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The aim of this catalogue is to divulge the main products 

and services of the cooperatives of Paraná, which are 

responsible for almost 15 percent of the financial activity 

in our State, involving a population of 3 million and 500 

thousand state citizens and offering around 2 million and 

600 thousand jobs to employees and other workers of the 

cooperatives and businesses of cooperative members.

The practice of social responsibility and civic awareness 

allied to a focus on quality in relation to the environment 

and research, development and application of new 

technologies is a special characteristic of cooperative 

corporations in the financial and social domestic and 

international scenario.

Cooperatives develop their activities based on ethical 

values of cooperation, solidarity, democratic management 

and the joint efforts of all cooperative members. Technical 

monitoring work conducted by the cooperatives and their 

associates allow greater insertion of quality products for the 

internal and external market and services for the consumer.

Find out more about our products and services!

José Roberto Ricken
President of the Ocepar System

Este catálogo objetiva divulgar os principais produtos e serviços 

das cooperativas do Paraná, as quais são responsáveis por 

praticamente 15 porcento da movimentação econômica do nosso 

Estado, envolvendo 3,5 milhões de paranaenses e oferecendo cerca 

de 2 milhões e 600 mil postos de trabalho entre empregados e 

trabalhadores nas cooperativas e junto aos 

negócios dos cooperados.

O exercício da responsabilidade social e da cidadania aliado ao 

empenho pela qualidade, ao respeito pelo meio ambiente e à 

pesquisa, desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias tem 

destacado as sociedades cooperativas no cenário econômico e 

social nacional e internacional.

As cooperativas desenvolvem suas atividades com base nos valores 

éticos da cooperação, da solidariedade, da gestão democrática, 

e da soma dos esforços de seus cooperados. O trabalho técnico 

de acompanhamento realizado pelas cooperativas junto ao seu 

quadro associativo tem permitido uma inserção cada vez maior dos 

produtos de qualidade junto ao mercado interno e externo e de seus 

serviços junto à sociedade consumidora.

Venha conhecê-los!

José Roberto Ricken
Presidente do Sistema Ocepar

Apresentação
Presentation
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Introdução
Introduction
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Brazil has a territorial extension of over 8.547 million square kilometers 

and a population that exceeds 206 million inhabitants. GDP is BRL 5.09 

trillion (USD 1.77 trillion) of which the share of agribusiness is 22%, 

with 37% of the jobs. The country accounts for three-fifths of the Latin 

American industrial production, possessing a sophisticated technological 

park combined with strong scientific development. 

On the international scene, Brazilian agriculture production has an 

outstanding position, being Brazil the world’s largest producer of 

sugarcane, orange, tobacco, beans and coffee. The second largest 

producer of soybeans, chicken and beef; and the third in the 

production of corn and fruits. One of the most dynamic sectors in 

international exchanges is the agribusiness, representing 46.2% of 

Brazilian total exports. 

The State of Paraná is located in the southern region of Brazil, with an 

area of 199,7 thousand square kilometers, equivalent to about 2.3% of 

the Brazilian territory.  Population exceeds 11 million inhabitants and its 

GDP is of BRL 376 billion (USD 113.25 billion). It accounts for 18% of 

the entire Brazilian crop and ranks first between Brazilian States in the 

production of chicken, wheat, beans and barley; second in chicken and 

soybean production and third in the production of pork and milk. 

Com extensão territorial superior a 8,547 milhões de quilômetros quadrados 

e população superior a 206 milhões de habitantes, o Brasil apresenta 

um Produto Interno Bruto de 5,90 trilhões de reais, sendo a agricultura 

responsável por 22% deste e por 37% dos empregos. O país responde por 

três quintos da produção industrial latino americana, sendo possuidor de 

sofisticado parque tecnológico aliado a forte desenvolvimento  científico. 

No cenário internacional, a produção agropecuária brasileira tem posição 

destacada, sendo o Brasil o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, 

laranja, tabaco, feijão e café. É o segundo maior produtor mundial de soja, 

carne de frango e carne bovina e o terceiro na produção de milho e frutas. Um 

dos setores mais dinâmicos no intercâmbio internacional é o agronegócio, 

tendo as exportações de produtos do setor, representando 46,2% do 

total das exportações brasileiras. 

O Estado do Paraná está localizado na Região Sul do Brasil, com área de 

199,7 mil quilômetros quadrados equivalente a cerca de 2,3% do território 

brasileiro. Sua população é superior a 11 milhões de habitantes e seu Produto 

Interno Bruto é de 376 bilhões de reais. Responde por 18% de toda a safra 

brasileira. Ocupa o primeiro lugar entre os estados brasileiros na produção de 

frango, trigo, feijão e cevada; o segundo lugar na produção de milho e soja e 

o terceiro lugar na produção de suínos e leite.
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Sistema Ocepar
e o Cooperativismo Paranaense

Ocepar System and Cooperativism in Paraná
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O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas que, em estreita parceria, 
se dedicam à representação, fomento, defesa sindical, desenvolvimento, capacitação 

e promoção social das cooperativas paranaenses: o Sindicato e Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná – Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo – Sescoop/PR e a Federação e Organização das Cooperativas do 
Estado do Paraná – Fecoopar. 

Baseado na doutrina e filosofia cooperativista universal, o cooperativismo paranaense 
é formado por mais de 222 cooperativas registradas na Ocepar que agrupam cerca 
de 1 mihão e quinhentas pessoas, entre cooperados e colaboradores, congregando 

em torno de 3 milhões e quinhentos mil paranaenses, contando os componentes 
das unidades familiares. Tem suas raízes nas comunidades de imigrantes europeus, 
que procuraram organizar estruturas comuns para compra e venda de sua produção, 

além de suprirem suas necessidades de consumo e crédito através de sociedades 
cooperativistas. Participando dos diversos ciclos econômicos do Estado do Paraná, 
as cooperativas foram sendo estruturadas em setores específicos da economia rural 

e urbana, principalmente nas áreas da agropecuária, crédito, saúde, transporte, 
trabalho, infraestrutura, consumo, educação, turismo e habitação. 

A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a promoção social e o trabalho 
de responsabilidade socioambiental são considerados prioritários no cotidiano 

das cooperativas.  Inúmeras ações objetivam a integração, educação e formação 
dos milhares de cooperados e colaboradores das cooperativas. Os investimentos 

sociais do sistema cooperativista paranaense somam aproximadamente um bilhão 
de dólares ao ano. Na área ambiental, além de programas educativos, a prática do 

desenvolvimento sustentado é feita através de projetos de recuperação da vegetação 
ao longo de rios e nascentes de água, tratamento de efluentes, coleta seletiva de lixo 

e reflorestamento, entre outros. O empenho em benefício do meio ambiente extrapola 
a exigência da lei, com a intenção de melhorar a sustentabilidade nos setores de 

atuação das cooperativas. 

A responsabilidade social das cooperativas é exercida através de projetos voltados 
ao aprimoramento cultural, artístico, lazer, saúde e às questões assistenciais, bem 
como em novos projetos, tecnologias, atividades e capacitações para melhorar os 

processos produtivos e de prestação de serviços aos cooperados.

Ocepar System consists of three different non-profit societies that work closely together to 
assure representation, development, trade union defense, development, training and social 
promotion of the cooperatives of Paraná: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado 
do Paraná – Ocepar (Union and Organization of the Cooperatives of the State of Paraná), 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  – Sescoop/PR (National Cooperativism 
Learning Service) and Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – 
Fecoopar (Federation and Organization of Cooperatives of the State of Paraná).

Based on the universal cooperativist doctrine and philosophy, cooperativism of Paraná 
comprises more than 220 cooperatives registered at Ocepar with around one million and 
a half persons, counting members and collaborators and unites around  three and a half 
million citizens of Paraná, on behalf of the components of the familiar units. It is rooted in 
the European immigrant communities that sought to organize common structures to buy and 
sell their goods and meet their consumer and credit needs through cooperativist societies. 
Cooperatives participate in various economic cycles of the State of Paraná and they were 
structured in specific sectors of the rural and urban economy, mainly in areas of farming and 
livestock, credit, health, transport, work, infrastructure, consumption, education, tourism and 
housing.

The improved quality of life, social promotion and social and environmental responsibility 
are considered priorities in the daily work of cooperatives. Numerous actions are focused on 
integration, education and training of thousands of cooperative members and collaborators. 
Social investments of the cooperativist system of Paraná are approximately one billion dollars 
per year.

In the environmental area, in addition to educational programmes, the practice of sustainable 
development is assured through vegetation recovery projects along rivers and springs, waste 
treatment, selective rubbish collection and reforestation, among others. Efforts in favour of the 
environment extrapolate legal requirements in order to improve sustainability in cooperative 
business sectors.

Social responsibility of cooperatives is practiced through projects that focus on cultural and 
artistic improvements, leisure, health and assistance, and new projects, technologies, activities 
and training that enhances the productive and service provision processes for cooperative 
members.
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Cooperativas Agropecuárias
Agrobusiness Cooperatives



11

As 69 cooperativas agropecuárias do Paraná são responsáveis por 56% da economia 

agrícola do Estado, faturaram próximo a 60 bilhões de reais no ano de 2016 e 

participam de forma intensa em todo o processo de produção, beneficiamento, 

armazenamento e industrialização, fazendo com que o associado seja 

um agente ativo tanto no mercado interno e externo, como também 

nas ações sociais das comunidades.

São importantes instrumentos de difusão de tecnologias e implementadoras de 

políticas desenvolvimentistas, como a difusão do crédito rural, armazenagem, manejo 

e conservação de solos, manejo integrado de pragas, assentamento de agricultores, 

agroindustrialização, entre outros. São, em muitos municípios do Paraná, as mais 

importantes empresas, maiores empregadoras e geradoras de receitas.

Cerca de um terço dos produtores rurais do Estado do Paraná são cooperados. 

A expressiva participação dos pequenos e médios produtores - com área de até 

50 hectares - nas cooperativas agropecuárias, representando 70% de seu total de 

cooperados, evidencia a importância das cooperativas para essa faixa de produtores. 

A integração das cooperativas e a agregação dos interesses dos produtores rurais 

permitiram a montagem de estruturas de armazenagem, representando mais de 

55% de toda a capacidade de estocagem instalada no Paraná. São fundamentais na 

implantação de novos projetos que levam à agregação de valores sobre os 

produtos primários, aumentando seu valor no mercado e melhorando a renda dos 

mais de 152 mil cooperados. Com isto o produtor pode reinvestir em sua atividade 

produtiva, garantindo a oferta de matérias-primas em níveis permanentes e, ao 

mesmo tempo desenvolvendo sua comunidade.

As cooperativas agropecuárias do Paraná exportam atualmente produtos 

elaborados para cerca de 100 países, gerando receita de mais de dois bilhões e 

quinhentos milhões de dólares por ano no mercado internacional. 

The 69 livestock cooperatives of Paraná are responsible for 56% of the agricultural 

economy of the State, with revenues of around BRL 60 billion in 2016 and 

strong participation in the entire process of production, processing, storage and 

industrialization, allowing the member to become an active participant of the internal 

and external market and of social community actions.

These cooperatives are the main instruments of diffusion of technology and 

implementers of developmental policies, such as the promotion of rural credit, soil 

management and conservation, integrated disease management, settlement of 

small-scale farmers, agro-industrialization, among others. In many municipalities 

of Paraná, they are the most important companies and the largest employers 

and revenue generators.

Around one third of the rural producers of the State of Paraná are cooperative 

members. The significant participation of small and medium producers – with areas 

of up to 50 hectares – in livestock cooperatives represents 70% of all members, 

which shows the evident importance of cooperatives for these producers. Integration 

of cooperatives and aggregation of the interests of more than 152 thousand rural 

producers allows the construction of storage frameworks, representing more than 

55% of total installed stowage capacity in Paraná. Cooperatives are essential for the 

implementation of new projects that lead to the addition of value on primary products, 

increasing their market value and improving the income of the member.

Consequently, the producer can reinvest in his productive activity, 

assuring a permanent supply of raw materials and the simultaneous 

development of the community.

Cooperatives of Paraná currently export products for around 100 countries, 

generating revenues of more than two and a half billion a year in the foreign market.
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Produtos in Natura
Products in Natura
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Soja
Soybean

  O Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial de 

soja e derivados, sendo reconhecido no mercado internacional 

por sua qualidade. A produção brasileira é de cerca de 

113 milhões de toneladas na safra 2016/2017. 

A soja é um dos principais produtos agrícolas em importância 

econômica no mundo, dada a imensa variedade de derivados – 

alimentícios e não-alimentícios que proporciona. Rica fonte de 

proteínas, a soja é utilizada como alternativa alimentar à proteína 

animal. A cultura é altamente mecanizada, utilizando-se de 

moderna tecnologia em processamento e pesquisa, o que confere 

ao grão qualidade em termos de conteúdo protéico e óleo. 

A exportação é realizada através de portos que apresentam 

condições de separação do produto, permitindo ao exportador 

atender a seus clientes com produtos diferenciados.

Brazil is the world’s second greatest producer and exporter of 

soybean and soy byproducts, with a quality acknowledged in the 

foreign market. Brazilian production surpasses 113 million tons 

in the harvest year 2016/2017.

Soybean is one of the world’s main agricultural products with 

economical importance due to the enormous variety of its 

byproducts – food and non-food. A rich source of proteins, 

soybean is used as a food alternative to animal protein. Soybean 

culture is highly mechanized, using modern processing and 

research  technology, what  provides quality to the soy grain in 

terms of protein content and oil. 

Exportation is conducted through ports that possess the required 

conditions for the separation of the product, allowing  the 

exporters to attend their clients with differenced products.

14
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

 CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

COASUL (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

BOM JESUS (www.bj.coop.br    bomjesus@bj.coop.br)

 NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    sec.executiva@novaprodutiva.com.br)

 COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br    coopagricola@coopagricola.com.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

COAGRO (www.coagro.com.br    coagro@coagro.com.br)

AGROPAR (www.agropar.coop.br    cadastro.agropar@visaonet.com.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)

CAMP (www.camp.coop.br    camp@camp.coop.br)

COPAGRA (www.copagra.coop.br    copagra@copagra.coop.br)

COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

 WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

 COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradicao@coopertradicao.com.br)

COFERCATU (www.cofercatu.coop.br    cofercatu@cofercatu.coop.br)

COACAN (coacan@ig.com.br)

 COOPERANTE (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

UNICASTRO (www.unicastro.com.br    cooperativa@unicastro.com.br)

APROCER (aprocer135@hotmail.com)
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O Brasil é o terceiro maior produtor de milho 

no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e 

da China, apresentando produção de 

93 milhões de toneladas na safra 2016/17. 

As cooperativas destacam-se na pesquisa e 

no desenvolvimento de variedades híbridas de 

milhos mais resistentes a doenças e pragas, 

e adaptáveis a adversidades climáticas, o que 

aumenta substancialmente a produtividade. 

Dispõem de estruturas de recepção, secagem 

e armazenagem modernas, que permitem 

a separação do produto, facilitando o 

atendimento aos diferentes mercados 

nacionais e internacionais.

Brazil is the world’s third greatest corn 

producer, only behind the United States and 

China, having a production of 93 million tons 

in the harvest year 2016/2017. 

Cooperatives stand out on the research 

and development of corn hybrid varieties 

resistant to diseases, pests and adaptable to 

climate adversities, substantially enhancing 

productivity. 

The cooperatives possess modern structures 

for the reception, drying and storage, allowing 

the separation of the product and easing the 

supplying of different domestic and foreign 

markets.

16
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Supplying cooperatives
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CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

 COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br    coopagricola@coopagricola.com.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

 NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    sec.executiva@novaprodutiva.com.br)

COFERCATU (www.cofercatu.coop.br    cofercatu@cofercatu.coop.br)

COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

 COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradicao@coopertradicao.com.br)

 WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)

COACAN (coacan@ig.com.br)

CAMP (www.camp.coop.br    camp@camp.coop.br)

 COOPERANTE  (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)

COPAGRA  (www.copagra.coop.br    copagra@copagra.coop.br)

AGROPAR  (www.agropar.coop.br    cadastro.agropar@visaonet.com.br)

COAGRO  (www.coagro.com.br    coagro@coagro.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

UNICASTRO (www.unicastro.com.br    cooperativa@unicastro.com.br)

APROCER (aprocer135@hotmail.com)
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No período de inverno a grande maioria 

dos produtores do Estado do Paraná tem 

como opção o cultivo de trigo e triticale, 

com objetivo de produção de alimentos 

e diluição de custos fixos de produção 

com máquinas, equipamentos e mão-de-

obra. A produção brasileira em termos 

mundiais é relativamente pequena e o 

Brasil é dependente de importações para 

abastecimento do mercado interno.

During winter, the majority of farmers of Paraná 

is able of cultivating wheat and triticale, with the 

objective of producing food and diluting fixed 

production costs from machinery, equipment and 

manpower. Internationally, Brazilian production is 

relatively small, so Brazil depends on importation to 

supply the domestic market.

