Acervo: CEMAC

Exposição Cooperação como Herança no Núcleo Escolar
Aldino Leo Scheid, em São Bernardino/SC. Acervo: CEMAC



9 - Em 2017, em comemoração ao centenário de Chapecó, o CEMAC foi parceiro do
CEOM/Unochapecó na organização da exposição fotográfica “Chapecó de Ontem e 

Hoje: imagens de uma trajetória centenária”, lançada em agosto de 2017. Também 

foram parceiros no projeto o Museu de História e Arte de Chapecó e a Universidade 

Federal da Fronteira Sul/UFFS. A exposição mostrou através de fotografias, o 

desenvolvimento da cidade e as transformações ocorridas ao longo do tempo. Além 

de ficar em cartaz na Unochapecó, no CEOM, no Shopping Pátio Chapecó e na 

Universidade Federal da Fronteira Sul, a mostra ficou exposta no Superalfa Chapecó 

entre os dias 24 e 28 de agosto, atingindo um público de 6.700 pessoas.
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10 - “Era tudo mato...” São vários os relatos que utilizam essa expressão para descrever as 

paisagens encontradas na região Oeste Catarinense no início do século XX. Os recursos naturais 

eram considerados inesgotáveis e foram explorados gradativamente ao longo das décadas. Você 

já parou para pensar as consequências das atividades humanas na biodiversidade da região?

Pensando nisso, durante a Primavera dos Museus 2018, o CEMAC exibiu no hall de entrada do 

Superalfa Chapecó a exposição fotográfica concebida pelo CEOM/Unochapecó, “Era Tudo Mato: 

impactos da atividade humana na biodiversidade ao longo da história do Oeste Catarinense”. A 

exposição busca promover a reflexão sobre essa questão, possibilitando compreender os efeitos 

da ação humana sobre o patrimônio natural da região, sempre considerando o contesto temporal 

e espacial dos sujeitos envolvidos em relação ao meio ambiente, seus usos e conservação.

Foram mais de 17 mil pessoas que passaram pela exposição entre os dias 17 e 25 de setembro. A 

mostra também foi exibida no Superalfa Xaxim entre os dias 28 de setembro e 09 de outubro, 

onde recebeu mais de 16 mil visitantes. 
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11 - Guerra do Contestado: 100 anos de memórias e narrativas. Entre os dias 2 e 4 de outubro de 

2018, no Centro de Eventos de Bela Vista do Toldo/SC, o Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito – 

CEMAC, realizou atividades educativas sobre a Guerra do Contestado com alunos da rede 

municipal de ensino, em parceria com a unidade da Cooperalfa daquela cidade e a Secretaria 

Municipal de Educação.

Ao longo dos três dias, cerca de 500 alunos das escolas municipais Terezinha Correa Agostinho, 

Paulo Schiessl e João Batista Pontarolo participaram de diversas atividades. A ação só foi possível 

graças a várias parcerias: a exposição fotográfica “Guerra do Contestado:  100 anos de memórias 

e narrativas”, pertence a Fundação Catarinense de Cultura; as maquetes são de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Mafra (SC); o jogo “Nos Trilhos do Contestado”, foi emprestado pelo 

coordenador pedagógico André Luiz Bêber de Souza; os desenhos para colorir são de autoria do 

artista Hassis e a cartilha, “Conte o Estado”, de autoria de Alexandre e Rafael Sucharski, de União 

da Vitória (PR). As atividades oportunizaram uma maior reflexão sobre o passado e o presente da 

Guerra do Contestado. 
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12 - A exposição fotográfica “Entre trilhas e caminhos: a importância do tropeirismo no 

desenvolvimento de Chapecó”, teve como objetivo analisar de que forma a história do 

tropeirismo e da agroindústria se confunde e se completa com a trajetória de muitas famílias 

migrantes de Chapecó e região. Ela foi lançada em janeiro de 2019, durante o 23º Campo 

Demonstrativo – CDA, na Linha Tomazelli, Chapecó. A exposição circulou por diversos espaços e 

escolas, atendendo em 2019 mais de 45 mil pessoas. 

