
 

 

 

 

COMUNICADO: 97/2020-COVID-19 

 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma remota, não 

havendo atendimento presencial. 

 
1. O Presidente do Sistema OCEPAR, no dia 13 de agosto, comentou sobre a importante 

conquista das cooperativas agropecuárias, com a derrubada dos vetos da Lei do Agro, 
durante sessão especial realizada pelo Congresso Nacional, e ressaltou o importante apoio 
das bancadas da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) e da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA). Clique aqui para acessar a matéria. 
 

2. O Sistema OCEPAR, no dia 13 de agosto, realizou duas Reuniões da Autogestão de forma 
virtual, nas cooperativas UNIMED NORTE PIONEIRO e COOPERMAP, contando com a 
participação do presidente, diretores e gestores. 
 

3. No dia 13 de agosto, o Banco Central do Brasil – BCB, publicou a Resolução nº 03, de 12 de 
agosto de 2020, que dispõe sobre informações e procedimentos para autorização para 
instalação de agências no País e sobre o fornecimento de informações de dependências das 
instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. Destaca-se que as cooperativas de crédito de livre admissão estão inseridas nas 
disposições desta Resolução, porém as demais cooperativas foram dispensadas, conforme 
art. 6º e parágrafo único. Para acessar clique aqui. 
 

4. O Sistema OCB, no dia 13 de agosto, realizou reunião virtual com os Representantes do 
Conselho Consultivo do Ramo Agropecuário. Os principais temas abordados foram: reforma 
tributária; plano agrícola e pecuário 2020/21; estratégias para registro de CPRs - Lei nº 
13.986, de 2020; agricultura familiar (PAA e PNAE), portaria Interministerial nº 19/2020 - 
ações aplicadas as indústrias de alimentos buscando a prevenção e diminuição dos riscos de 
contágio pela Covid-19; ações em relação aos trabalhos sobre o mercado de lácteos. 
 

 
 
 

Curitiba, 13 de agosto de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/ 
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