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1. MENSAGEM DA DIRETORIA
O ano de 2014 foi de muito trabalho e bons resultados para nossas cooperativas e
cooperados. Houve um crescimento superior a 10% no exercício em comparação ao anterior. É um índice bastante positivo, se compararmos ao alcançado em termos de PIB nacional, que não chegou a 0,5%. No entanto, ficou um pouco abaixo do conquistado nos
últimos cinco anos, ou seja, 16,5% em média, interrompendo o ciclo contínuo e sistemático
de expansão que vínhamos experimentando no setor.
Isso ocorreu por influência de dificuldades econômicas mundiais, em diferentes continentes, aliadas à volta da inflação e à deterioração de fundamentos da política econômica, somadas com a queda dos preços de algumas commodities.
Mas nossas cooperativas continuaram mantendo grande representatividade nas regiões onde atuam, com presença ativa na vida das comunidades e forte arrecadação de
tributos. Em 2014, foram mais de R$ 1,3 bilhão recolhidos aos cofres públicos, contribuindo
com os governos no custeio de suas ações junto à sociedade.
Sem sombra de dúvida, o maior legado do cooperativismo para com seu público e
para com o Paraná é o compromisso com o desenvolvimento das pessoas, com a melhoria
das condições de prestação de serviços, da renda e qualidade de vida de seus integrantes.
A participação das sociedades cooperativas na economia estadual, com grande geração de emprego e renda, está refletida em sua movimentação econômica, que superou
R$ 50 bilhões em 2014. O valor é maior que o orçamento de 23 estados brasileiros. A cooperativa é o maior empreendimento em 100 municípios paranaenses. O cooperativismo beneficia ao todo 1.094.000 cooperados, com mais de 30% da população do Estado abrigada
pelas ações do cooperativismo.
Nosso setor responde por 56% do total da produção vinda do campo. É muito difícil

R$ 1,3 bi
em tributos
recolhidos

R$ 2,4 bi R$ 2,8 bi
em
exportações
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imaginar a agropecuária paranaense sem as cooperativas, pela expressão que detém em
nossa economia. Estamos exportando em torno de US$ 2,4 bilhões por ano.
Já os investimentos atingiram mais de R$ 2,8 bilhões, com 60% voltados ao processo de agroindustrialização. Transformar matérias-primas recebidas dos cooperados em
produtos processados e industrializados é outro grande desafio do cooperativismo. Hoje,
cerca de 48% da produção dos cooperados passa por algum tipo de transformação, agregando valor e permitindo mais estabilidade de renda ao cooperado. Queremos chegar a
50% em 2015.
O cooperativismo de crédito cresce de forma segura e com alto nível de profissionalização. Já é responsável no Estado por mais de R$ 20,2 bilhões de ativos. Essas cooperativas
estão democratizando o acesso ao crédito para milhares de pessoas, por meio de sua capilaridade e forte vínculo com as atividades locais e regionais.
Na saúde, são mais de 2 milhões de beneficiários atendidos no Paraná por mais de
13,1 mil profissionais, que congregam 33 cooperativas, ofertando serviços de qualidade,
prestados por médicos e dentistas que compõem o quadro social desse ramo.
Cooperativas ligadas à área do transporte exercem papel relevante no apoio às atividades de seus cooperados, no transporte de pessoas e mercadorias. Hoje são 26 cooperativas, com 2.610 cooperados, prestando bons serviços a toda sociedade.
O cooperativismo também desempenha papel significativo nas áreas de infraestrutura, trabalho, educação, turismo e lazer, consumo e habitação.
No que tange à formação e profissionalização, as cooperativas vêm realizando um
excelente trabalho no preparo de seu público, sejam eles cooperados, colaboradores, dirigentes ou familiares, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem – Sescoop/PR.

