
 

 

 

 

COMUNICADO: 144/2020-COVID-19 

 

O Sistema Ocepar informa que suas atividades estão sendo desenvolvidas de forma presencial e 

remota. 

 
1. O Sistema OCEPAR, no dia 23 de outubro, realizou de forma virtual da Reunião da 

Autogestão na cooperativa COOPCARDIO, com a participação do corpo diretivo e gestores,  
 

2. No dia 23 de outubro, o Sistema OCEPAR, por meio do SESCOOP/PR, realizou de forma 
digital, o tradicional Fórum dos Profissionais de RH das Cooperativas Paranaenses.  
 

3. O SESCOOP/PR, no dia 23 de outubro, realizou a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal - 
Gestão 2019-2022, para tratar os assuntos da ordem do dia, com destaque nas informações 
contábeis, financeiras e orçamentárias, além dos relatórios da auditoria interna, dos 
controles internos e processo de abertura de contas em cooperativas de crédito. 
 

4. No dia 23 de outubro, o Sistema OCEPAR/FECOOPAR em conjunto com o Sistema 
OCB/CNCOOP e representantes da cooperativa Frimesa, realizaram reunião para tratar 
sobre os encaminhamentos da cobrança do adicional do RAT pela Receita Federal. 
 

5. O Sistema OCEPAR, no dia 23 de outubro, participou da reunião organizada pelo Sistema 
OCB, para discutir sobre FIDC - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, para 
financiamento das cooperativas e do agronegócio. 
 

6. No próximo dia 27 de outubro, o Sistema OCEPAR, em parceria com o Sistema OCB, Sistema 
Faep e Governo do Paraná, irá realizar uma live com os Adidos Agrícolas da União Europeia, 
Estados Unidos, Arábia Saudita e África de Sul, visando identificar oportunidades para as 
cooperativas e agronegócio no mercado internacional. Para informações clique aqui. 
 

7. O Sistema OCEPAR, no dia 23 de outubro, participou da reunião com representantes do 
Sistema OCB, Ministério da Agricultura – MAPA e da Caixa Econômica Federal, para tratar da 
proposta de financiamento habitacional rural, voltado a associados de cooperativas 
agropecuárias. 

 
 
 
Curitiba, 26 de outubro de 2020. 
Comitê de Acompanhamento e Prevenção da COVID-19 
http://paranacooperativo.coop.br/covid_19/ 

http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/130927-live-evento-com-adidos-agricolas-vai-debater-oportunidades-para-cooperativas-e-agronegocio-no-mercado-internacional
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