Doada ao Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito – CEMAC, a mostra fotográfica está disponível 
para empréstimo a qualquer instituição interessada, gratuitamente.

Mais detalhes e imagens da
exposição na fanpage do projeto

Acesse a cartilha, que acompanha
a exposição nas escolas

Horus Faculdades Pinhalzinho: cerca de 200 pessoas;

Noite de Cinema: cerca de 150 pessoas;

7.106 pessoas no CDA;

Hall do Superalfa Chapecó e Agência Pioneira Sicoob MaxiCrédito: 14.276 pessoas;

Cerca de 2.500 alunos nas escolas;

Superalfa Xaxim: 20.120 pessoas;

Encontro Nacional de Juventude tradicionalista em Chapecó: cerca de 400 pessoas;

Museu da Colonização de Palma Sola: cerca de 250 alunos. 
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Acessar a Fanpage

Acesse a exposição
clicando no botão abaixo

Acessar exposição Acessar cartilha

Acesse o relatório completo

Acessar relatório

https://www.facebook.com/De-f%C3%A1bricas-de-banha-a-agroind%C3%BAstrias-internacionais-263331151044758
https://pt.calameo.com/read/0054163950c3b957f8aa2
https://pt.calameo.com/read/00541639558c6f0c8154b
https://pt.calameo.com/read/00541639596f9231665ad


Este espaço propôs valorizar a história da região e dos associados da Cooperalfa, auxiliando na 

construção do conhecimento e no processo do reinventar-se, tema geral do evento. Parte da 

população da região do Planalto Norte Catarinense é remanescente desse período histórico e 

muitos visitantes do 13º CDA se identificaram com as fotografias. O visitante visualizou sob outra 

ótica o desenrolar das histórias contadas por seus antepassados nas imagens expostas e percebeu 

que o Contestado é muito mais presente que passado.

13 - O Planalto Norte Catarinense, historicamente ligado a atividades primárias como extrativismo 

e agropecuária, foi palco de um dos maiores conflitos da História do Brasil: a Guerra do Contestado 

(1912-1916). Durante o 13º Campo Demonstrativo Alfa - CDA, de Bela Vista do Toldo, realizado 

entre os dias 12 e 14 de fevereiro de 2019, por meio do olhar e da câmera do fotógrafo Claro 

Gustavo Jansson, a professora e pesquisadora Rosa Maria Tesser apresentou cerca de 150 imagens 

da região, numa exposição fotográfica extraordinária, que revelou situações inimagináveis e 

indescritíveis das primeiras décadas do século XX. Essa parceria foi idealizada pelo CEMAC, que se 

fez presente nas visitas guiadas e palestras oferecidas aos visitantes. Foram quase sete mil 

visitantes do evento e na exposição passaram cerca de 1500 pessoas.
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14 - Na semana dos namorados de 2019, (10 a 14 de junho), o Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito 

- CEMAC, exibiu a exposição fotográfica "Amor à Moda Antiga", no hall de entrada do Superalfa 

Chapecó e agência Pioneira do Sicoob MaxiCrédito. Cerca de 9800 pessoas passaram pela mostra 

fotográfica. Produzida pelo CEOM/Unochapecó, a exposição resgata a história dos casamentos de 

1900 a 1970, protagonizada por casais que fixaram residência na região Oeste Catarinense. Trata 

de casamentos realizados no Rio Grande do Sul, de onde os noivos migraram, e também de 

cerimônias ocorridas em solo catarinense.