R$ 50 bi

2 mi

R$20,2bi

movimentação
econômica das
cooperativas

de beneficiários
das cooperativas
de saúde

de ativos das
cooperativas
de crédito
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Em 2014, foram realizados 5.333 eventos para 160.539 pessoas. Sabemos que investir nas
pessoas é um dos diferenciais do cooperativismo.
A formação de novas lideranças e os investimentos em jovens e mulheres tem merecido atenção especial da nossa equipe do Sistema Ocepar.
O Programa de Certificação de Conselheiros, iniciado em 2013 com objetivo central
de promover a profissionalização daqueles cooperados que administram nossas cooperativas, tem sido um sucesso, com adesão de 11 turmas em 2014. Para 2015, a previsão é
contemplar mais 20 turmas, com 800 conselheiros.
Mesmo crescendo em percentuais acima do PIB brasileiro, há uma grande preocupação do setor cooperativista quanto às deficiências estruturais existentes no Paraná e no
Brasil, principalmente pela alta demanda por investimentos em portos, ferrovias, rodovias,
estradas rurais, etc.
Os custos exorbitantes da tributação também têm penalizado a nossa competitividade. Aliado a isso, as dificuldades inerentes à volta da inflação e ao baixo crescimento
do país, estão exigindo cautela no planejamento para 2015 e ações que possam manter e
ampliar políticas públicas voltadas a dar suporte ao trabalho das nossas cooperativas.
O cooperativismo paranaense tem se empenhado em aprimorar cada vez mais suas
atividades. Nesse sentido, foi fundamental a contribuição de lideranças das nossas cooperativas nos Encontros de Núcleos Cooperativos, realizados no mês de novembro de 2014.
Na oportunidade, foi levantada uma série de sugestões objetivando promover a melhoria
da gestão e governança do trabalho que realizamos em prol dos cooperados.
Estamos muito gratos pelas propostas e críticas construtivas apresentadas nas reuniões pois, além de nos acenarem para os melhores caminhos, mostraram que o Sistema

5.333

160.539

eventos realizados
pelo Sescoop/PR

participantes
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Ocepar conta com a importante participação daqueles que efetivamente fazem as coisas
acontecerem.
Agradecemos também às autoridades federais e estaduais, aos parlamentares que
compõem a Frencoop, deputados federais e senadores, pela atuação em favor dos nossos
milhares de cooperados; aos deputados estaduais, que têm contribuído de forma decisiva
na aprovação de projetos que contemplam os anseios do cooperativismo; aos presidentes
das federações e associações com as quais temos um excelente relacionamento em defesa
do desenvolvimento do Paraná, por meio da atuação do G-7, Fórum Permanente Futuro 10
Paraná e Sebrae.
O nosso agradecimento, ainda, à OCB pelas ações que desenvolve em Brasília; aos
nossos líderes, senhoras, jovens e profissionais das cooperativas e do Sistema Ocepar, pelo
esforço e dedicação na construção de um cooperativismo sólido, que vem prestando relevantes serviços em prol de milhares de pessoas; aos cooperados e suas famílias, objetivo
de toda nossa ação enquanto Sistema Ocepar, pelo excepcional trabalho que realizam; aos
diretores e conselheiros da Ocepar, Sescoop/PR e Fecoopar, pelo empenho e seriedade na
discussão e deliberação dos assuntos que envolvem o cooperativismo paranaense, especialmente neste momento em que estamos encerrando o mandado referente ao período
2011-2015.
Por fim, agradecer a Deus por nos ter propiciado condições para, através da cooperação e solidariedade, melhorar ainda mais a vida das pessoas.
João Paulo Koslovski
Presidente do Sistema Ocepar

223
cooperativas
filiadas

1 mi

2,2 mi

de cooperados

de postos
de trabalho
gerados
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2. QUEM SOMOS

sociados, gerando cerca de 340 mil empregos diretos e exportações de US$ 6 bilhões no ano. São mais de 44 milhões
de brasileiros ligados ao movimento cooperativista no país.

O Sistema Brasileiro
de Cooperativismo

O Sistema Paranaense
de Cooperativismo

Os ideais cooperativistas fazem parte da história
brasileira desde o tempo das missões, mas foi somente no século XIX que surgiram as primeiras cooperativas brasileiras. O registro mais antigo data de 1889,
ano da fundação da Sociedade Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto (MG), uma cooperativa de consumo, habitação e crédito.
O marco contemporâneo do cooperativismo
brasileiro, no entanto, aconteceu no início do século XX, na região sul, mais precisamente na cidade de
Nova Petrópolis (RS), com a constituição da primeira
cooperativa de crédito do país.
Em 1969, o cooperativismo brasileiro se organiza a partir da junção da Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) com a União Nacional de Cooperativas (Unasco) e constituição da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB). A OCB colaborou para
a expansão e a legitimidade do cooperativismo no
Brasil, dando-lhe maior visibilidade política e organização econômica e social ao movimento.
A OCB também foi decisiva na aprovação da
Lei 5.764/71, que regula o setor e especifica as regras
para a criação de cooperativas. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que prevê a não
interferência do Estado nas associações, se consagrou,
de fato, a autogestão do cooperativismo brasileiro.
Mais recentemente, com a Medida Provisória nº
1.715, de 03 de setembro de 1998, foi criado o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop, regulamentado pelo Decreto 3.017, de 07 de abril
de 1999, com a função de promover o monitoramento,
apoiar a formação e a promoção social das cooperativas em todo o país. Completando o sistema, constitui-se a Confederação Nacional das Cooperativas - CNCoop, que obteve seu registro no Ministério do Trabalho
em 2011, consolidando dessa forma o Sistema OCB.
Ao final de 2014, o número de cooperativas registradas na OCB somava 6.827, com mais de 11,5 milhões de as-