18

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COTRIGUAÇU (www.cotriguacu.com.br    cotriguacu@cotriguacu.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

 CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

BOM JESUS (www.bj.coop.br    bomjesus@bj.coop.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

COASUL (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)

 AGROPAR (www.agropar.coop.br    cadastro.agropar@visaonet.com.br)

COAGRO (www.coagro.com.br    coagro@coagro.com.br)

 COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br    coopagricola@coopagricola.com.br)

COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    sec.executiva@novaprodutiva.com.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradicao@coopertradicao.com.br)

COACAN (coacan@ig.com.br)

CAMP (www.camp.coop.br    camp@camp.coop.br)

COOPERANTE (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

UNICASTRO (www.unicastro.com.br    cooperativa@unicastro.com.br)

APROCER (aprocer135@hotmail.com)

Trigo e Triticale
Wheat and Triticale
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O clima e o solo favorecem a produção do café no 

Brasil, que responde por 35% da produção mundial, 

sendo o maior produtor e exportador do mundo. Os 

principais cafés produzidos no Brasil são o Coffea 

arábica e Coffea conillon. As cooperativas são 

tradicionais produtoras de café e seus cooperados 

recebem orientação técnica em todo processo 

produtivo, o que garante a qualidade desde a origem.

Brazilian climate and soil favors the production of 

coffee, which corresponds to 35% of the world’s 

production, being the world leader in production 

and export. The main varieties produced in Brazil are 

Coffea arabica and Coffea conillon. The cooperatives 

are traditional coffee producers and their members get 

technical orientation for the whole productive process, 

granting product quality since its origin.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    sec.executiva@novaprodutiva.com.br)
CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

Café
Coffee
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O feijão é, tradicionalmente, um 

dos componentes básicos da 

dieta alimentar da população 

de diversos países. 

O Brasil é o maior produtor e consumidor 

mundial de feijão, colhendo anualmente 

cerca de 3,5 milhões de toneladas. 

As cooperativas mantém centros de 

pesquisa que, constantemente, buscam 

novas tecnologias para aumentar a 

produtividade e a qualidade do feijão, 

seja pelo emprego de novas práticas no 

plantio, irrigação, adubação e preparo 

do solo, ou pelo desenvolvimento de 

sementes melhoradas geneticamente.

Traditionally, beans are one of the 

basic ingredients of the eating diet of 

several countries populations. 

Brazil is the world’s greatest bean 

producer and consumer, harvesting 

around 3,5 million tons per year. 

Bean growing cooperatives keep 

research centers that are constantly 

searching for new technologies to 

improve beans’ productivity and 

quality, either by employing new 

practices of plantation, irrigation, 

fertilization and soil preparation, 

and through the development of 

genetically enhanced seeds.

20

Feijão
Beans
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

BOM JESUS (www.bj.com.br    bomjesus@bj.coop.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)
COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

COOPERANTE (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)

COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradicao@coopertradicao.com.br)

CAMP (www.camp.com.br    camp@camp.coop.br)

APROCER (aprocer135@hotmail.com)
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O Paraná é grande fornecedor de aveia para as 

tradicionais indústrias que produzem derivados para 

alimentação de crianças e cereais matinais. A aveia 

preta é utilizada para pastoreio na integração lavoura 

com pecuária, bem como para cobertura do solo na 

viabilização do plantio direto.

Paraná is a great supplier of oat for traditional 

industries producing oat-derivates for children 

food and morning cereal. Black oat is used for 

pasture on the integration agriculture and livestock, 

as well as for soil coverage, making the direct 

plantation feasible.

22

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

BOM JESUS (www.bj.com.br    bomjesus@bj.coop.br)

COOPAGRICOLA (www.coopagricola.com.br    coopagricola@coopagricola.com.br)

COOPERPONTA (cooperponta@interponta.com.br)

APROCER (aprocer135@hotmail.com)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

COASUL (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

Aveia
Oat

Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives

  Aveia preta
  Aveia branca

  BLACK OAT

  WHITE OAT
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Cultura plantada na região 

Centro-Sul e Sudoeste do 

Estado, tem na Cooperativa 

Agrária a grande 

fomentadora da produção, 

com o fornecimento de 

insumos e tecnologia para 

a cultura.

A culture planted in the 

state’s Center-Southern and 

Southwestern regions, where 

Agrária Cooperative is a 

great production fomenter, 

providing supplies and 

technologies for barley and 

malt culture.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

Cevada
Barley

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradicao@coopertradicao.com.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)

COACAN (coacan@ig.com.br)

WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

UNICASTRO (www.unicastro.com.br    cooperativas@unicastro.com.br)

BOM JESUS (www.bj.coop.br    bomjesus@bj.coop.br)

COOPERANTE (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)
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Produtos Derivados
Byproducts
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O Brasil é o 2º maior produtor e o 1º maior 

exportador mundial de frangos. O frango 

brasileiro é de alta qualidade e seu excelente 

sabor é reconhecido em mais de 80 países 

importadores. As cooperativas adotam 

avançada tecnologia, permitindo criar um 

ambiente favorável ao bom desenvolvimento 

dos lotes e melhorando sensivelmente a 

conversão alimentar. A alimentação das aves é 

realizada com grãos de alta qualidade. 

As criações são realizadas em ambientes 

adequados, propiciando bem-estar aos 

animais, enquanto a industrialização 

obedece às normas internacionais 

de boas práticas na fabricação, 

refrigeração e distribuição ao mercado. 

São mais de 2,2 milhões 

de frangos abatidos por 

dia nas cooperativas 

paeranaenses.

Brazil is the world’s 2nd greatest poultry 

producer and first exporter. Brazilian 

chicken has high quality and its 

excellent flavor is acknowledged on over 

80 importing countries. Cooperatives 

adopt advanced technology, allowing 

the creation of a favorable environment 

for a good allotment development and 

sensibly improving the feed conversion 

ratio. The bird’s feeding is done with 

high quality grains. 

The production occurs on adequate 

environments, providing the animals’ 

wellbeing, and the industrialization 

obeys international good practice 

regulations for the manufacturing, 

cooling and market distribution. There 

are more than 2.2 million chickens 

slaughtered per day in the cooperatives 

of Paraná.

Frango
Poultry
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

COASUL  (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

UNITA (www.unitacentral.com.br    diretoria@copacol.com.br)

Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives  Carnes de galos e 
galinhas não cortadas, em 

pedaços e congeladas.

  Pedaços e miudezas comestíveis 
de galos e galinhas congelados, 

cozidos e temperados.

  Rooster and hen frozen 
meat uncut or in pieces.

  Rooster and hen frozen, 
cooked and seasoned 
pieces and entrails.
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A carne suína é a mais produzida no mundo, 

sendo o Brasil o sexto maior produtor mundial. 

As cooperativas paranaenses produzem 

animais de linhagens de alta conversão 

alimentar e rendimento. O adequado manejo 

dos plantéis, as condições de clima e 

alimentação com grãos naturais propiciam à 

carne brasileira de suínos um baixo teor de 

colesterol e um raro sabor. Os sistemas de 

criação e abate respeitam as normas de bem-

estar dos animais.

Pork is the most produced meat in the world 

and Brazil is the sixth greatest producer.

Paraná’s cooperatives produce lineage 

animals with high feed conversion ratio 

and yield. The adequate management of 

the breeding stock, climate conditions and 

the feeding with natural grains provide the 

Brazilian bred pork with a low cholesterol 

ratio and a rare flavor. The breeding and 

slaughtering systems respect the animal’s 

well being regulations.

Suínos
Pork

Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives  Cortes congelados, onde se 
destacam o pernil com osso, 

pernil industrial, carré, lombo, pernas, 
pés e pedaços de suínos não 

desossados, costela, toucinho, fígado e miudezas 
comestíveis, além de: salame italiano, salaminho, 

mortadela, fiambre, presunto, 
linguiça calabresa e toscana, bacon, 
salsicha defumada, hambúrgueres, 

produtos para feijoada 
e matrizes de suínos.

  Frozen meat cuts, such 
as hindquarter, boneless 

hindquarter, loin, boneless 
loin, legs, feet, pieces with bones, ribs, 

bacon, liver and edible entrails, Italian salami, 
pepperoni, bologna, cold cuts, ham, 

Calabrian and Tuscan sausage, bacon strips, 
smoked sausage, hamburgers, 

feijoada products and 
swine breeding matrix.
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

FRIMESA (www.frimesa.com.br    frimesa@frimesa.com.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

PRIMATO (www.primato.com.br    diretoria@primato.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)
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A grande extensão territorial do Brasil propicia 

condições favoráveis para a produção de 

bovinos, fator que posiciona o país como 

1º produtor e exportador mundial de carne. 

Possui um rebanho de 190 milhões de cabeças 

ocupando pastagens naturais e cultivadas. O 

controle sanitário rigoroso coloca o Brasil no 

cenário internacional como o país que tem as 

melhores condições de produzir carne bovina 

com garantia de qualidade, com animais 

alimentados com pastagens. 

Os animais são controlados sob o sistema 

de rastreabilidade e o abate é realizado sob 

inspeção sanitária, o que garante a qualidade 

e a oferta de cortes especiais. Os cuidados na 

criação e no abate respeitam as normas para o 

bem-estar dos animais.

Brazil’s great territorial extension provides 

favorable conditions for the production of 

cattle, a factor that positions the country 

as the world’s number one beef producer 

and exporter. The country has a herd of 

190 million animals, occupying natural and 

cultivated pastures. A strict sanitary control 

places Brazil on the international scene as 

the country with the best conditions for the 

production of quality certified beef, from 

animals fed with  pasture.

Animals are controlled under the traceability 

system and the slaughter is performed under 

sanitary inspection, granting quality and the 

availability of special steak cuts. The cares 

taken during the breed and slaughter respect 

the animal’s well being regulations.

Bovinos
Beef
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

MARIA MACIA (www.mariamacia.com.br    mariamacia@mariamacia.com.br)

COOPERNOBRE (lisiane@sperotto.com.br    rdetogni@hotmail.com)

COOPERALIANÇA (cooperalianca@hotmail.com)

Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives  Carnes bovinas, frescas, 
resfriadas ou congeladas.

  Miúdos de carne.

  Matrizes de gado leiteiro.
  Cattle meat, fresh, 
chilled or frozen.

  Meat entrails.

  Dairy cattle for breeding.
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O consumo e a produção do peixe crescem 

a cada ano. Um dos principais motivos é a 

constante busca pela qualidade de vida, uma 

vez que o peixe possui inegáveis benefícios 

para a saúde das pessoas. 

Benefícios que também se revertem em bons 

resultados para os cooperados que estão se 

aperfeiçoando e investindo cada vez mais na 

produção deste alimento. 

Pioneira na produção e comercialização de 

peixe, a Cooperativa Copacol apresenta um mix 

de produtos congelados – peixes e camarão in 

natura, temperados e defumados. 

Production and consumption of fish 

increase every year. A major reason is the 

constant search for quality of life, once fish 

has undeniable benefits for health. 

Benefits also accrue to good results to 

the members of cooperatives that are 

improving and investing more and more in 

the production of this food. 

Being pioneer in the production and 

marketing of fish, the Cooperativa Copacol 

presents a mix of frozen products – fish 

and shrimp – in natura, seasoned and 

smoked. 

Peixes
Fish

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)
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Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives  Carnes resfriadas, 
carnes congeladas, 

carnes frescas.
  Chilled meat, 
frozen meat, 
fresh meat.

No Brasil os caprinos foram introduzidos 

pelos colonizadores portugueses, franceses e 

holandeses. Porém, somente em 1910 é que 

figuram importações de animais com maior 

potencial de produção.

Goats were introduced in Brazil by 

Portuguese, French and Dutch settlers. 

However, only in 1910 records started to 

show the importation of animals with a 

higher potential for production.

Cordeiro
                    Lamb                   

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

COOVICAPAR (bettomutti@uol.com.br)

COOPERALIANÇA (cooperalianca@hotmail.com)



3434

As cooperativas comercializam uma 

grande variedade de produtos derivados 

da soja: soja triturada, óleo de soja bruto 

e degomado, tortas e resíduos sólidos 

da extração do óleo de soja, óleo de soja 

refinado não quimicamente modificado, 

proteínas de soja em pó, lecitinas, creme e 

condensado, óleo hidrogenado e margarinas, 

maionese e bebidas proteinadas de soja.

Cooperatives comercialize 

a great variety of soybean 

byproducts: grounded soybean, 

crude and degummed soybean 

oil, pie and solid residues from 

the extraction of the soybean 

oil, chemically untreated refined 

soybean oil and powdered 

soybean protein.

Soja
Soybean byproducts

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

Produtos 
derivados da
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As cooperativas comercializam uma grande 

variedade de produtos derivados do milho: 

farinha, óleo, gritz, gérmen, semolina, farelo, 

canjica, creme, farelo de gérmen e fubá.

Cooperatives comercialize a great variety 

of corn byproducts: flour, oil, grits, germ, 

semolina, defatted corn germ meal, cream, 

and kernels of white corn.

Milho
Corn byproducts

Produtos 
derivados do

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COOPERANTE (www.cooperante.com.br    cooperante@cooperante.com.br)



3636

Produtos derivados Girassol 
Cultivado para produção de óleo de qualidade 

comestível para os seres humanos, apresenta 

alto teor de óleo na composição dos grãos, o que 

torna o girassol alternativa interessante também 

para a produção de biodiesel. 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

PELA COOPERATIVA: farelo e óleo.

Sunflower byproducts
Cultivated for the edible oil production for 

human consumption, it presents a high oil 

rate on the seed composition what makes the 

sunflower also an interesting alternative for 

the production of biodiesel. 

PRODUCTS COMMERCIALIZED 
BY THE COOPERATIVE: oil and meal.

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

Produtos derivados Canola
O óleo de canola produzido é de alto valor 

nutritivo, sendo seu consumo recomendado por 

médicos 

e nutricionistas pelos efeitos benéficos para 

a saúde humana.  

PRODUTO COMERCIALIZADO 

PELA COOPERATIVA: óleo de canola.

Canola byproducts
The oil produced from canola has of high 

nutritional value  and its consumption 

is being recommended by doctors and 

nutritionists due to its beneficial effects on 

human health. 

PRODUCT COMMERCIALIZED 
BY THE COOPERATIVE: canola oil.

Other Oilseeds
Outras Oleaginosas
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Produtos derivados Oliva
O azeite ou óleo de oliva tem história milenar, 

sendo consumido pelos povos do Mediterrâneo 

desde há muito tempo. É recomendado por 

médicos e nutricionistas por ser fonte rica de 

vitamina E que protege contra o câncer e doenças 

do coração, entre outras propriedades.  

PRODUTO COMERCIALIZADO 

PELAS COOPERATIVAS: óleo de oliva.

Olive byproducts
Olive oil is of old tradition, being consumed 

by the Mediterranean people for a long 

time. It is recommended by doctors and 

nutritionists for being a rich source of vitamin 

E that protects against cancer and heart 

diseases, among other properties. 

PRODUCT COMMERCIALIZED 
BY THE COOPERATIVES: olive oil.

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)
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As cooperativas possuem moderno parque 

industrial e produzem qualidades que atendem 

aos diversos mercados, sendo a bebida do 

café brasileiro reconhecida em todo o mundo 

por suas características de fina qualidade e 

aspecto, cor e tipo uniformes e superiores, 

além de aroma e sabor inconfundíveis.

Cooperatives have a modern industrial park 

and produce varieties that attend several 

markets. Brazilian coffee is acknowledged 

around the world for its characteristics of 

fine quality and aspect; uniform and superior 

color and type, besides its unmistakable 

aroma and flavor.

Café
Coffee byproducts

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

Produtos 
derivados do
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Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives  Café torrado.
  Café solúvel.

  Cafés especiais.
  Roasted coffee. 

  Instant  
(soluble) coffee.
  Special coffees.
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As cooperativas comercializam uma grande 

variedade de produtos derivados do trigo: 

farinha de trigo para uso industrial, farinha 

de trigo para panificação, mistura para bolo, 

mistura para pão francês, farelo de trigo.

Cooperatives commercialize a great 

variety of wheat byproducts: wheat flour 

for industrial use, wheat flour for bread 

making, cake mix, French bread mix, 

wheat meal.

Trigo
Wheat byproducts

Produtos 
derivados do
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COTRIGUAÇU (www.cotriguacu.com.br    cotriguacu@cotriguacu.com.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COAMO  (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)
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A produção de açúcar tem importância 

histórica na formação da economia brasileira, 

constituindo-se, desde o século XVI, em uma 

das bases de sustentação do desenvolvimento 

econômico do país. 

O Brasil, por sua longa relação com a 

cana-de- açúcar transformou-se no maior 

produtor e exportador de açúcar de cana do 

mundo, apresentando os menores custos de 

produção em função de fatores como clima, 

tecnologia e gestão. A metade da sua produção 

é destinada à exportação.

