
Confira a programação do Sistema OCB para o período da Expocoop 2014. 

  

 

NO DIA 14 – Quarta-feira 

BRICS Coop – A diretoria participará da abertura do BRICS Coop, evento que ocorre 

paralelamente, com o objetivo de desenvolver parcerias comerciais entre as cooperativas do 

agrupamento BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). 

  

O Brics Coop teve origem em 2010 como iniciativa do Sistema OCB de reunir em Brasília, 

durante a I Cúpula de Chefes de Estados do BRICS, as cooperativas dos países membro do 

grupo. Desde então, o encontro foi realizado na China, em 2011, e na África do Sul, em 2013, 

sendo incorporado ao calendário oficial da Cúpula. 

  

Os cinco países juntos somam 1 milhão de cooperativas com 600 milhões de cooperados. 

Segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, os quatro países do grupo são 

destino de 20% das exportações e 18% das importações de cooperativas brasileiras. 

   

NO DIA 15 – Quinta-feira 

FÓRUM – Será realizado o II Fórum Nacional de Presidentes, Superintendentes e Dirigentes. 

Neste ano, o objetivo do encontro será a promoção do alinhamento em torno do planejamento 

estratégico sistêmico que está em fase de elaboração e permitir o compartilhamento das ações 

que estão sendo realizadas a partir das discussões dos fóruns regionais. 

  

BRICS Coop – Participação nos debates do evento. 

  

EXPOCOOP – Participação na cerimônia de abertura do evento, que contará com a presença de 

líderes cooperativistas e autoridades. 

  

COOPERGÊNERO – Participação das atividades de celebração dos 10 anos de realização do 

programa Coopergênero, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). Desde 2003, o ministério promove ações de capacitação, divulgação, 

geração de renda e organização cooperativista e associativista com base no desenvolvimento 

sustentável. O Programa Coopergênero: Integrando a Família Cooperativista já treinou, até hoje, 

cerca de 40 mil mulheres.   

O Coopergênero foi um trabalho pioneiro no Ministério e é um programa que busca colocar as 

mulheres em igualdade de oportunidade nas cooperativas e associações rurais. O foco são as 

pessoas e as ações buscam a quebra de paradigmas provocados pela herança cultural. 

  

O programa teve uma ótima aceitação e obteve resultados concretos como, por exemplo, 

agregar valor aos produtos das cooperativas e contribuir para a diminuição da violência 

doméstica. 

 

NO DIA 16 – Sexta-feira 

SEMINÁRIO – Participação no Seminário Internacional de Mercado Cooperativo – palestra 

magna e painéis 1 e 2; 

  

EXPOCOOP – Visita aos espaços da feira. 

  

JORNALISMO – Participação na cerimônia de entrega dos troféus da décima edição do Prêmio 

Ocepar de Jornalismo. No decorrer dessa primeira década de existência, o prêmio vem 

conquistando um importante espaço entre profissionais, empresas e entidades de representação. 

  

Em 2012, o site da Associação Nacional de Jornais destacava a premiação como um dos 

melhores do Brasil, devido à sua continuidade e pela forma como é realizado. Para a Ocepar, a 



chegada do prêmio na 10ª edição é uma conquista, não só para a unidade estadual, mas também 

para o cooperativismo paranaense e entidades de classe. 

  

O concurso é realizado desde 2004 com o objetivo de premiar os melhores trabalhos e 

profissionais da imprensa que atuam nos veículos de comunicação do Paraná e também das 

cooperativas paranaenses. 

  

NO DIA 17 - Sábado 

BRICS Coop – Participação na programação de visitas técnicas a cooperativas paranaenses. 