No Estado do Paraná, à semelhança o modelo nacional, existe o Sistema Ocepar, formado por
três organizações distintas: a Ocepar - Sindicato e
Organização das Cooperativas do Estado do Paraná,
o Sescoop/PR - Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo e a Fecoopar - Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná,
que funcionam em estreita sintonia, se dedicando à
representação, fomento, desenvolvimento, capacitação, promoção social e defesa sindical das cooperativas paranaenses.

A Ocepar
A Ocepar foi criada em 1971 e tem como missão representar e defender os interesses do sistema
cooperativista paranaense perante às autoridades
constituídas e à sociedade, bem como prestar serviços para o pleno desenvolvimento das cooperativas
e de seus integrantes. Também passou a exercer funções de sindicato patronal das cooperativas desde
1997, sendo a unidade da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Paraná.
A Assembleia Geral é composta por representantes das cooperativas filiadas, a quem cabe tomar
as decisões estratégicas e eleger a diretoria, formada
por 14 membros, a qual indica um presidente executivo para referendum da própria Assembleia Geral, para
um mandato de quatro anos.
A execução das políticas e diretrizes definidas
pela Assembleia Geral e diretoria é de responsabilidade do presidente, que tem funções executivas e
conta com a assessoria do superintendente, gerentes
e coordenadores técnicos. O Conselho Fiscal é composto por três membros titulares e igual número de
suplentes.
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O Sescoop/PR
O Sescoop/PR é o órgão estadual do Serviço
Nacional e passou a funcionar no Paraná em outubro de 1999. Possui personalidade jurídica de
direito privado e atua no monitoramento, formação profissional e promoção social no âmbito das
cooperativas.
O Conselho de Administração tem como presidente nato o presidente da Ocepar e é composto por
cinco membros titulares e quatro suplentes, entre os
quais há representantes de cooperativas contribuintes, do Sescoop Nacional e dos empregados em cooperativas, eleitos para um mandato de quatro anos. O
Conselho Fiscal é formado por três membros titulares
e igual número de suplentes.

A Fecoopar
A Fecoopar congrega dez sindicatos patronais
de cooperativas: Ocepar, Sincoopar Oeste, Sincoopar
Noroeste, Sincoopar Norte, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Transporte, Sincoopar
Saúde, Sincoopar Crédito e Sincoop, estes dois últimos aguardam a expedição de seus registros sindicais.
O Conselho de Representantes é composto por
dois membros de cada sindicato filiado, que elegem a
diretoria, o Conselho Fiscal e os Delegados Representantes junto à Confederação. Fazem parte da diretoria
o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e
secretário suplente. O Conselho Fiscal é composto por
três membros titulares, três suplentes e três delegados
representantes junto à Confederação, sendo dois titulares e um suplente.

Indicadores das
cooperativas do Paraná
Ao final de 2014, a Ocepar possuía 223 cooperativas registradas. Elas são responsáveis por 16% de
toda riqueza gerada no Estado. Quase 30% da população paranaense está envolvida direta ou indiretamente com o cooperativismo.
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> 223 cooperativas registradas
> 1.094.000 cooperados
> 78,8 mil empregos diretos, dos quais
6,8 mil gerados em 2014
> 2,2 milhões de postos de trabalho indiretos
> 30% da população do Paraná está envolvida
direta ou indiretamente com o cooperativismo
> R$ 50,9 bilhões em faturamento
> R$ 2,8 bilhões em novos investimentos
> US$ 2,4 bilhões em exportações
> R$ 20,2 bilhões em ativos das
cooperativas de crédito
> R$ 1,9 bilhão de resultados gerados aos cooperados
> R$ 1,3 bilhão em impostos recolhidos
> R$ 2 bilhões pagos na forma de salários
> R$ 400 milhões em benefícios diretos
> R$ 15 milhões de investimentos em saúde
> R$ 10 milhões investidos na comunidade
> R$ 60 milhões em investimentos ambientais
> 2 milhões de beneficiários das
cooperativas de saúde
> 5.333 eventos de formação, capacitação
e promoção social, com mais de
> 160.539 participantes
> 34 pós-graduações, com 1.200 participantes