Sugar production has a historical 

importance on Brazilian economy’s 

formation by being, since the 16th Century, 

one of the sustaining bases of the country’s 

economic development. 

Due to its long-term relation with 

sugarcane, Brazil has become the 

world’s greatest producer and exporter 

of sugarcane sugar by having lower 

production costs due to factors as climate, 

technology and management. Half of its 

production is destined to exportation.

Açúcar
Sugar

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

COOPCANA (www.coopcana.com.br    diretoria@coopcana.com.br)

COOPERVAL (www.cooperval.com    cooperval@cooperval.com)
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A cana-de-açúcar é matéria-prima para extração de 

álcool em gel para limpeza e principalmente para o 

álcool combustível, o etanol. 

Cada tonelada de cana tem o potencial energético de 1,2 

barril de petróleo. Atualmente, o álcool movimenta 15% 

da frota automotiva do país. Combustível não-poluente, 

o álcool é um produto importantíssimo para todos os 

países interessados em reduzir a emissão de gases 

nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.

Sugarcane is the base for the extraction of cleansing 

alcohol, in the form of gel, and especially the fuel 

alcohol, ethanol. 

Each ton of sugarcane has the energetic potential 

of 1.2 oil barrels. Nowadays, alcohol fuels 15% of 

the country’s motorized fleet. A non-polluting fuel, 

alcohol is a highly important product for all countries 

interested in reducing the emission of gases that 

hazard human health and the environment.

Álcool
Alcohol

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COOPCANA (www.coopcana.com.br    diretoria@coopcana.com.br)

NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    sec.executiva@novaprodutiva.com.br)

COOPERVAL (www.cooperval.com    cooperval@cooperval.com)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)
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O Brasil é o maior produtor de leite 

e derivados da América do Sul com 

produção anual de 35 bilhões de 

litros. As cooperativas têm grande 

experiência e tradição na fabricação 

de produtos lácteos. Realizam trabalho 

cuidadoso de acompanhamento da 

produção, repassando tecnologias 

aos produtores, o que permite o 

aprimoramento da qualidade do 

produto e aumento da produtividade 

dos animais. 

A produção das cooperativas é 

resfriada imediatamente após a 

ordenha e passa por rigoroso 

processo de fiscalização das 

autoridades sanitárias, o que confere 

ao leite qualidade que atende os 

padrões e normas internacionais.

Brazil is South America´s greatest producer of 

milk and dairy, having an annual production of 

35 billion liters. Cooperatives have enormous 

experience and tradition on the manufacturing 

of dairy products. They realize a careful task 

in accompanying production, and sharing 

technology with the producers, thus allowing 

the improvement of the product’s quality and 

the animals’ productivity. The cooperative milk 

production is chilled immediately after milking 

and it goes through a rigorous process of 

inspection by sanitary authorities, granting a 

quality that attends international milk standards 

and regulations. 

Products commercialized by cooperatives: 

con-concentrated milk and cream; concentrated 

milk and cream; milk serum; butter; cheese 

varieties; cream cheese; yogurts; milky drinks 

and powdered milk.

Leite e 
Produtos Lácteos

Milk and Dairy Products

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

CONFEPAR (www.confepar.com.br    confepar@confepar.com.br)

FRIMESA (www.frimesa.com.br    diretoria@frimesa.com.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

COOPELER (coopeler.sjp@hotmail.com)

COOPERLATE-VIDA (cooperlatevida@yahoo.com.br)
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Produtos 
Comercializados

pelas Cooperativas
Products Commercialized 

by Cooperatives

  Leite e creme de leite 
não concentrado.

  Leite e creme de leite concentrado.

  Soro de leite.

  Manteiga.

  Queijos, requeijão, iogurtes, 
bebidas lácteas e leite em pó.

  Con-concentrated 
milk and cream.

  Concentrated milk and cream.

  Milk serum.

  Butter.

  Cheese varieties, cream cheese, 
yogurts, milky drinks 
and powdered milk.
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Matéria-prima com vasta aplicação na indústria 

química, farmacêutica e alimentar, a mandioca 

é importante fonte de carboidratos. O Brasil é o 

segundo maior produtor mundial de mandioca, 

com produção de 24 milhões de 

toneladas anuais. 

As cooperativas adotam avançada tecnologia 

de produção e processamento da mandioca, 

bem como no controle biológico da produção e 

no desenvolvimento de novas variedades com 

maior aproveitamento econômico.  

PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

PELAS COOPERATIVAS: amido, farinhas, 

fécula, mandioca tolete, mandioca palito, 

polvilho e sagu.

A raw-material with a vast application on 

chemical, pharmaceutical and food industries, 

the manioc (cassava) is an important 

carbohydrate source. Brazil is the world’s 

second greatest producer, 

producing 24 million tons each year. 

Cooperatives adopt advanced technology for 

the production and processing of the manioc, 

as well as for the biological control over 

the production and the development of new 

varieties with better economic employment. 

PRODUCTS COMMERCIALIZED 
BY COOPERATIVES: starch, flours, 

manioc french fries, manioc pieces, 

tapioca flour and sago.

Mandioca
Manioc (cassava) byproducts

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

CM3 COOPERATIVA (www.cm3cooperativa.com.br    corporativo@cm3cooperativa.com.br)

COPAGRA (www.copagra.coop.br    copagra@copagra.coop.br)

Produtos 
derivados da
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Consumido junto com o feijão, o arroz constitui o 

prato típico dos brasileiros. É também um produto que 

apresenta facilidade em se adaptar em solos de baixa 

fertilidade natural. As cooperativas do Paraná que 

produzem arroz têm parques de beneficiamento que 

permitem a comercialização de produtos classificados, 

beneficiados e padronizados aos atacadistas ou 

diretamente ao consumidor final.

Rice with black beans is a typical Brazilian 

meal. It is also a product easily adaptable 

to low natural fertility soils. Paraná’s rice 

producing cooperatives have processing 

plants that allow the commercialization of 

sorted, processed and standardized products 

to wholesalers or straight to the final 

consumer.

Arroz
Rice

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COPAGRA (www.copagra.coop.br    copagra@copagra.coop.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)
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As cooperativas dispensam especial atenção 

à qualidade, valorizando o produto que é 

destinado à indústria de fiação e tecelagem.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

PELAS COOPERATIVAS: algodão em fios.

Cooperatives pay special attention to quality, 

increasing the value of the product that is 

destined to textile and weaving industries.

PRODUCTS COMMERCIALIZED 
BY COOPERATIVES: Cotton thread.

Algodão
Cotton Byproducts

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

Produtos 
derivados de



49

produtos derivados da café

Pr
od

ut
os

 D
er

iv
ad

os
 d

e 
Al

go
dã

o 
/ C

ot
to

n 
By

pr
od

uc
ts

  
M

al
te

 / 
M

al
t 

 C
er

ve
ja

 / 
Be

er

Cerca de 25% da produção de malte 

do Brasil é proveniente da maltaria 

da Cooperativa Agrária. O malte da 

cooperativa é comercializado para 

todas as cervejarias do Brasil e tem 

excelente qualidade, com processo de 

rastreabilidade e garantia de origem. 

Recentemente a produção total foi 

ampliada em 60%. A Agrária oferece 

também o malte fracionado, pacote 

para pequenas e micro cervejarias.

Around 25% of Brazil’s malt 

production comes from Agrária 

cooperative’s malt plant. Its malt 

is commercialized to all Brazilian 

Breweries and it has an excellent 

quality, by using the traceability 

process and having origin warranty. 

Recently the total production was 

increased by 60%. Agraria also 

offers the fractionated malt packages 

for small and micro breweries.

Malte
Malt

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

Com a expectativa de fortalecer suas 

linhas no vareja, uma cooperativa do 

Paraná, a Castrolanda incorporou uma 

das principais cervejarias artesanais 

do Paraná, a Cervejaria Bier Hoff. Esta  

microcervejaria foi fundada em 2002 

em Curitiba, apostando  no conceito 

de ‘fábrica-bar’. Com a expansão dos 

negócios e a busca por excelência, 

novas ideias surgiram, novos sabores e 

estilos e a Bier Hoff não era mais uma 

cervejaria produzindo somente para 

seus restaurantes, conquistando o seu 

espaço no seleto mercado das cervejas 

artesanais e no copo dos brasileiros.  

Recentemente conquistou o título de 

melhor cerveja brasileira eleita pela 

Copa Cervezas de America (CCA).

With the expectation of strengthening 

its lines in the market, a cooperative 

of Paraná, Castrolanda, incorporated 

one of the main artisan breweries 

of Paraná, Bier Hoff Brewery. This 

microbrewery was founded in 2002 

in Curitiba, betting on the concept 

of ‘factory-bar’. With the expansion 

of the business and the quest for 

excellence, new ideas emerged, new 

flavors and styles, and Bier Hoff was 

no longer a brewery producing only 

for its restaurants, winning its place 

in the select market of craft beers 

and the Brazilians’ cup. Recently 

it won the title of best Brazilian 

beer chosen by Copa Cervezas de 

America (CCA).

Cerveja
Beer

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br / anajulia@castrolanda.coop.br)
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Grande parte das cooperativas tem 
produção de rações, que é proveniente 

da industrialização do milho 
e farelo de soja. 

A produção tem como objetivo agregar 
valor às matérias-primas produzidas 
pelas cooperativas e dar sustentação 

aos projetos de criação de aves, suínos 
e bovinos de leite, entre outros.

A great part of the cooperatives 
produces animal food from the 
industrialization of corn 
and soybean meal. 

The production has the objective 
of adding value to the raw material 
produced by the cooperatives and it 
aids the breeding of birds, swine and 
dairy cattle, among others. 

Rações e Suplementos Minerais
Animal Food and Mineral Supplements Produtos 

Comercializados
pelas Cooperativas

Products Commercialized 
by Cooperatives

  Rações para cães, 
frangos, avestruzes, 

bovinos, peixes, suínos, 
equinos, ovinos, 

coelhos, suplementos 
minerais concentrados, 

sal mineralizado.

  Food for dogs, 
poultry, ostrich, 

cattle, fish, swine, 
horses, sheep, rabbits, 
concentrated mineral 

supplements, 
mineralized salt.
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)
C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COPAGRIL (www.copagril.com.br    copagril@copagril.com.br)

WITMARSUM (www.witmarsum.coop.br    witmarsum@witmarsum.coop.br)

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

COASUL (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

COAGRO (www.coagro.com.br    coagro@coagro.com.br)

BOM JESUS (www.bj.com.br    bomjesus@bj.coop.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

COOPERATIVA MARIA MACIA (www.mariamacia.com.br    mariamacia@mariamacia.com.br)

PRIMATO (www.primato.com.br    diretoria@primato.com.br)

COPAGRA (www.copagra.coop.br    copagra@copagra.coop.br)
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A produção de vegetais é 

operada nas linhas de 

congelados, conservas, 

desidratados e in natura, 

observando as normas de 

certificação internacional, 

oferecendo ao consumidor 

produtos 100% naturais, 

rastreáveis até a origem, sem 

conservantes, com qualidade 

reconhecida internacionalmente e 

de sabor natural.

PRODUTOS 

COMERCIALIZADOS  

PELAS COOPERATIVAS: 

mandioca de mesa, batata inglesa 

e legumes em 

geral, ovos, batata frita.

The production of vegetables 

supplies the manufacturing 

of frozen products, pickles, 

dehydrated products and 

products in natura, obeying 

international certification 

regulations that offer to the 

consumer products that 

are 100% natural, without 

preservatives, traceable to their 

origin, and with internationally 

acknowledged quality 

and natural flavor.

PRODUCTS 
COMMERCIALIZED BY 
COOPERATIVES: manioc, 

English potato and vegetables in 

general. eggs, french-fries. 

Produtos 
Hortigranjeiros

Horticulture Products
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produtos derivados da café

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

CASB (coopsubra@gmail.com)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)

UNICASTRO (www.unicastro.com.br    cooperativa@unicastro.com.br)

COAVE (coave.granja@hotmail.com)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)
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Uma cooperativa do Paraná produz 

e beneficia mel e própolis em 

uma variada linha de produtos 

com qualidade garantida e com o 

trabalho voltado para a preservação 

ambiental economicamente 

sustentável. Tem produção anual de 

300 toneladas de mel produzidas 

e manuseadas artesanalmente, de 

acordo com as normas de sanidade, 

mantendo-se a coloração, textura e 

sabor do mais puro mel.

A cooperative of Paraná produces 

and benefits honey and propolis 

in a varied line of products with 

guaranteed quality and with the 

work focused on economically 

sustainable environmental 

preservation. It has an annual 

production of 300 tons of honey 

produced and handcrafted, 

according to sanity standards, 

maintaining the color, texture and 

taste of the purest honey.

Mel
Honey

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

CAMP (www.camp.coop.br    camp@camp.coop.br)

A produção de erva-

mate sempre teve grande 

importância socioeconômica 

para o Paraná. A qualidade 

da matéria-prima e dos 

produtos industrializados é 

amplamente reconhecida no 

mercado internacional.

The production of mate-

tea has always had a great 

socioeconomic importance 

for Paraná. The quality of 

both the raw-material and the 

industrialized product is widely 

acknowledged on foreign 

markets.

Erva-mate
Mate-tea

Cooperativa fornecedora
Supplying cooperative

COOFAMEL (www.coofamel.com.br    coofamel@hotmail.com)
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produtos derivados da café As condições de clima e solo permitem ao 

Brasil produzir frutas de várias espécies de 

clima temperado e tropical. O Brasil é o maior 

produtor de laranjas do mundo, produzindo 

cerca de 47 milhões de toneladas por ano, 

mais de 25% da produção mundial, sendo 

também o maior exportador de suco de 

laranja. As cooperativas produzem frutas de 

qualidade, atendendo as normas e padrões 

internacionais.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS  

PELAS COOPERATIVAS: frutas 

preservadas em seu estado natural, sucos 

envasados, concentrados e congelados, frutas 

processadas, compotas, doces e geléias.

The climate and soil conditions allow Brazil 

to produce fruits of a variety of species from 

tropical and temperate climates. Brazil is the 

world’s greatest orange producer, with around 

with around 47 million tons being produced 

per year, being more than 25% of the world´s 

production. Brazil is also the greatest exporter 

of orange juice.Cooperatives produce quality 

fruits, obeying international standards and 

regulations.

PRODUCTS COMMERCIALIZED 
BY COOPERATIVES: preserved 

natural fruits, packaged, concentrated 

and frozen juices, processed fruits, 

marmalades,compotes and jam.

Frutas e Sucos
Fruits and Juices 

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

CASB (coopsubra2@gmail.com)

COAPROCOR (www.coaprocor.com.br    coaprocor@coaprocor.com.br)

NOVA CITRUS (novacitrus@hotmail.com)
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Outros Produtos e 
Serviços Especiais de Logística  

Other Products and Special Logistic Services 
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O plantio de florestas evita o desmatamento e 

a utilização indevida de madeira provinda de 

áreas nativas. A madeira oriunda de plantios 

possui um excelente valor Madeira agregado 

para comercialização, sendo também utilizada 

como fonte de energia renovável na secagem 

de grãos e nas caldeiras das indústrias. 

Comercializa-se também madeira cortada e 

beneficiada para utilização em construções.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS 

PELAS COOPERATIVAS: madeira cortada e 

beneficiada de eucalipto em forma de tábuas, 

vigas, caibro e mourões. 

The forests plantation avoids 

deforestation and the improper use 

of timber coming from native areas. 

Planted timber has excellent added 

value for commercialization and is also 

used as a renewable energy source on 

seed drying and on factory boilers. It 

is also commercialized as processed 

lumber boards for construction.

PRODUCTS COMMERCIALIZED 
BY COOPERATIVES: processed 

eucalypt lumber as boards, beams, 

rafter, laths.

Madeira
Timber

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

COPERGERA (copergera@hotmail.com)

COPERFLORA (coagru@coagru.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)
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A demanda por fertilizantes das cooperativas do Paraná é 

de aproximadamente 2 milhões de toneladas ao ano. Com 

o objetivo de trabalhar na redução dos custos de insumos 

agrícolas, trazer melhores resultados econômicos e dar 

maior sustentabilidade à atividade rural para as cooperativas 

associadas e seus respectivos cooperados, foi criada no final de 

2008, por iniciativa de um grupo de cooperativas e com o apoio 

da Ocepar, uma cooperativa central, a Coonagro. Planeja-se 

importar os fertilizantes diretamente e industrializá-los em 

unidades próprias, buscando a eliminação de intermediários 

e obtendo reduções de custo. Nos agroquímicos e defensivos 

agrícolas, além da atuação em parcerias com grandes empresas, 

estão sendo registrados produtos próprios. 