As imagens são resultado de pesquisa realizada por demanda espontânea (quando os interessados 

oferecem-se para colaborar) e retratam, em sua maioria, o ritual de casamento sob a ótica 

religiosa católica, especialmente em retratos do casal de noivos. Raros eram os noivos que 

mantinham um álbum completo da cerimônia ou de outros momentos, como o namoro. Das 

primeiras imagens, feitas dias ou meses depois da cerimônia, vamos acompanhando a gradativa 

popularização da fotografia, que passa a retratar o momento do ato e os aspectos cotidianos, de 

modo mais espontâneo, abandonando a teatralização da imagem, tão comuns nos primeiros 

tempos. Como pensar as relações afetivas através do tempo? “Amor à moda antiga” promove 

reflexões acerca das mudanças ocorridas no amor e no casamento ao longo das décadas.
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15 - Em 2019, a Cooperativa Central Aurora completou 50 anos. Uma das atividades alusivas ao seu 

aniversário foi a circulação de uma exposição fotográfica chamada “Aurora 50 anos: cinco décadas 

de transformação”. Ela foi idealizada pela Fundação Aury Luiz Bodanese e contou a história da 

cooperativa através de décadas. 

Como parte do sistema cooperativo, o CEMAC também realizou atividades com a mostra 

fotográfica: uma em Chapecó-SC, e outra em Bela Vista do Toldo - SC. Em Chapecó, a exposição 

ficou aberta a visitação no hall do Superalfa e Agência Pioneira Sicoob MaxiCrédito, durante a 

Primavera dos Museus, em setembro; 13.734 pessoas passaram pelo local. A exposição também 

esteve presente na final da Copa Alfa, em outubro, onde participaram cerca de mil pessoas. No mês 

de novembro, o CEMAC realizou uma parceria com a Fundação Aury Luiz Bodanese, filial 

Cooperalfa daquela cidade e Secretaria da Educação para a realização de atividades educativas 

para alunos das escolas municipais e estadual. Além da exposição fotográfica e palestra sobre a 

história da Aurora Alimentos e Cooperalfa, foram também realizadas atividades educativas sobre 

meio ambiente. Cerca de 1200 alunos foram atendidos em três dias de atividades. 
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07.EVENTOS

Acreditamos que os museus devem apostar em iniciativas que busquem se conectar a diversos públicos. 

Conectar não apenas no sentido digital, mas levando seu trabalho até as pessoas e trazendo estas para 

conhecer os espaços e inseri-las em seus eventos, suas pesquisas e atividades cotidianas. É este o 

objetivo do CEMAC ao realizar a Noite de Cinema: conectar o público ao seu trabalho e as produções 

audiovisuais locais, além de valorizar obras cinematográficas nacionais. Ao interagir com as 

comunidades, as cooperativas colocam também em prática o sétimo princípio do sistema: o Interesse 

pela Comunidade. Entendemos que. fomentar e divulgar a preservação da história e as produções 

locais, fortalece nossa identidade coletiva.

O evento está em sua quinta edição, com participação de colaboradores e associados de ambas as 

cooperativas, alunos de escolas e universidades, entre outros interessados, que debatem temas 

importantes para o fortalecimento da identidade regional e a formação da consciência crítica.

A cultura é ponte entre gerações e extratos sociais, é resgate da cidadania e, em todos os seus aspectos, 

tem como fruto fortalecer a identidade pessoal e social do indivíduo, bem como de integrá-lo na família 

e comunidade onde vive. Qual o papel dos museus e espaços culturais nesse sentido?

Um povo só preserva aquilo que ama.
Um povo só ama aquilo que conhece

(ECOMUSEU, 2004)
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1 - Participação na Semana dos Museus em maio de 2015, com a realização I Noite de Cinema. 