3. ATUAÇÃO INTERNACIONAL
A presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Pauline Green, visitou a sede do Sistema
Ocepar, no dia 14 de maio de 2014, acompanhada do
presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB), Márcio Lopes de Freitas. Ela veio ao Brasil para
participar da Expocoop 2014 – Feira mundial do cooperativismo e acompanhar o IV Encontro das Cooperativas dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul).
Pauline Green ficou impressionada com as informações que obteve sobre o cooperativismo paranaense e disse que elas vão contribuir para as ações
que a ACI desenvolve com o propósito de apoiar o
crescimento do cooperativismo mundial, considerando as características particulares de cada país e região.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

PLANO DE AÇÃO 2015

Destacou que desconhecia a grandeza do trabalho realizado pelo cooperativismo nessa região do Brasil. Ela
ressaltou ainda que a ACI tem se dedicado a fornecer
suporte para que as cooperativas possam se desenvolver em todo o mundo, de acordo com as exigências do
mercado, e que está trabalhando para que o cooperativismo ocupe um espaço cada vez mais valioso na
economia mundial.

dos debates e eventos mantidos pela organização internacional. O presidente da Unimed Brasil, Eudes Freitas de Aquino, é o representante do país no Conselho
Regional da ACI-Américas, encarregado de discutir as
demandas no colegiado.

Expocoop 2014
O cooperativismo do Brasil e do mundo, seus diferenciais e oportunidades estiveram em evidência durante a realização da Expocoop 2014 – Feira mundial do
cooperativismo, realizada pela primeira vez no Paraná,
na Expo Unimed, em Curitiba, de 15 a 17 de maio. Prestigiado por cooperativas de todas as regiões brasileiras
e também do exterior, o evento recebeu cerca de 4 mil
visitantes, entre os quais, cooperativistas de 15 países e
delegações de todas as regiões brasileiras.
Promovida pela WEB Business, com apoio dos
Sistemas OCB e Ocepar, além da ACI, a Expocoop é
considerada uma das maiores vitrines do cooperativismo global. Na edição de 2014, participaram 170
expositores, sendo 120 nacionais e 50 estrangeiros. A
programação contemplou ainda a realização de vários
eventos paralelos, como o Encontro das Cooperativas
dos países do Brics (Brasil, Rússia, China e África do Sul),
o Seminário Internacional de Mercado Cooperativo, o
Encontro de Núcleos Cooperativos da Ocepar, o Fórum
dos Profissionais de Comunicação das Cooperativas
Paranaenses e a entrega do 10º Prêmio Ocepar de Jornalismo.

João Paulo Koslovski e Pauline Green, em visita à Ocepar

O ACI, cuja sede se localiza em Bruxelas, na Bélgica, tem 268 organizações membros em todo o mundo, representa indiretamente cerca de um bilhão de
pessoas e está presente em 96 países. Em 2013, um
representante do cooperativismo mundial participou
da Cúpula do G20 (grupo que reúne as 20 maiores
economias do mundo), que aconteceu em novembro,
na Austrália. Até então, os mandatários do G20 nunca
haviam ouvido a palavra do cooperativismo, destacou
Pauline Green.
No âmbito do continente americano, a ACI
está presente por meio da ACI-Américas (Aliança
Cooperativa das Américas), com sede em Bogotá, na
Colômbia, e integra as representações de vinte países, incluindo o Brasil, e conta com 67 organizações
membros.

Presença brasileira na ACI
O cooperativismo brasileiro é membro da Aliança Cooperativa das Américas desde sua fundação, em
1990. O sistema cooperativista participa ativamente

A presidente da ACI, Pauline Green,
na abertura da Expocoop 2014
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Cerca de mil pessoas participaram da abertura oficial da Expocoop 2014, que ocorreu no dia 15 e
contou com a presença da presidente da ACI, Pauline
Green, do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, do presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski, do
embaixador da FAO para o cooperativismo, Roberto
Rodrigues, e do então vice-governador do Estado do
Paraná, Flávio Arns.