The demand for fertilizers of the cooperatives of Paraná 

is approximately 2 million tons per year. In order to work 

on reducing the cost of agricultural inputs, produce better 

economic results and provide greater sustainability to 

the rural activity for the associated cooperatives and 

their members, a central cooperative called Coonagro 

was created in 2008 from the initiative of a group of 

cooperatives and the support of Ocepar. The aim is to 

import fertilizers directly for industrialization in company 

units, seeking to eliminate intermediaries and reduce costs. 

In the agro-chemical and pesticides sector, this cooperative 

also established partnerships with large companies and 

registers its own products.

Fertilizantes
Fertilizers

Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COONAGRO (www.coonagro.coop.br)



60

produtos derivados da café

60

As cooperativas do Estado do Paraná fornecem 

sementes de soja, trigo, milho, feijão, algodão, 

cevada, aveia e triticale, entre outras. Assim 

os produtores tem a oportunidade de contar 

com o fornecimento contínuo de sementes 

desenvolvidas com tecnologia de ponta, de 

acordo com suas necessidades e não precisam 

ir ao mercado que sobreprecificaria seus 

produtos, diminuindo sua margem de lucro.

Agricultural cooperatives of the State of 

Paraná supply the farmer with a permanent 

flow of soybean, wheat, corn, beans, 

cotton, barley, oats and triticale seeds, 

among others, accordingly to his needs, 

so he doesn’t have to buy the seeds for 

his farming activities at the market, which 

would overprice its product, decreasing 

his profits.

Sementes
Seeds
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Cooperativas fornecedoras
Supplying cooperatives

AGRÁRIA (www.agraria.com.br    agraria@agraria.com.br)

COPROSSEL (www.coprossel.com.br    coprossel@coprossel.com.br)

COOPAVEL (www.coopavel.com.br    coopavel@coopavel.com.br)

COAMO (www.coamo.com.br    coamo@coamo.com.br)

COOPAGRICOLA (www.cooopagricola.com.br    coopagricola@coopagricola.com.br)

COAGRU (www.coagru.com.br    coagru@coagru.com.br)

CASTROLANDA (www.castrolanda.coop.br    castrolanda@castrolanda.coop.br)
COAGRO (www.coagro.com.br    coagro@coagro.com.br)

COASUL (www.coasul.com.br    coasul@coasul.com.br)

COCAMAR (www.cocamar.com.br    cocamar@cocamar.com.br)

COOPERTRADIÇÃO (www.coopertradicao.com.br    coopertradi o@coopertradicao.com.br)

NOVA PRODUTIVA (www.novaprodutiva.com.br    novaprodutiva@novaprodutiva.com.br)

CODEPA (www.codepa.com.br    codepa@codepa.com.br)

INTEGRADA (www.integrada.coop.br    integrada@integrada.coop.br)

C.VALE (www.cvale.com.br    diret@cvale.com.br)

FRÍSIA (www.frisia.coop.br    frisia@frisia.coop.br)

BOM JESUS (www.bj.coop.br    bomjesus@bj.coop.br)

COCARI (www.cocari.com.br    diretores@cocari.com.br)

COPACOL (www.copacol.com.br    copacol@copacol.com.br)

CAMP (www.camp.com.br    camp@camp.coop.br)

CAMISC (www.camisc.com.br    camisc@camisc.com.br)

AGROPAR (www.agropar.coop.br    cadastro.agropar@visaonet.com.br)

CAPAL (www.capal.coop.br    capal@capal.coop.br)

LAR (www.lar.ind.br    diretoria@lar.ind.br)

ca
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A Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br  cotriguacu@cotriguacu.com.br)  é uma cooperativa 

central do Paraná constituída, atualmente, por quatro cooperativas singulares: C.Vale, 

Coopavel, Copacol e Lar. Presta serviços de recepção, armazenagem e expedição de granéis 

sólidos, soja, milho, sorgo, trigo, farelo em geral e produtos segregados, no porto de 

Paranaguá, tendo uma estrutura técnica composta de: 2 moegas para recepção de produtos 

com capacidade para 3.000 t/h, sendo: 1.500 t/h para descarga rodoviária com 3 tombadores 

e 1.500 t/h para descarga rodoferroviária dividida em 3 fluxos para três produtos diferentes ao 

mesmo tempo. O pátio ferroviário comporta 80 vagões cheios e 40 vagões vazios ao mesmo 

tempo. Possui 4 armazéns com capacidade para 25.000 toneladas cada, 1 armazém com 

capacidade para 50.000 t e um com capacidade para 60.000 t. São 2 correias transportadoras 

que podem ser operadas simultaneamente com capacidade para embarque de 3.000 t/h.

A Coamo Agroindustrial Cooperativa (www.coamo.com.br  coamo@coamo.com.br)  

mantém, desde 1990 terminal portuário em Paranaguá (PR), para exportação dos seus 

produtos. Com três armazéns graneleiros cuja capacidade total de estocagem é de 98 mil 

toneladas de grãos, os produtos são embarcados através de correias transportadoras com 

capacidade nominal de 1.500 toneladas/hora. A cooperativa possui também em Paranaguá uma 

indústria de óleo para processamento de 2.000 toneladas/dia de soja e um armazém graneleiro 

de 70 mil toneladas. Essa infraestrutura moderna e ágil, aliada à logística eficiente, possibilita a 

efetivação das operações junto ao porto de Paranaguá.

Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br  cotriguacu@cotriguacu.com.br) is a central 

coop of the State of Paraná formed currently by  four individual cooperatives: C.Vale, 

Coopavel, Copacol and Lar. The coop provides reception, storage and shipping of bulk 

solids, soybean, corn, sorghum, wheat bran in general and secreted products at the port of 

Paranaguá, having a technical structure comprising: 2 grain hoppers for products reception 

with a capacity of 3,000 t / h, being: 1,500 t / h for road discharge with 3 truck dumpers 

and 1,500 t / h for railroad discharge splitted into 3 flows for three different products at the 

same time. The rail yard has capacity for 80 full and 40 empty wagons at the same time. 

There are 4 warehouses with capacity of 25,000 tons each plus 1 warehouse with capacity 

for 50,000 tons and one more for 60,000 t. There are 2 conveyor belts that can be operated 

simultaneously with capacity to embark 3,000 t / h, being 1,500 tons each.

Coamo Agroindustrial Cooperative (www.coamo.com.br  coamo@coamo.com.br)  

maintains since 1990 the port terminal in Paranaguá, Paraná State, for export of the coop 

products. Three grain warehouses offer a total storage capacity of 98 thousand tons of 

grain, products are shipped via conveyor belts with a rated capacity of 1,500 t /h. The 

cooperative also mantains an oil processing industry in Paranaguá processing 2,000 t / d 

of soy besides a grain warehouse with capacity of 70 thousand tons. This modern and agile 

infrastructure, coupled with efficient logistics, allows Coamo to process its operations at the 

port of Paranaguá. 

Portuário
Port Terminal Services

Serviços de Terminal
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A Cotriguaçu (www.cotriguacu.com.br  

cotriguacu@cotriguacu.com.br) opera um 

terminal ferroviário que é um marco histórico 

que abre novos caminhos para o crescimento e a 

permanente expansão da agroindústria regional, 

reduzindo custos de armazenagem e transporte 

e tornando os produtos mais competitivos nos 

mercados internacionais. 

Os principais serviços são: Câmara Frigorífica 

com capacidade para 10 mil toneladas, pátio 

de contêineres, além de instalações de apoio. 

Idealizado em parceria com a   Ferroeste,  visa 

atender frigoríficos e empresas de todo o país, 

oferecendo serviços de recepção de produtos 

congelados para armazenagem; monitoramento de 

contêineres frigorificados e embarque em vagões 

ferroviários; monitoramento de caminhões no 

pátio  de estacionamento e recepção e embarque 

de contêineres de carga   geral.

Cotriguaçu Coop (www.cotriguacu.com.br   

cotriguacu@cotriguacu.com.br) operates a 

rail terminal which is a milestone that opens 

new paths for growth and ongoing expansion 

of regional agribusiness, reducing storage 

and transportation costs and ensuring greater 

competitiviness for our products in the 

international market. 

Main services are: a large refrigerator 

with capacity 10 thousand tons, a patio 

for containers besides support facilities. 

Conceived in partnership with Ferroeste, 

aims to work for frozen product companies 

across the country, providing reception 

of frozen products for storage services; 

monitoring and boarding on railcars of 

refrigerated containers; monitoring of trucks 

in the parking lot and receipt and shipment of 

general cargo containers.

Ferroviário
Rail Terminal Services

Serviços de Terminal



64



65

Outros Ramos 
de Cooperativas

Other Branches of Cooperatives
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O diferencial entre cooperativas de crédito e bancos comerciais é que elas prestam 

serviços aos seus cooperados que, como donos dos empreendimentos, além 

de terem acesso a todos os serviços e produtos, participam integralmente dos 

resultados, sempre na proporção de suas operações. Este resultado permanece 

nas comunidades, gerando benefícios sociais, local e regionalmente.

São submetidas às regulamentações do Banco Central do Brasil como todos os 

agentes financeiros no nosso país e suas operações são as mesmas oferecidas 

pelos bancos. A Ocepar conta com 56 cooperativas de crédito registradas, 

que geram cerca de 8.100 empregos diretos e congregam mais de 1.060 mil 

associados. O interesse nas cooperativas deve- se principalmente ao baixo custo 

das operações de crédito quando comparadas a outros agentes, sua presença 

na maior parte dos municípios paranaenses e à oferta e desenvolvimento dos 

produtos e serviços adaptados às demandas de seus cooperados. 

A maioria das cooperativas de crédito no Paraná estão vinculadas a um dos 03 

sistemas existentes: Sicredi, Sicoob e o Uniprime. Atuam ainda cooperativas de 

crédito singulares não ligadas a estes sistemas, operando de forma independente.

The differential factor between credit cooperatives and commercial banks is that 

coops provide services for their members who, as owners of businesses, are 

granted access to all services and products and fully participate in the results, 

in proportion to their operations. These results remain in the community, 

generating social, local and regional benefits. 

They must comply with regulations of the Central Bank of Brazil, like all 

financial agents of our country, and their operations are the same as those 

offered by banks. Ocepar has 56 registered credit cooperatives that generate 

8,100 direct jobs and unites more than 1,060 thousand members. The interests 

of cooperatives should be mainly targeted at low cost of credit operations in 

comparison with other agents, assuring their presence in most municipalities of 

Paraná, and supplying and developing products and services that meet the needs 

of their members. 

Most credit cooperatives of Paraná are linked to one of the 03 existing systems: 

Sicredi, Sicoob and Uniprime. There are also first-level credit cooperatives that 

are not linked to these systems and operate independently.

Crédito
Credit Cooperatives

Cooperativas de
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Sistema Sicredi
No Paraná abrange uma cooperativa central, a Cooperativa 
Central de Crédito e Investimentos dos Estados do Paraná, 

São Paulo e Rio de Janeiro – Central Sicredi PR/SP/RJ 
(www.sicredi.com.br  suzane_almeida@sicredi.com.br) 

e 24 cooperativas singulares.

Sistema Sicoob Unicoob
Congrega, no Paraná, uma cooperativa central, a Central das Cooperativas de 

Crédito Unicoob – Sicoob Central Unicoob
(www.sicoobpr.com.br  diretoria@sicoobpr.com.br) e 

14 cooperativas singulares, a maioria delas de livre admissão. 

Sistema Uniprime
No Paraná, o sistema de cooperativas de economia e crédito 

mútuo dos profissionais da área de saúde, o Sistema Uniprime
(www.uniprimecentral.com.br) é formado por uma cooperativa central, a 

Central Interestadual de Cooperativas de Crédito Ltda – Uniprime Central 
(www.uniprimecentral.com.br  central@uniprimecentral.com.br) 

e 06 cooperativas singulares.

Cooperativas de Crédito Independentes
São 09 as cooperativas singulares de crédito independentes filiadas à Ocepar, 

sendo 03 cooperativas rurais – Credicoamo 
(www.credicoamo.com.br  credicoamo@coamo.com.br), Credicoopavel 

(www.credicoopavel.com.br  credicoopavel@credicoopavel.com.br)  e 
Credialiança (www.credialianca.com.br  credi@credialianca.com.br), 

formadas por cooperados relacionados a cooperativas agropecuárias e 
06 urbanas – Credibrf (veridiana.serrano@brf-br.com), Credisanepar 

(credisanepar@gmail.com), Creserv Pinhão (creserv@creservpinhao.com.br), 
 Coopesf (www.coopest.com.br  coopesf@coopesf.com.br), Rodocrédito 

(www.rodocredito.coop.br  rodocredito@rodocredito.coop.br) e 
Votorantin (delcidim@votoran.com.br) onde os cooperados são vinculados a 

uma categoria profissional ou trabalhadores de uma 
indústria. O foco destas cooperativas é concentrado nas 

necessidades dos cooperados destes grupos específicos.

Sicredi System
In Paraná Sicredi System consists of a central cooperative, Cooperativa Central de Crédito e 
Investimentos dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro – Central Sicredi PR/SP/RJ 
(www.sicredi.com.br  suzane_almeida@sicredi.com.br) and 24 first-level cooperatives.

Sicoob Unicoob System 
Sicoob Unicoob System consists in Paraná State of a central cooperative, Central das Cooperativas 
de Crédito Unicoob – Sicoob Central Unicoob (www.sicoobpr.com.br  diretoria@sicoobpr.com.br) 
and 14 first-level cooperatives, most of which permit free admission of members.

Uniprime System
In Paraná the credit cooperatives of professionals of the health sector comprises a central 
cooperative, Central Interestadual de Cooperativas de Crédito Ltda – Uniprime Central   
(www.uniprimecentral.com.br  central@uniprimecentral.com.br) and 06 first-level cooperatives.

Independent Credit Cooperatives
There are 08 independent first-level credit cooperatives affiliated to Ocepar, of which 03 are 
rural cooperatives –  Credicoamo (www.credicoamo.com.br  credicoamo@coamo.com.br), 
Credicoopavel (www.credicoopavel.com.br  credicoopavel@credicoopavel.com.br and 
Credialiança (www.credialianca.com.br  credi@credialianca.com.br), formed by members that are 
linked to livestock cooperatives, and 06 are urban cooperatives – Credibrf 
(veridiana.serrano@brf-br.com), Credisanepar (credisanepar@gmail.com), 
Creserv Pinhão (creserv@creservpinhao.com.br), Coopesf 
(www.coopesf.com.br  coopesf@coopesf.com.br), 
Rodocrédito (www.rodocredito.coop.br   
rodocredito@rodocredito.coop.br) and 
Votorantin (delcidim@votoran.com.br), in 
which members are linked to a professional 
category or are industrial workers. 
These cooperatives focus on the needs 
of the members of these specific groups.
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Registra-se que 13% da população do Paraná 

são beneficiários de cooperativas de saúde. Administradas 

empresarialmente, num ambiente altamente competitivo, as cooperativas de saúde oferecem 

atendimento rápido e confiável, sendo para os usuários, 

sinônimo de qualidade e credibilidade. 

No Paraná, as cooperativas do ramo de saúde são representadas por 02 federações, 

a Unimed, cuja central, a Federação Estadual das Cooperativas Médicas - Unimed do 

Estado do Paraná (www.unimed.com.br/parana  parana@unimedpr.com.br) conta com 20 

cooperativas singulares registradas na Ocepar, que são formadas por médicos das mais 

variadas especialidades; a Uniodonto, cuja federação, a Federação Estadual das Cooperativas 

Odontológicas - Uniodonto Paraná (www.uniodontolondrina.com.br    

 diretoria@uniodontolondrina.com.br) conta com 03 cooperativas singulares formadas por 

dentistas. Outras cooperativas formadas por profissionais prestadores de serviços de saúde, 

como médicos anestesiologistas, médicos pediatras, médicos cirurgiões cardiovasculares, 

médicos imaginologistas, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros: C. S. 

Assistance (assistance@netpar.com.br), Comepp (administrativo@comepp.com.br),   

Coopcardio PR (coopcardiopr@gmail.com),  Copamed 

(www.copamed.med.br  copamed@copamed.med.br), Copan (www.copan.org.br    

diretoria@copan.org.br), Copi (cooperativadeimaginologistas@gmail.com), Dental Uni 

(www.dentaluni.com.br  diretoria@dentaluni.com.br) e 

Unifisio (unifisio.fisio@gmail.com).   

An estimated 13% of the population of Paraná are beneficiaries of a health 

cooperative. These cooperatives have a business-based management that 

operates in a highly competitive environment, and they offer quick and reliable 

assistance for users, who consider them a reference in quality and reliability. 