Com a presença de cerca de 120 pessoas, no dia 19 de maio foi exibido o documentário “O Goio En 

Transbordou”, de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt, da Margot Produções. Um documentário 

de 70min, que traz a voz de moradores e ex-moradores do Porto Goio-En, Chapecó-SC, que 

contam suas vivências e memórias, alegrias e tristezas naquele lugar marcado por 

transformações ligadas às águas do rio Uruguai. Além da exibição do documentário, houve 

participações especiais de: Cassemiro Vitorino, um dos diretores do documentário, que 

respondeu a perguntas sobre o filme; Ladislau Stormovski, pai de colaborador da Cooperalfa 

Elton Ladislau Stormovski, que contou sobre sua experiência como balseiro e sobre a experiência 

de seu pai que fez mais de 100 viagens nessa função de extremo risco e ousadia; Antônio 

Sebastião Schneider, associados da Cooperalfa e conselheiro de administração do Sicoob 

MaxiCrédito, também explanou sobre sua experiência de balseiro, arrancando muitos risos da 

plateia com suas histórias.
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2 - Participação na Semana dos Museus de 2016 com a realização da II Noite de 

Cinema no auditório do Sicoob MaxiCrédito em Chapecó-SC, o dia 19 de maio. Foi 

exibido o documentário “Walachai”, com posterior debate com a diretora do filme 

Rejane Zilles. Foram cerca de 150 pessoas que participaram. Com roteiro e direção 

de Rejane Zilles, o filme retrata a localidade de Walachai e comunidades próximas; 

povoados do sul do Brasil onde descendentes de imigrantes alemães tem como 

língua corrente, um antigo dialeto que já se perdeu na Alemanha de origem. 

Localizada a 70 km de Porto Alegre, esta pequena localidade resiste à passagem do 

tempo, em contraste com a vida urbana, apesar da proximidade das cidades. O lugar 

preserva uma cultura própria, uma arquitetura e um idioma que lentamente 

começam a ser modificados pelas novas gerações.
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3 - No dia 18 de maio de 2016, o CEMAC realizou a III Noite de Cinema, com a exibição 

do filme "Brava gente italiana, a saga da imigração italiana no Brasil, contada por 

seus descendestes". O evento integrou a programação da 15° Semana Nacional de 

Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em comemoração ao 

dia Internacional dos Museus. Realizado no auditório do Centro Administrativo do 

Sicoob MaxiCrédito, o evento contou com a participação especial do Coral de 

Chapecó. Após a exibição do filme, o diretor Sérgio Sbragia conversou com o público 

de cerca de 160 pessoas sobre a produção do longa e as características da cultura 

italiana que vem sendo resignificados ao longo do tempo. A plateia se encantou com 

as histórias e, muitas vezes, se identificou com as vivências das famílias entrevistadas. 

Um coquetel com comidas típicas da culinária italiana fechou a noite.

36



4 - A IV Noite de Cinema, realizada no dia 23 de maio de 2018, com a exibição do 

documentário “Atingidos Somos Nós”, fez parte da programação da 16ª Semana Nacional 

de Museus. O tema de 2018, “Museus hiperconectados: novas abordagens, novos 

públicos”, propôs uma aproximação das instituições com seus públicos, tanto pelo viés 

tecnológico quanto por outras conexões. O evento teve também a presença da diretora 

do documentário, Carmem Giongo; da Margot Filmes, co-produtora do filme e da família 

Kemmrich, de Paial/SC, cujas terras foram atingidas pela barragem de Itá/SC e também de 

Águas de Chapecó/SC. “Atingido Somos Nós" é uma produção independente, que narra 

histórias de vida e os impactos da construção de hidrelétrica de Itá/SC. No vídeo, são 

apresentadas narrativas dos agricultores que permaneceram vivendo no entorno do 

reservatório após a construção da obra no ano 2000 e presenciaram o desaparecimento 

de suas comunidades. O filme é fruto da tese de doutorado de Carmem Giongo, 

desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto ao Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Social e  Institucional.
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5 - No auditório do Centro Administrativo do Sicoob MaxiCrédito, em Chapecó, o Centro 

de Memória Alfa/MaxiCrédito - CEMAC, realizou no dia 24 de abril, a 5ª Noite de Cinema, 

um evento anual em comemoração à 17ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, que, em 2019, teve como tema “Museus como 

núcleos culturais: o futuro das tradições”. O tema reflexivo tem forte ligação com o 

