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Cooperar significa trabalhar junto, unir 
produtores rurais, profissionais liberais, 
empregados assalariados que individualmente 
são pequenos, para no conjunto torná-los 
grandes. Sim, a união faz a força. A difusão do 
sistema cooperativista no Brasil representa a 
inclusão de milhares de pessoas no universo 
econômico-social. Por isso, é cada vez mais 
conhecido e compreendido como um sistema 
integrado e forte, que tem um importante papel 
para a redução da pobreza, geração de 
trabalho, emprego e renda e integração social. 
Parabéns às cooperativas brasileiras, em suas 
várias formas, protagonistas na promoção do 
desenvolvimento socioeconômico e na 
construção de uma sociedade democrática, 
inclusiva e sustentável. 

5 DE JULHO, DIA INTERNACIONAL 

Força 
para 
crescer 

Cooperativismo

Com o tema “Cooperativas con-
quistam o desenvolvimento sus-
tentável para todos”, o 92º Dia 
Internacional do Cooperativis-
mo será comemorado no pri-
meiro sábado do mês de julho, 
dia 5. O tema foi escolhido pela 
Aliança Cooperativa Internacio-
nal (ICI). O objetivo é promover 
a reflexão e demonstrar como 
as cooperativas são o modelo 
adequado para desenvolver e 
construir a sustentabilidade. 

Segundo o diretor da Organi-
zação das Cooperativas do Pa-
raná (Ocepar), e também pre-
sidente da Cocamar Coopera-
tiva Agroindustrial, Luiz Lou-
renço, as organizações costu-
mam aproveitar a data para 
fazer inaugurações ou even-
tos marcantes - a Cocamar, 
por exemplo, inaugurou ontem 
uma nova unidade de atendi-
mento em Ivatuba. Além disso, 
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promove ao longo da semana 
mais de 40 reuniões com os pro-
dutores cooperados, em várias 
cidades, para um balanço do pri-
meiro semestre e apresentar as 
projeções para o segundo.  

A Unimed Maringá, cooperati-
va de trabalho médico, reservou 
para o sábado a inauguração da 
sede administrativa, no mesmo 
dia em que organiza um evento 
de confraternização dos coope-
rados. “Temos trabalhado para 
que nossos cooperados desen-
volvam o pensamento coopera-
tivo no dia a dia. Todo mundo 
cuida de tudo, as decisões são to-
madas em conjunto e nós refor-
çamos esse conceito nas assem-
bleias, através de material im-
presso e nos projetos em que es-
timulamos a participação cole-
tiva”, afirma o gerente de pesso-
as e relacionamento da Unimed 
Maringá, Marçal Siqueira.  

O diretor da Ocepar ressalta, 
especialmente próximo à data 
que marca o dia do cooperativis-
mo, que é importante lembrar 

Sábado será celebrado o Dia do Cooperativismo; movimento reúne 2 bilhões de pessoas no mundo  
Maringá Cocamar inaugurou unidade em Ivatuba; Unimed estreia nova sede administrativa 

das conquistas obtidas graças 
à união de forças para o bem 
comum. Segundo ele, o Paraná 
é um exemplo de cooperativis-
mo bem-sucedido, em diferen-
tes ramos—agropecuário, médi-
co, crédito, transportes, educa-
ção e outros.  

Para se ter ideia do alcance 
do cooperativismo no mundo, 
Lourenço destaca que a estima-
tiva é de que cerca de 2 bilhões 
de pessoas estejam diretamen-
te ligadas ao sistema. “O coope-
rativismo demonstra que pode 
ser uma alternativa para os bra-
sileiros, por exemplo, na área 
de crédito. Na Europa, as prin-
cipais instituições financeiras 
são organizações cooperativis-
tas, em que seus participantes 
são donos e não clientes”. 

Para ele, quando se fala em co-
operativismo “estamos tratan-
do da oportunidade de inclu-
são de pessoas no desenvolvi-
mento econômico e social”. Ele 
reforça que o sistema traz em 
sua filosofia e princípios a im-

Cooperativas no Brasil 

Cooperativas no Paraná (2013) 
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6.603 cooperativas 
registradas na 
Organização das 
Cooperativas 
Brasileiras (OCB)
Cerca de 11,1 
milhões de 
cooperados

Estima-se que 
cerca de metade 
da produção 
brasileira no setor 
agropecuário, 
passe de algum 
modo por uma 
cooperativa

Historicamente, a 
balança comercial das 
cooperativas apresenta 
saldo positivo, tendo 
alcançado US$ 5.675,8 
milhões no acumulado 
janeiro-dezembro do 
ano passado

•  232 unidades
•  1 milhão de cooperados
•  70 mil colaboradores
•  1,7 milhão de postos de trabalho gerados
•  R$ 43 bilhões em faturamento
•  56% de participação no PIB agropecuário do PR
•  US$ 2,2 milhões em exportações

Cooperativas de Maringá*
•  Cocamar Cooperativa 
 Agroindustrial
•  Sicoob Central PR 
•  Sicoob Metropolitano

•  Sicredi União PR 
•  Unicampo
•  Unimed Regional
•  Uniodonto

(*) Há outras cooperativas em 
Maringá, porém não 
cadastradas junto à Ocepar. 
Na Prefeitura de Maringá, 
há 35 cooperativas ativas 
cadastradas.

SISTEMA FORTE 

V PARA LEMBRAR 

Na Biblioteca Nacional da 
Agricultura (Binagri), do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), existem 5,5 mil 
publicações sobre o 
cooperativismo. Trata-se do 
Acervo Referência e Memória 
do Cooperativismo Brasileiro, 
que traz materiais que 
datam das primeiras décadas 
do Brasil como república. 
Versões online podem 
ser acessadas no link 
snida.agricultura.gov.br:81/ 
binagri/html/cen_agb1.html.  

portância da união de propó-
sitos como estratégia de ação 
integrada, por meio da inter-
cooperação, visando ao bem 
comum e a promoção da qua-
lidade de vida de seus coopera-
dos e o desenvolvimento local/ 
regional.  