Health cooperatives in the State of Paraná are represented by 02 federations: 

the State Federation of Unimeds of Paraná State – Unimed do Estado do 

Paraná (www.unimed.com.br/parana  parana@unimedpr.com.br )  

with 20 first level coops registered at Ocepar, formed by several 

specialized medical doctors; and Uniodonto, which federation, Federação 

Estadual das Cooperativas Odontológicas - Uniodonto Paraná 

(www.uniodontolondrina.com.br  dominguescont@brturbo.com.br) 

represents 03 first level coops registered at Ocepar, formed by dentists. Other 

cooperatives formed by several professional health service providers, such 

as anaesthetists doctors, paediatricians, cardiovascular surgeons, medical 

radiologists, dentists, physical therapists, among others: C. S. Assistance 

(assistance@netpar.com.br), Comepp (administrativo@comepp.com.br),  

Coopcardio PR (coopcardiopr@gmail.com), Copamed (www.copamed.med.br  

 copamed@copamed.med.br), Copan (www.copan.org.br  

diretoria@copan.org.br), Copi (cooperativadeimaginologistas@gmail.com), 

Dental Uni (www.dentaluni.com.br  diretoria@dentaluni.com.br) and 

Unifisio (unifisio.fisio@gmail.com).

Saúde
Health Cooperatives

Cooperativas de
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Transport Cooperatives

Cooperativas de

As cooperativas de transporte reúnem transportadores autônomos de cargas e de passageiros, 

sendo uma alternativa de valorização profissional e melhor remuneração dos profissionais, 

que são donos de seus veículos de transporte. Organizados, tornam a categoria profissional 

mais forte, o que traz benefícios nas negociações com os tomadores de serviços, que também 

se sentem mais seguros ao contratarem os serviços das cooperativas. No Paraná, temos 

cooperativas de transportadores rodoviários - Cargas e Anexos (www.coopanexos.com.br  

coopanexos@coopanexos.com.br), Cooper-Araucaria (moacir_tuleskipereira@hotmail.com), 

Coopercaf (diretoria@coopercaf.com.br),  Cooperfax  (cooperfax@hotmail.com), 

Cooperleste (www.cooperleste.com.br  wilson@cooperleste.com.br).  

Cooperlog (www.cooperlog.com.br  valdemar.palu@cooperlog.com.br), Coopermap 

(exato@maripanet.com.br), Coopermar (gibafh@hotmail.com), Coopertiba 

(coopertiba@onda.com.br), Coopertrac (coopertrac@coopertrac.com),  Cooperunus 

(ricardo.denchuski@cooperunus.com.br), Coopitran (coopitran@gmail.com), Coopon 

(coopon@uol.com.br), Cooptran (coop.tran@oi.com.br), Cootrac (contabil@cootrac.com.br), 

Cootramil (cootramil@cootramil.com.br), Cootranspar (contabcaf@uol.com.br), Cootrast 

(denes@cootrast.com.br), Coptrans (bortot@coptrans.com.br), Cotrag (cotrag@lupis.com.br),

 Cotramario (itelvino@cotramario.com.br), Cotranauta (cotranauta-ilhadomel@bol.com.br),

 Cotranspel (cotranspel@gmail.com), Cotransul (cotransul@cotransul.com.br, Cotrelena 

(cotrelenash@hotmail.com), Cotroledo (cotroledo@hotmail.com), 

Rodabrasil (cooperativarodabrasil@hotmail.com), Rodocoop 

(gerencia@rodocoop.com.br), Transcooper (alberto@coopertradicao.com.br), Trascoopercam 

(trascoopercam@hotmail.com) e uma cooperativa de taxistas – 

Aerotaxi (contato@cooperativaaerotaxi.com.br).

Transport cooperatives unite self-employed cargo and passenger transporters, representing 

an alternative of professional valorisation and better salaries for professionals that are 

owners of their transport vehicles. Organized in cooperatives they feel the benefits in 

negotiations with the market, which, in turn. feels safer to hire their services. 

In Paraná there are road transport cooperatives - Cargas e Anexos 

(www.coopanexos.com.br  coopanexos@coopanexos.com.br), Cooper-Araucaria 

(moacir_tuleskipereira@hotmail.com), Coopercaf (diretoria@coopercaf.com.br),  

Cooperfax (cooperfax@hotmail.com), Cooperleste (www.cooperleste.com.br   

wilson@cooperleste.com.br). Cooperlog (www.cooperlog.com.br  / 

valdemar.palu@cooperlog.com.br), Coopermap (exato@maripanet.com.br), 

Coopermar (gibafh@hotmail.com), Coopertiba (coopertiba@onda.com.br), Coopertrac 

(coopertrac@coopertrac.com),  Cooperunus (ricardo.denchuski@cooperunus.com.br), 

Coopitran (coopitran@gmail.com), Coopon (coopon@uol.com.br), Cooptran 

(coop.tran@oi.com.br), Cootrac (contabil@cootrac.com.br), Cootramil (cootramil@

cootramil.com.br), Cootranspar (contabcaf@uol.com.br), Cootrast 

(denes@cootrast.com.br), Coptrans (bortot@coptrans.com.br), Cotrag 

(cotrag@lupis.com.br), Cotramario (itelvino@cotramario.com.br), Cotranauta 

(cotranauta-ilhadomel@bol.com.br), Cotranspel (cotranspel@gmail.com), Cotransul 

(cotransul@cotransul.com.br, Cotrelena (cotrelenash@hotmail.com), Cotroledo 

(cotroledo@hotmail.com), Rodabrasil (cooperativarodabrasil@hotmail.com), Rodocoop 

(gerencia@rodocoop.com.br), Transcooper (alberto@coopertradicao.com.br), 

Trascoopercam (trascoopercam@hotmail.com) - and one taxi driver cooperative – Aerotaxi 

(contato@cooperativaaerotaxi.com.br).
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As cooperativas educacionais podem 
ser formadas por pais de alunos, por 

professores – como a Cooperativa Ceilin 
(ceilin_ctba@yahoo.com.br) - ou por 

alunos que buscam no cooperativismo 
uma solução adequada às suas 

necessidades no setor da educação. Pais 
de alunos, por exemplo, podem manter 

escolas com o objetivo da formação 
integral de seus filhos através da interação 
de toda a estrutura educacional. A melhor 
qualidade do ensino, redução dos custos 
e melhores condições ao corpo docente 

e discente são algumas das vantagens 
dessas cooperativas – Colégio Cooperativa 

(colegiocooperativa@ig.com.br),  
Coopermundi (www.coopermundi.com.br   

financeirocooper@gmail.com). 
Neste ramo também estão inseridas as 

cooperativas escola, constituídas por 
alunos de escolas técnicas agrícolas 
que exercem atividade agropecuária 

para auxiliar na manutenção dos 
estabelecimentos de ensino – 

Ceacemp (colegioagricola@ig.com.br), 
Ceacepom (caeom@uol.com.br) e

 Coopecosta (agricolarn@yahoo.com.br).

Educational cooperatives can be formed 
by parents of students, teachers – 
like Cooperative Ceilin 
(ceilin_ctba@yahoo.com.br) - or 
students who seek an adequate 
solution for their educational needs in 
cooperativism. Parents of students, for 
example, can maintain schools in order 
to assure a whole day education for their 
children through interaction with the 
entire educational structure. The best 
quality in education, cost reduction and 
better conditions for staff and students 
are some of the advantages of these 
cooperatives - Colégio Cooperativa 
(colegiocooperativa@ig.com.br),  
Coopermundi 
(www.coopermundi.com.br  

financeirocooper@gmail.com). School 
cooperatives are also included in this 
sector, which are formed by students 
of technical agricultural schools that 
conduct agricultural activities to help to 
maintain teaching facilities - Ceacemp 
(colegioagricola@ig.com.br), Ceacepom 
(caeom@uol.com.br) and Coopecosta 
(agricolarn@yahoo.com.br).

Educacionais
Educational Cooperatives

Cooperativas

O cooperativismo de infraestrutura é 
composto por 01 cooperativa central, a 

Federação das Cooperativas  de Eletrificação 
Rural - Fecoerpa (jaime@cerpa.net.br) e 

cooperativas singulares - Ceral 
(ceral@ceral.com.br), Ceral-Dis 

(ceraldis@ceraldis.com.br),
Cercar  (cercar@cercar.com.br), Cercho 

(cercho@cercho.com.br), Cerme  
(www.cerme.com.br  

coopcerme@gmail.com), Cerpa 
(jaime@cerpa.net.br),  Cerwit 

(ewald@witmarsum.coop.br), Eletrorural 
(eletrorural@eletrorural.com.br) que 

desenvolviam suas atividades instalando 
redes de energia elétrica no meio rural, 

fornecendo a energia aos cooperados 
através da geração própria ou repassando-a 

das concessionárias estatais, com 
a comercialização e manutenção de 
equipamentos elétricos e prestação 

de serviços. Com a desestatização e 
mudança da política energética do país, as 
cooperativas passaram a ser revitalizadas, 
gerando energia própria com a construção 

de pequenas centrais hidrelétricas, 
sendo que algumas também operam com 

distribuição de água.

Infrastructure  cooperativism comprises 
01 central cooperative, the Federation 
of Rural Electrification Cooperatives 
- Fecoerpa (jaime@cerpa.net.br) and 
first-level cooperatives - Ceral 
(ceral@ceral.com.br), Ceral-Dis 
(ceraldis@ceraldis.com.br), 
Cercar  (cercar@cercar.com.br), 
Cercho (cercho@cercho.com.br), 
Cerme  (www.cerme.com.br  

coopcerme@gmail.com), Cerpa 
(jaime@cerpa.net.br), Cerwit 
(ewald@witmarsum.coop.br), Eletrorural 
(eletrorural@eletrorural.com.br))  which 
activities include installation of power 
networks in rural areas, power supply 
for members through management of 
their own generation units or transferring 
generation to state utility companies, 
with commercialization and maintenance 
of power equipment and service 
provision. After privatization and a 
change in the national power policy, 
cooperatives were revitalized and 
generate their own electricity with the 
construction of small hydroelectric 
plants, some of which also operate with 
water distribution.

Infraestructure Cooperatives

Cooperativas de

Infraestrutura
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A organização dos profissionais e trabalhadores 

das mais diferentes profissões em cooperativas de trabalho representa uma nova 

filosofia empresarial que permite organizar a oferta de trabalho especializado, 

sendo uma forma de promover a elevação de renda do trabalhador ao 

reduzir os custos individuais da atividade em relação ao trabalho autônomo. 

Promove a condição social do trabalhador, ao recolher as contribuições 

previdenciárias, realizar convênios para atendimento à saúde, seguros de vida 

e de acidentes pessoais em grupo e outros benefícios que estariam fora do 

alcance da maioriados trabalhadores autônomos. Como em todos os ramos 

do cooperativismo, o cooperado é ao mesmo tempo, dono de seu negócio, 

usuário e fornecedor da cooperativa, exercendo todos os seus direitos e devendo 

observar seus deveres e responsabilidades. 

Os cooperados das cooperativas de trabalho registradas na Ocepar oferecem 

seus serviços ao mercado de trabalho de forma conjunta e solidária, em áreas 

como assistência técnica à produção rural, florestal, aquífera, extensão rural e 

similares – Biolabore (biolabore@gmail.com); Coopermais 

(coopermais@outlook.com); Intercooop (office@intercoop.com.br  

www.intercoop.com.br); Unicampo (unicampo@unicampo.coop.br  

www.unicampo.coop.br); zeladoria e portaria para condomínios e conjuntos 

comerciais – Cooperdol (cooper@sercomtel.com.br); radiologia – 

Cooperadi (cooperad@terra.com.br); auditoria – Cooproserv 

(cooproserv@cooproserv.com.br  www.cooproserv.com.br); profissionais e 

consultores de diversas áreas técnicas, Pluricoop (cleide.bulla@cocamar.com.br).

The organization of professionals and employees of a wide range of professions into worker 

cooperatives is a new business philosophy that allows the organization of specialized work 

provision and a way to promote higher salaries for workers by reducing individual business 

costs of self- employed professionals. It also promotes the social condition of the worker 

by collecting social security contributions, providing health plans, collective personal life 

and accident insurance and other benefits that would otherwise be unobtainable for most 

self-employed professionals. As in all fields of cooperativism, members are simultaneously 

business owners, users and service providers of the cooperative, exercising all their rights while 

complying with their duties and responsibilities. 

Members of worker cooperatives registered at Ocepar jointly offer their services in the labour 

market and work towards a common goal in areas as technical assistance for farmers and other 

related fields of rural, forest, aquiculture and similar production - Biolabore 

(biolabore@gmail.com); Coopermais (coopermais@outlook.com); Intercooop 

(office@intercoop.com.br  www.intercoop.com.br); Unicampo (unicampo@unicampo.coop.

br  www.unicampo.coop.br) janitors and porters for condominiums and comercial complexes– 

Cooperdol (cooper@sercomtel.com.br); radiology – Cooperadi (cooperad@terra.com.br); 

auditing – Cooproserv (cooproserv@cooproserv.com.br  www.cooproserv.com.br); 

profissionals and consultants for several technical areas - Pluricoop (cleide.bulla@cocamar.com.br).

Trabalho
Worker Cooperatives

Cooperativas de
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As cooperativas de turismo e lazer contribuem para a geração de 

oportunidades de trabalho para pessoas que exercem atividades 

ligadas ao atendimento de turistas. Uma cooperativa de turismo 

no Paraná, Coottrafoz (coottrafoz@hotmail.com), oferece 

facilidades de transporte e turismo para visitantes da cidade de 

Foz do Iguaçu que abriga uma das paisagens mais fascinantes do 

mundo: as Cataratas do Iguaçu. 

E, em parceria com diversas cooperativas agropecuárias formadas 

a partir das colonizações europeias no Paraná foi constituída, em 

2004, a Cooptur (contato@cooptur.coop.br  

www.cooptur.coop.br). Formada por cooperados que dispõem 

de produtos, instalações e atrações interessantes para visitantes, 

tendo propiciado divulgação da cultura e história do meio rural de 

oito municípios, além de oferecer 

oportunidades de lazer e entretenimento a visitantes 

e gerar renda para os cooperados.

Tourism and leisure cooperatives contribute to the generation 

of employment opportunities for people that are connected to 

tourist services. There is one coop in Paraná State that offers 

transportation and tourism services, Coottrafoz (coottrafoz@

hotmail.com), for visitors of the city of Foz do Iguaçu, home 

of one of the most fascinating landscapes in the world: the 

Iguaçu Falls. 

And, the Cooptur (contato@cooptur.coop.br  

www.cooptur.coop.br) was established through a partnership 

with various livestock cooperatives based in European 

colonies in Paraná, in 2004. It is formed by cooperative 

members that provide interesting products, facilities and 

attractions for visitors. It also promotes the dissipation 

of culture and history of the rural environment of eight 

municipalities, offers leisure and entertainment to visitors and 

generates income for the members.

Turismo e Lazer
Tourism and Leisure Cooperatives

Cooperativas de
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Cooperativas habitacionais 

reúnem pessoas que visam a 

construção ou aquisição de 

residências próprias.

Os recursos podem ser próprios, 

através do autofinanciamento, 

onde todos os cooperados 

contribuem com parcelas 

mensais gerando um fundo para 

a construção da obra ou externos, 

através dos agentes financeiros, 

fundos imobiliários ou de outras 

fontes. No Paraná, as 

duas cooperativas 

habitacionais registradas na 

Ocepar – Coohabivel 

(cohamic@hotmail.com) e 

Coohacol (coohacol@gmail.com) 

são localizadas em Cascavel.

Housing cooperatives unite 

persons that want to build 

or acquire their own houses. 

Resources can be obtained from 

the cooperative through self-

financing, where all members 

contribute with monthly 

instalments and create a fund 

for the construction of houses, 

or it can be obtained externally, 

through financial brokers, 

housing funds or other sources.  

In Paraná two 

housing cooperatives are 

registered at Ocepar  – 

Coohabivel 

(cohamic@hotmail.com) and 

Coohacol (coohacol@gmail.com), 

both located in Cascavel.

Habitacionais
Housing Cooperatives

Cooperativas

Consumo
Consumer Cooperative

Cooperativa de

As cooperativas de consumo são 

formadas por pessoas que se unem 

com o objetivo de adquirem bens de 

consumo em conjunto. Adquirindo 

quantidades maiores, elas têm maior 

poder de barganha com os fornecedores, 

conseguindo negociar prazos mais 

dilatados e preços menores. A Cotrasul 

(inacio@frimesa.com.br) é constituída por 

colaboradores de uma cooperativa central 

na Região Oeste do Paraná.