assunto escolhido para ser debatido na noite: a história do tropeirismo, sua influência 

cultural no nosso dia a dia e a maneira que suas tradições são cultivadas e preservadas 

pela população regional. O público, composto por mais de 150 pessoas, acompanhou a 

apresentação dos resultados do projeto de pesquisa “Entre trilhas e caminhos: a 

importância do tropeirismo no desenvolvimento de Chapecó”, idealizado e executado 

pelas historiadoras Elisandra Forneck e Aline Maisa Lubenow; prestigiou a exposição 

fotográfica do projeto; assistiu ao documentário “Os Tropeiros” e acompanhou uma 

palestra sobre o tropeirismo na região sul, com o pesquisador da área Valter Fraga Nunes. 
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08.PESQUISA E PROJETOS

Ao pensar a criação do Centro de Memória, a Cooperalfa e o Sicoob MaxiCrédito acreditam que 
este trabalho promove a valorização da história regional, de seu desenvolvimento econômico e 
sociocultural, além de difundir e fomentar o comportamento do pensar, do produzir e do 
partilhar coletivo. Um dos instrumentos de valorização da história e da cultura local é a 
pesquisa. O CEMAC, através de suas historiadoras, coordena ou participa direta e indiretamente 
de pesquisas que envolvem os temas foco da usa missão. Este trabalho tem uma identidade 
com o que fala SOFKA (2009, p. 80 – 81), sobre os museus e o mundo moderno:

Para tanto, o centro de memória estabelece parcerias com universidades e outras instituições, 
auxiliando em pesquisas de graduandos, pós-graduandos e outros pesquisadores; busca 
fortalecer a biblioteca, com aquisição de obras dos temas afins; pesquisa acervos particulares; 
estuda os acervos das coleções; realiza entrevistas para aprofundar o debate; apresenta o 
acervo e os resultados das pesquisas em eventos acadêmicos e não acadêmicos; entre outras 
ações. Alguns desses trabalhos podem ser vistos a seguir.
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O pré-requisito lógico que permite aos museus desempenhar seu papel nos dias atuais é o amálgama entre as suas três
principais funções, isto é, preservar, pesquisar e difundir conhecimento. [...] Sem pesquisa no campo do Museu [...] a função
de coleta, registro e preservação seria incompleta e frequentemente impossível. Nem haveria qualquer conhecimento
a ser difundido para o público. Na melhor das hipóteses, o museu seria uma coleção de objetos – talvez registrados,
conservados e restaurados – mas não mais do que isso. Uma fonte ou reserva de conhecimento, mas sem utilização.
Isto é algo que não desejamos hoje, algo que de forma alguma corresponde à ideia moderna de museu. Desejamos saber
que objetos coletamos e porquê. Desejamos saber em que medida nossos objetos relacionam-se entre si e, mais que tudo,
com o mundo à nossa volta – natureza e humanidade. E desejamos difundir o conhecimento que adquirimos examinando
os nossos objetos. Desta forma, estaremos aptos a colocar os resultados de nossas pesquisas à disposição da comunidade.



Entre 2014 e 2015, o Cemac participou da pesquisa (realização de entrevistas, 

pesquisa no acervo e imagens e outros documentos) do livro comemorativo aos 30 

anos do Sicoob MaxiCrédito, de autoria de Julmir Cecon. A publicação com 234 

páginas trata não apenas de fatos históricos, mas traz para o público uma 

abordagem sobre os principais avanços do cooperativismo brasileiro e 

catarinense, depoimentos de nomes importantes no cenário, associados e 

funcionários que viram a evolução da instituição. A história está distribuída em 

quatro capítulos, ilustrados por árvores que simbolizam o cooperativismo na 

sociedade: bracatinga, erva-mate, ipê-amarelo e o pinheiro araucária. 