Consumer cooperatives are formed 

by people that want to jointly acquire 

consumer goods. The acquisition of 

larger volumes allows them greater 

bargaining power with suppliers, 

leading to better payment terms 

and lower prices. Cotrasul 

(inacio@frimesa.com.br) is formed 

by collaborators of a central 

cooperative in the West Region of 

Paraná.
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Agropecuário
AGRÁRIA
Praça Nova Patria, s/nº - Colonia Vitoria 
Distrito Entre Rios - 85139-400 - Guarapuava - PR
55 (42)3625-8000
agraria@agraria.com.br  www.agraria.com.br
Presidente: Jorge Karl
 
AGROPAR
Av. Sesquicentenario, 118 - Jardim América
85935-000 - Assis Chateaubriand - PR
55 (44)3528-4748
cadastro.agropar@visaonet.com.br
www.agropar.coop.br
Presidente: Mauro José Jordão
 
APROCER COOPERATIVA
Rodovia Parigot de Souza Km 254 - Distrito Industrial
84950-000 – Wenceslau Bráz – PR
55 (43)3528-2079
aprocer135@hotmail.com   
Presidente: Joji Matsubara
 
BOM JESUS
Rodovia Br 476 - Km 198 , s/nº, Caixa Postal 45 
Olaria - 83750-000 - Lapa - PR
55 (41)3622-1515
bomjesus@bj.coop.br  www.bj.coop.br
Presidente: Luiz Roberto Baggio
 
C.VALE
Av. Independencia, 2347
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-8181
diret@cvale.com.br  www.cvale.com.br
Presidente: Alfredo Lang

CAMDUL
Rua Princesa Izabel, 330 - Caixa Postal 151
85660-000 - Dois Vizinhos - PR
55 (46)3536-3738
ezoleide@hotmail.com    
Presidente: Leocir Sartor

CAMISC
Rua Quatro, 503 - Caixa Postal 1
85525-000 - Mariópolis - PR
55 (46)3226-8300
camisc@camisc.com.br  www.camisc.com.br
Presidente: Nelson Andre de Bortoli

CAMP
Rua Lamenha Lins, 815 - Caixa Postal 9
84400-000 - Prudentópolis - PR
55 (42)3446-1336
camp@camp.coop.br  www.camp.coop.br
Presidente: Henrique Ambrosio Chiaradia
 

CAPAL
Rua Saladino de Castro, 1375 - Caixa Postal 1
84990-000 - Arapoti - PR
55 (43)3512-1000
capal@capal.coop.br  www.capal.coop.br
Presidente: Erik Bosch
 
CASB
Avenida Rio de Janeiro, 1150
86220-000 - Assaí - PR
55 (43)3262-1106
coopsubra2@gmail.com    
Presidente: Augusto Tsuzisaki
 
CASTROLANDA
Praça dos Imigrantes, 03 - Caixa Postal 131
Colonia Castrolanda - 84165-970 - Castro - PR
55 (42)3234-8000
anajulia@castrolanda.coop.br
www.castrolanda.coop.br
Presidente: Frans Borg
 
CATIVA
Rua Belgica, 355 - Jardim Igapó
86046-120 - Londrina - PR
55 (43)3341-1905
cativa@coopcativa.com.br  www.coopcativa.com.br
Presidente: Paulo Cesar Pelisser Maciel
 
CLAC
Rua Colombo, 1975 - Sala 01 - Centro
83005-400 - São José dos Pinhais - PR
55 (41)3035-5850
alberi@clac.coop.br    
Presidente: Ricardo Gawlak
 
CM3
Rodovia BR 158 - Km 85, s/nº - Distrito Industrial
87701-970 - Paranavaí - PR
55 (44)3421-6000
corporativo@cm3cooperativa.com.br
www.cm3cooperativa.com.br
Presidente: Paulo Edson Pratinha Alves
 
COACAN
Rodovia BR 373 - Km 400, s/nº - Caixa Postal 50
85140-000 - Candói - PR
55 (42)3638-1023
coacan@ig.com.br    
Presidente: Mauro Mendes de Araujo
 
COACIPAR
Rua Quinze de Novembro, 173 - Jardim Iguaçu
87705-360 - Paranavaí - PR
55 (44)3422-2461
coacipar@coacipar.com.br  www.coacipar.com.br
Presidente: Hercules Edemir Cestaro
 

COAGRO
Rua Padre Cirilo, 196 - Caixa Postal 11
85760-000 - Capanema - PR
55 (46)3552-8000
coagro@coagro.com.br  www.coagro.com.br
Presidente: Sebaldo Waclawovsky

COAGRU
Av. das Industrias - Km 01 - Caixa Postal 162
Bairro Industrial - 85440-000 - Ubiratã - PR
55 (44)3543-8800
coagru@coagru.com.br  www.coagru.com.br
Presidente: Áureo Zamprônio
 
COAMIG
Rua Benjamin Constant, 1718
85010-190 - Guarapuava - PR
55 (42)3623-4012
coamig@coamig.com.br    
Presidente: Edson Rodrigues de Bastos
 
COAMO
Rua Fioravante Joao Ferri, 99 - Caixa Postal 460
87308-445 - Campo Mourão - PR
55 (44)3599-8000
coamo@coamo.com.br  www.coamo.com.br
Presidente: José Aroldo Gallassini
 
COAPROCOR
Rua Guarani, s/nº - Centro
86970-000 - Corumbataí do Sul - PR
55 (44)3277-1171
coaprocoragroindustrial@hotmail.com
www.coaprocor.com.br
Presidente: Gerson Rodrigues da Cruz
 
COASUL
Rua General Osorio, 920 - Caixa Postal 31
85570-000 - São João - PR
55 (46)3533-8100
coasul@coasul.com.br  www.coasul.com.br
Presidente: Paulino Capelin Fachin
 
COAVE
Rodovia Pr. Atilio Mezzon Km 01 - Zona Rural 
85410-000 - Nova Aurora - PR
55 (45)3243-2089
coave.granja@hotmail.com    
Presidente: Helio Girelli
 
COCAMAR
Estrada Oswaldo de Moraes Correa, 1000 - 
Caixa Postal 932 - 87065-240 - Maringá - PR
55 (44)3221-3007
cocamar@cocamar.com.br  www.cocamar.com.br
Presidente: Luiz Lourenço

COCARI
Rua Lord Lovat, 420 - Caixa Postal 64
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-8800 
diretores@cocari.com.br  www.cocari.com.br
Presidente: Vilmar S. Sebold
 
CODEPA
Rodovia PR 459 - Km 2
85540-000 - Mangueirinha - PR
55 (46)3243-8300
codepa@codepa.com.br  www.codepa.com.br
Presidente: Nelson Jose Konzen
 
COFERCATU
Rua Sidney Ninno, 289 - Caixa Postal 14
86160-000 - Porecatu - PR
55 (43)3624-1000
cofercatu@cofercatu.coop.br  www.cofercatu.coop.br
Presidente: Sergio Bibiano Rodrigues
 
COLARI
Av. Amazonas, 1626 - Caixa Postal 135
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-1182
admcolari@bwnet.com.br    
Presidente: Newton Goy Kimura
 
CONFEPAR
Avenida Arthur Thomas, 2389 - Gleba Cambé
86066-000 - Londrina - PR
55 (43)3379-1313
confepar@confepar.com.br  www.confepar.com.br
Presidente: Sebastião Jamil Beleboni
 
COOAVISUL
Rua Paraná, 1260
85660-000 - Dois Vizinhos - PR
55 (46)3536-2391
cooavisul@brturbo.com.br    
Presidente: Sergio Sadi Rebonato
 
COOCENTRAL
Rodovia Br 467 Km 98, - Caixa Postal 301
85813-450 - Cascavel - PR
55 (45)3321-3536
cd@coodetec.com.br  www.coodetec.com.br
Presidente: Irineo da Costa Rodrigues
 
COOFAMEL
Rua Angelo Cattani, Lote 1 - 4
85892-000 - Santa Helena - PR
55 (45)3268-2445
coofamel@hotmail.com  www.coofamel.com.br
Presidente: Wagner Gazziero
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COONAGRO
Rua Professor Alvaro Jorge, 62
80320-040 - Curitiba - PR
55 (41)3281-1512
coonagro@coonagro.coop.br  www.coonagro.coop.br
Presidente: Frans Borg
 
COOPAGRICOLA
Rua Olindo Justus, 4723 - Caixa Postal 2502
Cará-Cará - 84043-482 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3228-3400
coopagricola@coopagricola.com.br
www.coopagricola.com.br
Presidente: Gabriel Nadal
 
COOPAVEL
Rodovia BR 277 - Km 591 - Caixa Postal 500
Parque São Paulo - 85803-490 - Cascavel - PR
55 (45)3220-5000
coopavel@coopavel.com.br  www.coopavel.com.br
Presidente: Dilvo Grolli
 
COOPCANA
Av. Tapejara, 2150 - Caixa Postal 101
87780-000 - Paraíso do Norte - PR
55 (44)3438-8000
diretoria@coopcana.com.br  www.coopcana.com.br
Presidente: Germano Sordi
 
COOPELER
Rodovia PR 490 - Km1, s/nº - Parque Industrial
87555-000 – São Jorge do Patrocínio - PR
55 (44)3634-1789
coopeler.sjp@hotmail.com    
Presidente: José Carlos André
 
COOPERALIANÇA
PR 170 - Km395, s/nº, Zona Rural
Colônia Samambaia - Entre Rios
85138-300 - Guarapuava - PR
55 (42)3625-1889
secretaria@cooperalianca.com
www.cooperalianca.com
Presidente: Edio Sander
 
COOPERANTE
Rua Andre Valenga, 360 - Caixa Postal 22
83870-000 – Campo so Tenente - PR
55 (41)3628-1308
cooperante@cooperante.com.br    
Presidente: Guilherme Grein
 
COOPERATIVA MARIA MACIA
Rua Santa Cruz, 923 - Centro
87300-440 - Campo Mourão - PR
55 (44)3017-1211
mariamacia@mariamacia.com.br    
www.mariamacia.com.br
Presidente: Luiz Carlos Braga
 

COOPERLATE-VIDA
Rua Claudino dos Santos, 218, Centro
85550-000 – Coronel Vivida - PR
55 (46)3232-3342
cooperlatevida@yahoo.com.br    
Presidente: João Borges de Ramos
 
COOPERNOBRE
Rua sa Liberdade, 1778
85900-130 - Toledo - PR
55 (45)3238-1739
rdetogni@hotmail.com    
Presidente: Gilberto Furlan
 
COOPERPONTA
Avenida Newton Slaviero, 501 - Cará-Cará
84043-560 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3229-2552
cooperponta@interponta.com.br    
Presidente: Atsushi Fujimatsu
 
COOPERTRADIÇÃO
Rodovia PR 493, 1911
85503-390 - Pato Branco - PR
55 (46)3220-2000
coopertradicao@coopertradicao.com.br    
www.coopertradicao.com.br
Presidente: Julinho Tonus
 
COOPERVAL
Praça do Café, 214
86900-000 - Jandaia do Sul - PR
55 (43)3432-9800
cooperval@cooperval.com    
www.cooperval.com
Presidente: Fernando Fernandes Nardine
 
COOPLEITE
Cooperativa Central De Captação De Leite
Av. Arthur Thomas, 2166
86066-000 – Londrina – Pr
55 (43)3379-1313
claudiobrito@confepar.com.br    ---
Presidente: Sebastião Jamil Beleboni
 
COOVICAPAR
Estrada Ot 007 - Vila Nova
85926-000 - Toledo - PR
55 (45)3269-1116
betomutti@uol.com.br    
Presidente: Telvir Antonio Kaefer
 
COPACOL
Rua Desembargador Munhoz de Mello, 176
Caixa Postal 11 - 85415-000 - Cafelândia - PR
55 (45)3241-8080
copacol@copacol.com.br  www.copacol.com.br
Presidente: Valter Pitol

COPAGRA
Av Leonardo Spadini, 459
87970-000 - Nova Londrina - PR
55 (44)3432-1133
copagra@copagra.coop.br  www.copagra.coop.br
Presidente: Jonas Keiti Kondo
 
COPAGRIL
Av Maripa, 2180
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
55 (45)3284-7500
copagril@copagril.com.br  www.copagril.com.br
Presidente: Ricardo Silvio Chapla
 
COPERFLORA
Rodovia Br 369, s/nº, Km 447 - Zona Rural
85440-000 - Ubiratã - PR
55 (45)3543-8800
coagru@coagru.com.br    
Presidente: Aureo Zampronio
 
COPERGERA
Rodovia BR 376 - Km 396
84250-000 - Imbaú - PR
55 (42)9136-0890
copergera@hotmail.com    
Presidente: Marcos Geraldo Speltz
 
COPROSSEL
Av. Santos Dumont, 5235 - Caixa Postal 77
Parque Industrial - 85303-140 - Laranjeiras do Sul - PR
55 (42)3635-2519
coprossel@coprossel.com.br  www.coprossel.com.br
Presidente: Paulo Pinto de Oliveira Filho
 
COTRIGUAÇU
Rua da Bandeira, 541 - Caixa Postal 51
85812-270 - Cascavel - PR
55 (45)3225-2255
cotriguacu@cotriguacu.com.br
www.cotriguacu.com.br
Presidente: Irineo sa Costa Rodrigues
 
FRIMESA
Rua Bahia, 159 - Bairro Frimesa
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8000
diretoria@frimesa.com.br  www.frimesa.com.br
Presidente: Valter Vanzella
 
FRÍSIA
Av. dos Pioneiros, 2.324
84145-000 - Carambeí - PR
55 (42)3231-9000 
frisia@frisia.coop.br  www.frisia.coop.br
Presidente: Renato João de Castro Greidanus
 

INTEGRADA
Rua São Jerônimo, 200 - Caixa Postal 2071 - Centro
86010-480 - Londrina - PR
55 (43)3294-7000
integrada@integrada.coop.br    www.integrada.coop.br
Presidente: Jorge Hashimoto
 
LAR
Avenida 24 de Outubro, 59
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8800
diretoria@lar.ind.br  www.lar.ind.br
Presidente: Irineo da Costa Rodrigues
 
NOVA CITRUS
Rodovia Pedro Baggio PR 525 - Km 10,850
Secção Cedro
86230-000 - Nova América da Colina - PR
55 (43)3553-1532
novacitrus@hotmail.com    
Presidente: Edson Hideo Gudi

NOVA PRODUTIVA
Av. Rio de Janeiro, 977 - Caixa Postal 261
86730-000 - Astorga - PR
55 (44)3234-8100
sec.executiva@novaprodutiva.com.br    
www.novaprodutiva.com.br
Presidente: Tacito Octaviano Barduzzi Junior
 
PRIMATO
Av. José João Munaro, 625
85906-370 - Toledo - PR
55 (45)3056-7500
diretoria@primato.com.br  www.primato.com.br
Presidente: Ilmo Werle Welter
 
UNICASTRO
Rua Francisco Assis de Andrade, 443
Caixa Postal 97 - 84172-400 - Castro - PR
55 (42)3233-4384
cooperativa@unicastro.com.br    
Presidente: Marcio Mitsuru Yamazaki
 
UNITA
Rodovia BR  369 Km 439, s/nº, Zona Rural
85440-000 - Ubiratã - PR
55 (44)3543-1695
diretoria@copacol.com.br  www.unitacentral.com.br
Presidente: Valter Pitol

WITMARSUM
Av. Presidente Ernesto Geisel, s/nº
84130-971 - Palmeira - PR
55 (42)3254-1147
witmarsum@witmarsum.coop.br
www.witmarsum.coop.br
Presidente: Artur Sawatzky
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Consumo 
COTRASUL
Rua Bahia, s/nº
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8128
inacio@frimesa.com.br    
Presidente: Inácio Carniel
 

Crédito
CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ
Rua Alcides Munhoz, 165 - 1° Andar  - Mercês
80810-040 - Curitiba - PR
55 (41)3281-5400
suzane_almeida@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Manfred Alfonso Dasenbrock
 
COOPESF
Rua Marechal Deodoro, 314, 9º Andar - Sala 903 - 
Centro - 80010-010 - Curitiba - PR
55 (41)3224-3200
coopesf@coopesf.com.br  www.coopesf.com.br
Presidente: Jair Euclides Capristo
 
CREDIALIANÇA
Av. Castro Alves, 1579
86600-087 - Rolândia - PR
55 (43)3255-7810
credi@credialianca.com.br  www.credialianca.com.br
Presidente: José Carlos Bizetto
 
CREDIBRF
Rodovia BR 277 - Curitiba-Ponta Grossa nº 3001
82305-100 - Curitiba - PR
55 (41)3401-7236
veridiana.serrano@brf-br.com
Presidente: Gilberto Antonio Orsato
 
CREDICOAMO
Rua Fioravante Joao Ferri, 99 - Jardim Alvorada
87308-400 - Campo Mourão - PR
55 (44)3599-7000
credicoamo@coamo.com.br  www.credicoamo.com.br
Presidente: José Aroldo Gallassini
 
CREDICOOPAVEL
BR 277 - Km 591 - Parque São Paulo
85403-490 - Cascavel - PR
55 (45)3220-5100
credicoopavel@credicoopavel.com.br    
Presidente: Dilvo Grolli
 

CREDISANEPAR
Rua Mobral, 464 - Jardim Maria Luiza
85819-505 - Cascavel - PR
55 (45)3224-5264
credisanepar@gmail.com    
Presidente: Anibaldo Klais
 
CRESERV PINHÃO
Rua Francisco Dellê, 73
85170-000 - Pinhão - PR
55 (42)3677-1666
creserv@creservpinhao.com.br
Presidente: Jose Faustino
 
RODOCREDITO
Av. Julio Assis Cavalheiro, 1020
85601-000 - Francisco Beltrão - PR
55 (46)3523-7333
rodocredito@rodocredito.coop.br
www.rodocredito.coop.br
Presidente: Albio Stupp
 
SICOOB ALIANÇA
Avenida Curitiba, 1335 - Centro
86800-005 - Apucarana - PR
55 (43)3047-9920
colaboradores@sicoobalianca.com.br
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Osnei José Simões Santos
 
SICOOB ARENITO
Avenida Presidente Castelo Branco, 4170 - Zona I
87501-170 - Umuarama - PR
55 (44)3055-8700
funcionarios@sicoobarenito.com.br
Presidente: Waldir Armelino Campana
 
SICOOB CENTRAL UNICOOB
Av. Duque de Caxias, 882 - Sala 02
87020-025 - Maringá - PR
55 (44)3032-7821
diretoria@sicoobpr.com.br  www.sicoobpr.com.br
Presidente: Jefferson Nogaroli
 
SICOOB CREDICAPITAL
Avenida Brasil, 5577, Sala 01 - Centro
85812-003 - Cascavel - PR
55 (41)3321-3239
presidencia@sicoobcredicapital.com.br    
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Guido Bresolin Junior

SICOOB HORIZONTE
Avenida Arapongas, 446 - Centro
86701-000 - Arapongas - PR
55 (43)3055-2010
diretoria@sicoobhorizonte.com.br
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Fortunato Coelho Graça Junior
 

SICOOB INTEGRADO
Rua Guarani, 143 - Centro
85501-048 - Pato Branco - PR
55 (46)3232-4545
sicoob@sicoobintegrado.com.br
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Lindones Antonio Colferai
 
SICOOB MARECHAL
Rua Santa Catarina, 577 - Centro
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
55 (45)3284-2005
sicoob@sicoobmarechal.com.br
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Luciano Cremonese
 
SICOOB MÉDIO OESTE
Av. Tupãssi, 2928
85935-000 - Assis Chateaubriand - PR
55 (44)3528-0900
nadir@sicoobmediooeste.com.br
www.sicoobpr.com.br
Presidente: José Carlos de Souza
 
SICOOB METROPOLITANO
Av. Pedro Taques, 294 - Zona 03 - Sobreloja 02
87030-000 - Maringá - PR
55 (44)3032-8080
secretaria.diretoria@sicoobmetropolitano.com.br    
Presidente: Luiz Ajita
 
SICOOB NOROESTE DO PARANA
Rua Rio Grande do Norte, 1430
87701-020 - Paranavaí - PR
55 (44)3423-9505
rafael@sicoobnoroestepr.com.br
Presidente: Rafael Benjamim Cargnin Filho
 
SICOOB NORTE DO PARANÁ
Avenida Tiradentes, 1515
86070-370 - Londrina - PR
55 (43)3305-0505
sicoob@sicoobnortepr.com.br
www.sicoobnortepr.com.br
Presidente: Wilson Geraldo Cavina
 
SICOOB SUL
Rua XV De Novembro, 621 - Centro
80020-310 - Curitiba - PR
55 (41)3320-2590
sicoob@sicoobsul.com.br    
Presidente: Jefferson Nogaroli

SICOOB TRÊS FRONTEIRAS
Rua Almirante Barroso, 2077 - Centro
85851-010 - Foz do Iguaçu - PR
55 (45)3901-4990
sicoobtresfronteiras@sicoobtresfronteiras.com.br    
www.sicoobpr.com.br
Presidente: Manuele Maria Fritzen

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Av. Jose Joao Muraro, 1587
Bairro Jardim Porto Alegre - 85906-370 - Toledo - PR
55 (45)3125-7004
sicoob@sicooboeste.com.br  www.sicooboeste.com.br
Presidente: Solange Pinzon de C. Martins
 
SICOOB VALE DO IGUAÇU
Av. Julio Assis Cavalheiro, 211
85601-000 - Francisco Beltrão - PR
55 (46)3055-9814
diretoria@sicoobfb.com.br  www.sicoobpr.com.br
Presidente: João Bactista Manfroi
 
SICREDI AGROEMPRESARIAL PR
Av. Amazonas, 1472 - Centro
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-4276
simone_dasilva@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Agnaldo Esteves
 
SICREDI ALIANÇA PR/SP
Av. Maripá, 610 - Centro
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
55 (45)3284-0401
leandro_lorenzet@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Adolfo Rudolfo Freitag
 
SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP
Av. Ernesto Vilela, 704 - Nova Rússia
84079-000 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3220-9752
cristina_hass@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Popke Ferdinand Van Der Vinne
 
SICREDI CAPAL PR/SP
Rua Saladino de Castro, 1415 - Centro
84990-000 - Arapoti - PR
55 (43)3557-6822
tilene_farina@sicredi.com.br 
Presidente: Luciano Dias Carneiro Klüppel
 
SICREDI CENTRO SUL PR/SC
Rua Coronel José Durski, 26 - 3º Andar - Centro
84400-000 - Prudentópolis - PR
55 (42)3446-3238
maria_pontarollo@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Santo Cappellari
 
SICREDI CREDENOREG PR
Av. Cândido de Abreu, 526
2º andar - Sala 211 - Torre B  - Centro Cívico
80530-905 - Curitiba - PR
55 (41)3352-3592
daiene_fonseca@sicredi.com.br
www.sicredi.com.br
Presidente: Cid Rocha Junior



77

Co
op

er
at

iv
as

 F
or

ne
ce

do
ra

s 
/ S

up
pl

yi
ng

 C
oo

pe
ra

tiv
es

 SICREDI CREDJURIS
Rua Mateus Leme, 2018 - 1º Andar - Centro Cívico
80530-010 - Curitiba - PR
55 (41)3252-1799
simony_barbosa@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Wilson Jose Galheira
 
SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP
Av. Brasil, 127
85760-000 - Capanema - PR
55 (46)3552-1988
angela_christ@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: José César Wunsch
 
SICREDI GRANDES LAGOS PR
Rua Marechal Cândido Rondon, 2328 - Centro
85301-060 - Laranjeiras do Sul - PR
55 (42)3635-2264
iara_arruda@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Orlando Muffato
 
SICREDI IGUAÇU PR/SC
Av. São Francisco, 583 - Centro
85570-000 - São João - PR
55 (46)3533-8440
sicredi@sudonet.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Lotario Luiz Dierings
 
SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC
Av Caetano Munhoz da Rocha, 1692 - Centro
83750-000 - Lapa - PR
55 (41)3622-1514
andressa_riceto@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Luiz Roberto Baggio
 
SICREDI MEDICRED PR
Alameda Princesa Izabel, 1398 - Bigorrilho
80730-080 - Curitiba - PR
55 (41)3027-4433
simone_dargel@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Rodrigo Furtado Andrade
 
SICREDI NORTE SUL PR/SP
Rua Wenceslau Braz, 434 - Centro
86430-000 - Santo Antônio da Platina - PR
55 (43)3534-5177
sicrediagropr@uol.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Paulo José Buso Junior

SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
Praça Brasília, 197
85415-000 - Cafelândia - PR
55 (45)3241-8755
maura_carrara@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Maura Carrara

 

SICREDI PARANAPANEMA PR/SP
Monsenhor João Belchior, 780 - Centro
86390-000 - Cambará - PR
55 (43)3532-3653
simone_rafagnin@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Cláudio Marcos Orsini
 
SICREDI PARQUE DAS ARAUCÁRIAS PR/SC
Avenida Brasil, 543
85525-000 - Mariópolis - PR
55 (46)2101-2000
michele_bcardoso@sicredi.com.br
www.sicredi.com.br
Presidente: Clemente Renosto
 
SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR/SP
Rua das Flores, 506 - Bairro Conradinho
85045-300 - Guarapuava - PR
55 (42)3035-9000
silvana_rizzi@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Adilson Primo Fiorentin
 
SICREDI PROGRESSO PR/SP
Rua Raimundo Leonardi, 1432 - Centro
85900-110 - Toledo - PR
55 (45)3378-4241
rafael_martignago@sicredi.com.br
www.sicredi.com.br
Presidente: Cirio Kunzler
 
SICREDI RIO PARANÁ PR/SP
Av. Antonio Ormeneze, 1009 - Centro
87970-000 - Nova Londrina - PR
55 (44)3432-4000
thaise_lacerda@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Jorge Bezerra Guedes
 
SICREDI SINCOCRED PR
Rua Anne Frank, 3223 - Boqueirão
81650-020 - Curitiba - PR
55 (41)3075-4904
nilton_bus@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Evaldo Kosters
 
SICREDI UNIÃO PR/SP
Rua Santos Dumont, 2720 - Sobreloja - Centro
87013-050 - Maringá - PR
55 (45)3344-5000
silvia_morais@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Wellington Ferreira

SICREDI VALE DO IVAÍ PR
Praca do Café, 66 - Centro
86900-000 - Jandaia do Sul - PR
55 (43)3432-9400
lais_branco@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Plácido Caldas Filho

SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP
Avenida Presidente Kennedy, 2268 - Jardim Itália
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-7100
alisson_schach@sicredi.com.br  www.sicredi.com.br
Presidente: Jaime Basso
 
SICREDI VANGUARDA PR/SP
Rua Paraguai, 1407 - 1º Andar - Centro
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-8501
secretaria@sicredicataratas.com.br
www.sicredi.com.br
Presidente: Luiz Hoflinger
 
UNIPRIME CAMPOS GERAIS
Rua Santos Dumont, 1097 - Térreo
84010-360 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3219-5250
lucas@uniprimecamposgerais.com.br    
Presidente: Augusto Francesco Carlo Farofani
 
UNIPRIME CENTRAL
Rua Senador Souza Naves, 1283 - Sala 101 - Centro
86010-160 - Londrina - PR
55 (43)3305-2900
central@uniprimecentral.com.br
www.uniprimecentral.com.br
Presidente: Alvaro Jabur
 
UNIPRIME DO IGUAÇU
Avenida Brasil, 910
85501-057 - Pato Branco - PR
55 (46)3213-1550
patobranco@uniprimeiguacu.com.br    
www.uniprimeiguacu.com.br
Presidente: César Augusto Macedo de Souza
 
UNIPRIME FRANCISCO BELTRÃO
Av. Julio Assis Cavalheiro, 1171
85601-000 - Francisco Beltrão - PR
55 (46)3523-1533
viviane4701@uniprimefranciscobeltrao.com.br
www.uniprimebeltrao.com.br    
Presidente: Aramis Karam de Araujo
 
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
Av Rio De Janeiro, 1758
86010-150 - Londrina - PR
55 (43)3294-1900
 uniprime@uniprimebr.com.br    
www.uniprimebr.com.br
Presidente: Alvaro Jabur

UNIPRIME OESTE DO PARANÁ
Rua Minas Gerais, 1932
85812-035 - Cascavel - PR
55 (45)3333-2900
oestedoparana@uniprimeoeste.com.br    
www.uniprimeoestepr.com.br
Presidente: Hirofumi Uyeda

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ
Rua General Canrobert Pereira Da Costa, 1456 
Centro - 85900-150 - Toledo - PR
55 (45)3252-5030
pioneira@uniprimepioneira.com.br
www.uniprimepioneira.com.br    
Presidente: Orley Alvaro Campagnolo
 
VOTORANTIM
Av. Ermirio de Morais, 380 - Tacaniça
83540-000 -Rio Branco do Sul - PR
55 (41)3355-1741
delcidim@votoran.com.br    
Presidente: Osinir Miguel

 Educacional 

CEACEMP
Rua General Meira, 391
85863-110 - Foz do Iguaçu - PR
55 (45)3523-1332
colegioagricola@ig.com.br    
Presidente: Nilson Dengaten Bohnenberger 

CEACEPOM
Av. Marly Rolim, s/nº - Vila Rio Branco 
84172-400 - C. Postal 41 - Castro - PR
55 (42)3232-2387
caeom@uol.com.br
Presidente: Lídia Carolini Gomes Krelling
 
CEILIN
Av Candido de Abreu, 140 - 6º Andar - Conj 607 
Centro Cívico - 80530-901 - Curitiba - PR
55 (41)3022-0977
ceilin_ctba@yahoo.com.br
Roberto Oliveira Souza Júnior
 
COLÉGIO COOPERATIVA
Av. Aloisio Leoni, s/nº - Estação
83750-000 - Lapa - PR
55 (41)3622-2325
colegiocooperativa@ig.com.br    
Presidente: Erold Ertal
 
COOPECOSTA
Rod. BR 116, s/nº - Km 206 - Tijuco Preto
83880-000 - Rio Negro - PR
55 (47)3645-2144
agricolarn@yahoo.com.br    
Presidente: Renan Laska
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COOPERMUNDI
Rua Presidente Costa e Silva, 334
85660-000 - Dois Vizinhos - PR
55 (46)3536-1633
financeirocooper@gmail.com
www.coopermundi.com.br
Presidente: Giovana Iora
 

Habitacional
COOHABIVEL
Rua Salgado Filho, 2653 - Centro
85810-140 - Cascavel - PR
55 (45)3038-7785
cohamic@hotmail.com    
Presidente: Ulice Scussiatto

COOHACOL
Rua Presidente Bernardes, 1883, sala 5 - Centro
85801-180 - Cascavel - PR
55 (45) 3222-2290
coohacol@gmail.com
Presidente: Rogério Rizzardi

 Infraestrutura 
CERAL
Rua Abraão Antônio, 1395 - Caixa Postal15 - Centro
84990-000 - Arapoti - PR
55 (43)3557-1177
ceral@ceral.com.br    
Presidente: Adolf Hendrik Van Arragon
 
CERAL - DIS
R Saladino de Castro, 1395 - Sala 01 - Centro
84990-000 - Arapoti - PR
55 (43)3557-1177
ceraldis@ceraldis.com.br    
Presidente: Adolf Hendrik Van Arragon
 
CERCAR
Rua 7 De Setembro, 946 - Centro
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR
55 (45)3284-4100
cercar@cercar.com.br    
Presidente: Alcino Biesdorf
 
CERCHO
Av. XV de Novembro, 877
85560-000 - Chopinzinho - PR
55 (46)3242-1130
cercho@cercho.com.br    
Presidente: Jair Antonio Colla
 

CERME
Rua Argentina, 998
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3264-1248
coopcerme@Gmail.com  www.cerme.com.br
Presidente: Antonio Daí Pra
 
CERPA
Rua 7 De Setembro, 1161
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-7250
jaime@cerpa.net.br    
Presidente: Mercio Francisco Paludo
 
CERWIT
Av. Presidente Ernesto Geisel, s/nº
Colonia Witmarsum - Centro
84130-971 - Palmeira - PR
55 4232541147
ewald@witmarsum.coop.br    
Presidente: Artur Sawatzky
 
ELETRORURAL
Rua das Flores, 382 - Colonia Castrolanda
84182-050 - Castro - PR
55 (42)3234-1134
kojima@eletrorural.com.br    
Presidente: Pedro Irineu Teider
 
FECOERPA
Rua Sete de Setembro, 1161 - Sala 03 - Centro
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-7250
jaime@cerpa.net.br    
Presidente: Adolf Hendrik Van Arragon

 Saúde 
C. S. ASSISTANCE
Rua Buenos Aires, 441 - Conj. 31
80250-070 - Curitiba - PR
55 (41)3233-1943
assistance@netpar.com.br    
Presidente: Marcial Carlos Ribeiro Junior
 
COMEPP
Av. Silva Jardim, 1677 - Água Verde
80250-200 - Curitiba - PR
55 (41)3310-1334
administrativo@comepp.com.br    
Presidente: Nêuma Marília Martins da Silva Kormann
 

COOPCARDIO PR
Rua Lamenha Lins, 266 - Cj 24
Edif Porto Madero - Centro - 80250-020 - Curitiba - PR
55 (41)3076-8100
coopcardiopr@gmail.com    
Presidente: Celso Soares Nascimento
 
COPAMED
Av. Republica Argentina, 369 - Conj 704 - Água Verde
80240-210 -Curitiba - PR
55 4130145242
copamed@copamed.med.br  www.copamed.med.br    
Presidente: Rached Hajar Traya
 
COPAN
Rua Itupava, 71 - Alto da Glória
80060-250 - Curitiba - PR
55 (41)3077-1122
diretoria@copan.org.br  www.copan.org.br
Presidente: Fábio Maurício Topolski
 
COPI
Avenida Republica Argentina, 4283 - Sala 02 
Novo Mundo - 81050-000 - Curitiba - PR
55 (41)3212-5745
cooperativadeimaginologistas@gmail.com    
Presidente: Fabiana Skrobot
 
DENTAL UNI
Rua Irma Flavia Borlet, 197 - Hauer
81630-170 -Curitiba -  PR
55 (41)3371-1900
diretoria@dentaluni.com.br  www.dentaluni.com.br  
Presidente: Luiz Humberto de Souza Daniel
 