Livro Sicoob MaxiCrédito 30 anos:
sementes da cooperação
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Para fonte de pesquisa foram consultadas 9.300 páginas de jornal. Para o projeto, foram 

produzidas mais de oito mil fotografias. No total, a equipe de pesquisa percorreu 9.359 

quilômetros. O projeto Cooperação como Herança (exposição e livro) foi realizado com 

recursos da Lei Incentivo à Cultura. A Cargill é o apoiador financeiro do projeto.  Além 

da versão impressa, o livro teve mil exemplares com capa em braile e CD audiolivro 

para acesso do conteúdo para portadores de deficiência visual.

A história de 50 anos de cooperação no Oeste de Santa Catarina e a evolução da 

agropecuária contada a partir de seus próprios atores é a temática principal do livro 

Cooperação como Herança, projeto coordenado pelo CEMAC e Liga Produção Cultural. 

Ele é fruto de 319 horas de gravações, material coletado a partir de 86 entrevistas com 

famílias agricultoras e 108 entrevistas com atores importantes no desenvolvimento do 

cooperativismo. Os conteúdos derivaram ainda de 908 páginas de manuscritos, além da 

utilização de informações de mais de 30 entrevistas de arquivo do Cemac – Centro de 

Memória Alfa MaxiCrédito.

Livro Cooperação como Herança
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Está Disponível no link:
https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/article/view/1161/655

Está disponível no link:

Um dos artigos foi escrito pelas historiadoras do CEMAC Elisandra Forneck e Aline 

Maisa Lubenow, e pelo historiador do Ceom/Unochapecó, Ademir Miguel Salini, 

com o título de “Centro de Memória Cooperalfa/Sicoob MaxiCrédito: reflexões 

sobre um projeto de memória institucional”.

O outro foi escrito pela historiadora do CEMAC Elisandra Forneck e pelo professor 

Dr. da UFSC, Elison Antônio Paim, com o título de “Reflexões sobre memórias 

cooperativistas”. 

https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rcc/article/view/1157/652

Publicação de dois artigos no periódico
“Cadernos do Ceom, v. 25, n.36,

Documentos: da produção à historicidade”. 
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O livro “Chapecó 100 anos: histórias plurais” foi publicado pela Editora Argos e 

organizado por Mirian Carbonera, André Luiz Onghero, Arlene Renk e Ademir Miguel 

Salini. A obra tem 16 capítulos, elaborados por mais de 30 pesquisadores de Chapecó e 

região. Estes abordam diferentes aspectos da constituição da cidade centenária como 

política, economia, colonização, etnias, esporte, espaço urbano, entre outros. Elisandra 

Forneck e Aline Maisa Lubenow, historiadoras do Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito 

- CEMAC, são as autoras do capítulo intitulado “Cooperativismo, modernização agrícola 

e desenvolvimento econômico no oeste catarinense”. 

Publicação de capítulo no Livro
“Chapecó 100 anos: histórias plurais”, em 2017
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As entrevistas e documentos revelaram também que o desenvolvimento de Chapecó, 

conhecida como Capital Nacional da Agroindústria, teve grande influência do 

tropeirismo de porcos, que fomentou a criação dos primeiros matadouros e frigoríficos.  

No lombo das mulas e junto aos tropeiros de porcos não circularam apenas 

mercadorias, mas também a cultura tropeira, que foi difundida em toda nossa região. O 

movimento do tropeirismo se estendeu do século XVII até meados do século XX, por 

volta de 1960. No entanto, as práticas culturais dos tropeiros estão presentes nos 

costumes do nosso dia a dia, especialmente através das rodas de chimarrão e do 

churrasco de fogo de chão. 

O CEMAC recebeu as entrevistas do projeto para serem salvaguardadas no seu acervo e 

a exposição fotográfica, que ficará disponível para empréstimo a qualquer instituição.