UNIFISIO
Rua Dr. Faivre, 750
80060-140 - Curitiba - PR
55 (41)3363-0060
unifisio.fisio@gmail.com    
Presidente: Rodrigo Zeni de Lima
 
UNIMED APUCARANA
Rua Desembargador Clotário Portugal, 927 - Centro
86800-020 - Apucarana - PR
55 (43)3420-8500
secretaria@unimedapucarana.com.br    
www.unimed.com.br/apucarana
Presidente: Marly Hirata Figueiredo
 
UNIMED CASCAVEL
Rua Barão do Cerro Azul, 594 - Centro
85802-050 - Cascavel - PR
55 (45)3220-7000
secretaria@unimedcascavel.com.br    
www.unimedcascavel.com.br
Presidente: Danilo Galletto

UNIMED CIANORTE
Rua Mato Grosso, 1335
87200-000 - Cianorte - PR
55 (44)3351-2600
jusineth@unimedcianorte.com.br    
www.unimed.com.br/cianorte
Presidente: Alcione Brusiguello Faidiga
 
UNIMED COSTA OESTE
Rua Santos Dumont, 2705 - Centro
85900-010 - Toledo - PR
55 (45)3277-8000
secretaria@unimedcostaoeste.com.br    
www.unimed.com.br/costaoeste
Presidente: Hiroshi Nishitani
 
UNIMED CURITIBA
Rua Affonso Penna, 297 - Sede Administrativa
Tarumã - 82530-280 - Curitiba - PR
55 (41)3021-9100
curitiba@unimedcuritiba.com.br    
www.unimedcuritiba.com.br
Presidente: Alexandre Gustavo Bley
 
UNIMED FOZ DO IGUAÇU
Rua Belarmino de Mendonça, 162
85851-100 - Foz Do Iguaçu - PR
55 (45)2102-7610
diretoria@unimedfoz.com.br    
www.unimed.com.br/fozdoiguacu
Presidente: Isidoro Villamayor Alvarez
 
UNIMED FRANCISCO BELTRÃO
Av. Julio Assis Cavalheiro, 1171 - Centro
85601-000 - Francisco Beltrão - PR
55 (46)3520-5834
secretaria@unimedfb.com.br    
www.unimed.com.br/franciscobeltrao
Presidente: Mauricio Alves
 
UNIMED GUARAPUAVA
Rua Capitão Rocha, 1273 e 1263 - Centro
85010-270 - Guarapuava - PR
55 (42)3621-7500
guarapuava@unimedpr.com.br    
www.unimed.com.br/guarapuava
Presidente: Eric Prado Diegues
 
UNIMED LONDRINA
Av. Ayrton Senna Da Silva, 1065
Parque Guanabara Boulevard
86050-460 - Londrina - PR
55 (43)3375-6161
taciana.loureiro@unimedlondrina.com.br    
www.unimedlondrina.com.br
Presidente: Oziel Torresim de Oliveira
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UNIMED NOROESTE DO PARANÁ
Rua Jussara, 3691 - Centro
87501-010 - Umuarama - PR
55 (44)3623-3883
umuarama@unimedpr.com.br    
www.unimed.com.br/noroestedoparana
Presidente: Ronaldo Borges Pereira
 
UNIMED NORTE DO PARANÁ
Rua Paraíba, 321 - Centro
86300-000 - Cornélio Procópio - PR
55 (43)3520-3000
contabilidade02@unimednp.com.br    
www.unimed.com.br/nortedoparana
Presidente: Evandro Bazan de Carvalho
 
UNIMED NORTE PIONEIRO
Rua dos Expedicionarios, 337
86400-000 - Jacarezinho - PR
55 (43)3511-2000
unimed@unimednortepioneiro.com.br    
www.unimed.com.br/nortepioneiro
Presidente: Rogerio Veloso de Abreu
 
UNIMED OESTE DO PARANÁ
Rua Minas Gerais, 2376 - Centro
85884-000 - Medianeira - PR
55 (45)3240-8200
medianeira@unimedpr.com.br    
www.unimed.com.br/oestedoparana
Presidente: Henrique Bertassoni Alves
 
UNIMED PARANÁ
Rua Antonio Camilo, 283 - Tarumã
82530-450 - Curitiba - PR
55 (41)3219-1500
parana@unimedpr.com.br    
www.unimed.com.br/parana
Presidente: Paulo Roberto Fernandes Faria
 
UNIMED PARANAGUÁ
Rua João Eugênio, 677 - Centro
83203-400 - Paranaguá - PR
55 (41)3420-7000
secretaria@unimedparanagua.com.br    
www.unimed.com.br/paranagua
Presidente: Mario Percegona
 
UNIMED PARANAVAÍ
Rua Antônio Felipe, 1545 - Centro
87704-030 - Paranavaí - PR
55 (44)3421-1100
diretoria@unimedpvai.coop.br    
www.unimed.com.br/paranavai
Presidente: Maria Angelica Ayres de Alencar Arrais
 

UNIMED PATO BRANCO
Rua Tamoio, 253 - Centro
85501-070 - Pato Branco - PR
55 (46)2101-3000
sandra@unimedpbco.com.br    
www.unimed.com.br/patobranco
Presidente: Edson Fressato
 
UNIMED PONTA GROSSA
Rua Santos Dumont, 1036 - Centro
84010-360 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3220-7000
secretaria@unimedpg.com.br    
www.unimedpg.com.br
Presidente: Cesar Toshio Oda
 
UNIMED REGIONAL CAMPO MOURÃO
Av José Custódio de Oliveira, 1385
87300-020 – Campo Mourão – PR
55 (44)3518-7000
marlene@unimedcampomourao.com.br    
www.unimed.com.br/campomourao
Presidente: Eufanio Estefano Saqueti
 
UNIMED REGIONAL MARINGÁ
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 750 - Zona 07
87030-010 - Maringá - PR
55 (44)3221-2727
diretoria@unimedmaringa.com.br    
www.unimedmaringa.com.br
Presidente: Daoud Nasser
 
UNIMED VALE DO PIQUIRI
Rua Ipiranga, 962
85950-000 - Palotina - PR
55 (44)3649-5251
palotina@unimedpr.com.br    
www.unimed.com.br/valedopiquiri
Presidente: Sérgio Morozowski
 
UNIODONTO LONDRINA
Rua Raposo Tavares, 554
86010-580 - Londrina - PR
55 (43)3321-4140
diretoria@uniodontolondrina.com.br    
www.uniodontolondrina.com.br
Presidente: Marcelo Faneco Fontana
 
UNIODONTO MARINGÁ
Av.papa João XXIII, 513
87010-260 - Maringá - PR
55 (44)3227-1150
diretoria@uniodontomaringa.com.br    
www.uniodontomaringa.com.br
Presidente: Vampre Luiz Cardoso Oliveira
 

UNIODONTO PARANÁ
Rua Raposo Tavares, 554 - Vila Ipiranga
86010-580 - Londrina - PR
55 (43)3321-4140
uniodonto@uniodontolondrina.com.br
diretoria@uniodontolondrina.com.br   
Presidente: Marcelo Faneco Fontana
 
UNIODONTO PONTA GROSSA
Rua Dr. Paula Xavier, 706
84010-040 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3223-5664
financeiro@uniodontopg.com.br    
www.uniodontopg.com.br
Presidente: Rubens Pupo Bandeira

 Trabalho 
BIOLABORE
Rod. PR 488 - Km 63 - Linha Novo Paraíso
85892-000 - Santa Helena - PR
55 (45)3268-2705
biolabore@gmail.com    
Presidente: Douglas Fernando Kunz
 
COOPERADI
Avenida Winston Churchill, 156 - Sala 01
81130-000 - Curitiba - PR
55 (41)3347-2597
cooperad@terra.com.br    
Presidente: Luiz Henrique Carbonera
 
COOPERDOL
Rua Piaui, 399 - Lj 33 - São Paulo Tower - Centro
86010-420 - Londrina - PR
55 (43)3356-8072
cooper@sercomtel.com.br    
Presidente: Izidio Botelho
 
COOPERMAIS
Rua Jorge Ferreira, 407 - Centro
87570-000 - Francisco Alves - PR
55 (44)3643-1169
coopermais@outlook.com    
Presidente: Alisson Marcel Sversuti Branco
 
COOPROSERV
Av. Cândido de Abreu, 526 - 
Conj. 504 - Torre A - Centro Cívico
80530-000 - Curitiba - PR
55 (41)3352-9411
cooproserv@cooproserv.com.br    
www.cooproserv.com.br
Presidente: Mauro de Souza

INTERCOOP
Rua Marechal Deodoro, 235 - Conj. 1801 - Centro
80020-907 - Curitiba - PR
55 (41)3232-8029
office@intercoop.com.br    
Presidente: Nilson de Paula Xavier Marchioro
 
PLURICOOP
Rua Pioneiro Waldemar Gomes da Cunha, 927
Jardim San Remo - 87060-260 - Maringá - PR
55 (44)3221-3651
cleide.bulla@cocamar.com.br    
Presidente: Cleide Aparecida Bulla
 
UNICAMPO
Av. Carneiro Leão, 65 - Sala 1409 a 1412
87014-010 - Maringá - PR
55 (44)4009-3800
unicampo@unicampo.coop.br    
www.unicampo.coop.br
Presidente: Luciano Ferreira Lopes

 Transporte 
AEROTAXI
Rua Germano Schlogel, 726 - São Cristóvão
83005-230 - São José dos Pinhais - PR
55 (41)3084-8952
contato@cooperativaaerotaxi.com.br    
Presidente: Reinaldo Molletta
 
CARGAS E ANEXOS
Av. Coronel Jose Lobo, 1711, Costeira
83203-310 - Paranaguá - PR
55 (41)3420-5400
coopanexos@coopanexos.com.br    
www.coopanexos.com.br
Presidente: Rodrigo Dos Santos
 
COOPER-ARAUCÁRIA
Rua Joana Geraldello, 213 - Barigui
83707-510 - Araucária - PR
55 (41)9741-4447
moacir_tuleskipereira@hotmail.com    
Presidente: Luis Caldas De Sá Barreto Neto
 
COOPERCAF
Rua Intes Dolar Fontana, 50
85415-000 - Cafelândia - PR
55 (45)3241-1710
diretoria@coopercaf.com.br    
Presidente: Dorival Bartzike
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COOPITRAN
Rodovia BR 466 - Km 181
85200-000 - Pitanga - PR
55 (42)3646-4992
coopitran@gmail.com    
Presidente: Joselio Ferreira Prates
 
COOPON
Rua Dois, s/nº - Caixa Postal 2356
84000-000 - Ponta Grossa - PR
55 (42)3228-1400
coopon@uol.com.br    
Presidente: Ary Inglez Dias
 
COOPTRAN
Rua Comendador Araújo, 516
Sala 5 e 6 - Caixa Postal 58
83370-000 - Antonina - PR
55 (41)3432-0597
coop.tran@oi.com.br    
Presidente: José Clóvis Costa
 
COOTRAC
Rua Vicente Michelotto, 4550 - Bloco 1 - Loja 64 - CIC
81460-010 - Curitiba - PR
55 (41)3348-7576
contabil@cootrac.com.br    
Presidente: Claudio Luiz Fagundes Lemos
 
COOTRAMIL
Avenida Brasília, 7450
86031-770 - Londrina - PR
55 (43)3336-0009
cootramil@cootramil.com.br    
Presidente: Kem Yabushita
 
COOTRANSPAR
Avenida Ayrton Senna da Silva, 1071 - Sala 4
83206-410 - Paranaguá - PR
55 (41)3241-1882
contabcaf@uol.com.br    
Presidente: Dorival Bartzike
 
COOTRAST
Rodovia PR 218 - Km 02, s/nº - Saída para Arapongas
86730-000 - Astorga - PR
55 (44)3234-3165
denes@cootrast.com.br    
Presidente: Denes Reis Fioresi
 
COPTRANS
Avenida Cristo Rei, 90 - Sala 02
Anexo Posto Beira Rio - Cristo Rei
85602-010 - Francisco Beltrão - PR
55 (46)3524-0435
bortot@coptrans.com.br    
Presidente: Ezidio Salmoria

COTRAG
Rua Alcindo Matos, 243 - Trevo - Bairro Industrial
85015-445 - Guarapuava - PR
55 (42)3624-2829
cotrag@lupis.com.br    
Presidente: Antonio Leineker Neto
 
COTRAMARIO
Rua Onze, 1074 - Água Azul
85525-000 - Mariópolis - PR
55 (46)3226-1906
itelvino@cotramario.com.br    
Presidente: Itelvino Marcarini
 
COTRANAUTA
Rua Principal, 146 - Praia de Nova Brasília
Ilha do Mel - 83203-970 - Paranaguá - PR
55 (41)3426-8046
cotranauta-ilhadomel@bol.com.br    
Presidente: Nelci de Oliveira
 
COTRANSPEL
Rodovia PR 473 - Km 42, s/nº
85460-000 - Quedas do Iguaçu - PR
55 (46)3532-4299
cotranspel@gmail.com    
Presidente: Olair José Simioni
 
COTRANSUL
Rod. PR 281 - Km 01, s/nº
85570-000 - São João - PR
55 (46)3533-1354
cotransul@cotransul.com.br    
Presidente: Nelson Canan
 
COTRELENA
Av. Brasil, 1161 - Sala 02 - Centro
85892-000 - Santa Helena - PR
55 (45)3268-1467
cotrelenash@hotmail.com    
Presidente: Volmir Joao Lindermaier
 
COTROLEDO
Av Maripa, 425
85908-220 - Toledo - PR
55 (45)3277-0731
cotroledo@hotmail.com    
Presidente: Jose Valdir Quessa
 
RODABRASIL
Avenida Tiradentes, 1836 - Sala 02 - Rodocentro
86071-000 - Londrina - PR
55 (43)4399-7408
cooperativarodabrasil@hotmail.com    
Presidente: Willian Roberto Areiano Fini
 

RODOCOOP
Rua XV de Novembro, 56
86975-000 - Mandaguari - PR
55 (44)3233-0373
gerencia@rodocoop.com.br    
Presidente: Marcos Antonio Trintinalha
 
TRANSCOOPER
Rodovia PR 493 - Km 04,  4.300 - Caixa Postal 47 
Bom Retiro - 85503-390 - Pato Branco - PR
55 (46)3223-4145
alberto@coopertradicao.com.br    
Presidente: Alberto Santin
 
TRASCOOPERCAM
Avenida Olímpio Rafagnin, 2571 - Parque Presidente II
85862-210 – Foz do Iguaçu – PR
55 (45)3525-2064
trascoopercam@hotmail.com    
Presidente: Enio Polla Conte

 Turismo e Lazer 
COOPTUR
Av. dos Pioneiros, 4050
84145-000 - Carambeí - PR
55 (42)3231-2241
contato@cooptur.coop.br    
Presidente: Dick Carlos de Geus
 
COOTTRAFOZ
Rua Vereador Moacir Pereira, 422
85853-250 - Foz do Iguaçu - PR
55 (45)3523-5525
coottrafoz@hotmail.com    
Presidente: Vitalino Capeleto

COOPERFAX
Rua 7 De Setembro, 661 - Centro
86840-000 - Faxinal - PR
55 (43)3461-2128
cooperfax@hotmail.com    
Presidente: José Angelo Faria
 
COOPERLESTE
Rodovia PR 281 - Km 32, 1230
83860-000 - Piên - PR
55 (41)3632-1294
wilson@cooperleste.com.br  www.cooperleste.com.br
Presidente: José Anibal Alves Guerreiro
 
COOPERLOG
BR 376, 2600
83015-000 - São José dos Pinhais - PR
55 (41)2109-6369
valdemar.palu@cooperlog.com.br
www.cooperlog.com.br
Presidente: Marcio Henrique Martins
 
COOPERMAP
Rua Pinto Bandeira, 572 - Sala 1
85955-000 - Maripá - PR
55 (44)3687-1992
exato@maripanet.com.br    
Presidente: Antonio Piletti
 
COOPERMAR
Rodovia BR 280 - Km 0,400
85615-000 - Marmeleiro - PR
55 (46)3525-2726
gibafh@hotmail.com
Presidente: Valdemiro Tonello

COOPERTIBA
Rua Aníbal Goulart Maia Filho, 520
82820-480 - Curitiba - PR
55 (41)3367-8993
coopertiba@onda.com.br    
Presidente: Luiz Alberto Loss Fraiz
 
COOPERTRAC
Avenida Rocha Pombo, 364 - Sala 01
85816-540 - Cascavel - PR
55 (45)3227-4584
coopertrac@coopertrac.com    
Presidente: Leocir Gubert
 
COOPERUNUS
Rua Londrina, 333
85813-050 - Cascavel - PR
55 (45)3038-8488
ricardo.denchuski@cooperunus.com.br    
Presidente: Ricardo Denchuski Generoso
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