“Entre Trilhas e Caminhos” é um projeto de pesquisa contemplado no Edital Municipal 

de Fomento e Circulação das Linguagens Artísticas de Chapecó 2018, do qual o CEMAC 

é parceiro. Foram realizadas 17 entrevistas e encontradas mais de 60 imagens 

históricas do tema, resultando em uma exposição fotográfica e numa cartilha. Cerca de 

100 exemplares da cartilha contém CD com a narração do texto, para que pessoas com 

deficiência visual ou alguma dificuldade de leitura possam ter acesso a pesquisa. Todo 

esse material produzido e pesquisado foi doado ao CEMAC. A analise do material 

pesquisado demonstrou como Chapecó foi uma das cidades que se formou ao longo de 

um caminho de tropas, especialmente porque era local de pouso.

Entre trilhas e caminhos:
a importância do tropeirismo no

desenvolvimento de Chapecó
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O CEMAC é parceiro de mais este projeto. Esta pesquisa foi aprovada no Edital Municipal 

de Fomento e Circulação das Linguagens Artísticas de Chapecó 2019, sendo um 

desdobramento do projeto “Entre trilhas e Caminhos: a importância do tropeirismo no 

desenvolvimento de Chapecó”, aprovado no Edital de Linguagens 2018. Tem como 

objetivo registrar, salvaguardar e difundir a história da construção da cultura 

agroindustrial de Chapecó, a partir da realização de entrevistas com famílias do 

município, pesquisas em acervos particulares, arquivos e espaços de pesquisa. Será 

elaborada uma cartilha, que vai ser distribuída gratuitamente junto com a circulação de 

uma exposição fotográfica, que terá 15 imagens. A exposição circulará por no mínimo 8 

escolas da rede pública de ensino de Chapecó, 2 grupos de idosos, 2 universidades, no 

programa Verde Vida e para colaboradores de uma agroindústria; além de ficar 

disponível para empréstimo gratuito a qualquer instituição interessada. A pesquisa 

começou em maio de 2019 e tem previsão de encerrar em 2020.

De fábricas de banha a agroindústrias
internacionais: a construção da cultura

agroindustrial de Chapecó
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Aspecto geral do Frigorífico Marafon por volta de 1966.
Fonte: Album do Cinquentenário de Chapecó



Coordenado pelas historiadoras, Elisandra Forneck e Aline Maisa Lubenow,  foi realizado 

no Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito-CEMAC,  entre os dias 01 e 03 de outubro de 

2019,o curso “Curso em conservação de acervos bibliográficos”, contemplado no Edital de 

Linguagens 2019 da prefeitura de Chapecó.  O curso gratuito, com carga horária de 24 

horas, se propôs a apresentar conceitos básicos e técnicas de conservação e preservação 

de acervos bibliográficos para 30 funcionários de bibliotecas, fundações culturais, 

arquivos e museus do município de Chapecó e região.  O principal objetivo do curso foi 

instruir os participantes para procedimentos básicos de preservação e conservação de 

acervos bibliográficos, por meio de uma abordagem teórica e prática, além de difundir e 

multiplicar conhecimentos sobre conservação e preservação dos bens culturais 

importantes para a história e cultura regional.

Os conceitos aprendidos no curso poderão ser aplicados de maneira simples nos espaços 

onde cada participante trabalha, contribuindo para a preservação de acervos. Os 

profissionais de bibliotecas puderam aprender como recuperar livros e devolvê-los a as 

estantes para empréstimo. Importante também foi a interação de profisisonais de 

diversos espaços e o compartilhamento de suas experiências. O ministrante do curso doi o 

museólogo Idemar Ghizzo, da UNIBAVE, que emitiu os certificados. Além disso, cada 

participante recebeu um kit de materiais para as aulas práticas, uma apostila e um livro, 

tudo gratuitamente. As organizadoras também participaram da Virada Cultural 2019, de 

Chapecó, onde os resultados foram apresentados.

Curso em conservação de
acervos bibliográficos
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O livro ilustrado "Cooperar é nossa força!", produzido em 2019, foi idealizado pelas 

historiadoras Elisandra Forneck e Aline Maisa Lubenow, além do professor Gerson Witte. 

Ele tem como público alvo colaboradores da Cooperalfa e do Sicoob MaxiCrédito, e tem 

como objetivo falar sobre a história das cooperativas de uma maneira simples e lúdica. O 

livro é dividido em duas partes: na primeira, em forma de história ilustrada, é narrado o 

início do sistema cooperativo agropecuário em Chapecó, focando na cooperação, na 

história da criação da Cooperalfa e do Sicoob MaxiCrédito. Na segunda parte, é 

apresentado um breve texto sobre a importância da cooperação e um resumo das 

trajetórias da Cooperalfa e do Sicoob MaxiCrédito. Para finalizar, uma atividade 

educativa.

Para acessar o livro ilustrado, clique na imagem. 

Além do livro ilustrado, foi produzido uma animação 

para crianças de até oito anos, que fala sobre a 

importância da cooperação. A história tem como 

personagens centrais a ovelha Alfafa e as crianças 

Fran, Rafa e Giba, que, para poderem brincar com um 

carrinho atolado, precisam aprender a cooperar. 

Para acessar o vídeo, clique na imagem abaixo:

Cooperar é a nossa força

https://www.flickr.com/photos/145629715@N04/49614608933/in/album-72157713348540858
https://www.youtube.com/watch?v=ujM5a5divRY
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09.PRINCIPAIS IMPACTOS
DO TRABALHO DO CEMAC

inseri-las em

Visita dos alunos da UNIPAR ao CEMAC, em 2018. Acervo: CEMAC

Com a disponibilização do
acervo, o CEMAC passou a
ser referência regional de

pesquisa sobre
cooperativismo e

agropecuária. Vários
estudantes e pesquisadores

procuram o espaço para
aprofundar suas pesquisas,

especialmente no acervo de
jornais e imagens

Em dez anos de atividade,
cerca de 200 mil pessoas

tiveram acesso aos eventos
e exposições, sempre gratuitos

e com acessibilidade.
Destaque para agricultores

familiares e alunos de
escolas públicas.

Registro e valorização de
uma parcela da vasta herança

histórico cultural da
cooperação e dos saberes e

fazeres dos agricultores
familiares de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul.

Este legado, aos poucos, está
sendo transformado em fonte

de conhecimento e
inspiração, especialmente

para os mais jovens, para que
valorizem, assumam e
perpetuem as práticas

culturais que os identificam.



10. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM/Unochapecó, Chapecó/SC.

Museu de História e Arte, Chapecó/SC.

Margot Produções, Chapecó/SC.

Fundação Aury Luiz Bodanese, Chapecó/SC.

Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina – OCESC, Florianópolis/SC.

Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Chapecó/SC.

Liga Produção Cultural, Porto Alegre/RS.

Centro Universitário Barriga Verde – UNIBAVE, Orleans/SC.

Recanto da Poesia Crioula, Chapecó/SC.

Catavento Gestão e Produção Cultural, Pinhalzinho/SC.
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Cooperação é a palavra-chave para o êxito das atividades do CEMAC. As 

parcerias são fundamentais para que possamos realizar atividades diversas, 

com alto impacto e baixo custo. 
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11.LOCALIZAÇÃO E CONTATOS

Elisandra Forneck - Historiadora/Coordenadora, mestre em História Cultural.

Endereço: Avenida Fernando Machado, 2580 D, Passo dos Fortes, Chapecó-SC CEP 80805902

Email: cemac@cooperalfa.coop.br

Aline Maisa Lubenow - Historiadora, mestre em História das Ciências e da Saúde.

Site: www.cooperalfa.com.br/centro-de-memoria 

Telefone: (49) 33217100
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Acesso aos materiais e relatórios CEMAC: Clique aqui

https://pt.calameo.com/accounts/5416395
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O compromisso, neste caso, não é tanto com o ter e preservar acervos,
e sim com o ser espaço de relação e estimulo de novas produções,

sem procurar esconder o 'seu sinal de sangue

Chagas (2006, p.33)