Índia, Dalip Sing, da presidente da All China, Wang Xia,
e do presidente da Sanaco, da África do Sul, Lawrence
Bale.
O encontro foi realizado pela primeira vez em
2010 por iniciativa da OCB e, na sequência, na China,
em 2011, e na África do Sul, em 2013, sendo incorporado ao calendário oficial da Cúpula. Os cinco países
somam um milhão de cooperativas e 600 milhões de
cooperados, o que representa 65% do total de cooperados existentes no mundo. Os Brics são o destino de
20% das exportações das cooperativas brasileiras.

Mesa de abertura da Expocoop 2014

Solenidade de abertura do IV Encontro
das Cooperativas dos países do Brics

Mercado Cooperativo
Internacional

Abertura da Expocoop 2014

Encontro das Cooperativas
dos países do Brics
As cooperativas do grupo de países que reúne o
Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, chamado de Brics, realizaram, no dia 15 de maio, um encontro
que teve a presença da presidente da ACI, Pauline Green, do presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, da
consulesa da Rússia em São Paulo, Ekatarina Spitsyna,
do secretário-adjunto do Ministério da Agricultura da
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As tendências, oportunidades e desafios do agronegócio foram temas da palestra magna apresentada
pelo presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Maurício Antônio Lopes, no Seminário
Internacional de Mercado Cooperativo, realizado no dia 16
de maio, dentro da programação da Expocoop 2014.
Na sequência, palestrantes se revezaram na discussão de temas voltados à exportação de produtos
cooperativos e agregação de valor. O primeiro a falar
foi o representante da Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos (Apex), Marcos Soares,
que discorreu sobre o trabalho da Agência na construção de uma política de exportações e analisou a atuação do Brasil no mercado externo.
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pioneira que surgiu em 2008, a partir dos Fóruns dos
Executivos das Cooperativas Paranaenses, encontros
periódicos realizados pelo Sistema Ocepar nos quais
lideranças debatem temas de interesse do setor.
A iniciativa de organizar as missões internacionais visa estabelecer processos de geração de cooperação e intercâmbio entre as cooperativas brasileiras e
as de outros países. O programa é desenvolvido pelo
Sistema Ocepar, em parceria com o Sebrae e apoio de
universidades dos países visitados.
Até o momento, houve a participação de cerca
de 130 pessoas. A quinta turma, composta por vinte e
seis líderes, esteve na Holanda, Itália e Alemanha, em
abril de 2014, com o objetivo de adquirir conhecimento e trocar experiências sobre o cooperativismo dos
três países.

Maurício Antônio Lopes, presidente da Embrapa,
ministrando palestra na Expocoop

Em seguida, o presidente da Coamo, José Aroldo Gallassini, falou sobre a experiência da cooperativa
no mercado internacional. Já o presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, Edson Matsuzaki,
fez um histórico da cooperativa, contando as vitórias
e dificuldades enfrentadas ao longo de 83 anos de sua
fundação.
Nei Mânica, presidente da Cotrijal, destacou as
dificuldades e as falhas logísticas do Brasil que atrapalham maior inserção das cooperativas no mercado
internacional. Ainda, Johannes Van Oene, presidente
da cooperativa Velling Holambra, falou da evolução
conquistada pela cooperativa na produção de flores
ornamentais.

Participantes do Programa Internacional de Formação de
Executivos e Líderes Cooperativistas em visita à Holanda

Recepção de missões internacionais
Lideranças argentinas
Durante o ano de 2014, o Sistema Ocepar recepcionou diversas delegações de países interessados em
conhecer o cooperativismo e o agronegócio brasileiro,
como os grupos de dirigentes do Grupo Sancor Seguros e de cooperativistas da Argentina.
Também estiveram em visita à Ocepar representantes da Universidade de Hohenheim, da Alemanha,
entre eles, o diretor do departamento de cooperativismo da escola de agricultura, Reiner Doluschitz, e
os pesquisadores Heinrich Hagel e Nicola Gindele. Na
sequência, eles visitaram algumas cooperativas do Es-

Plenária do Seminário Internacional
de Mercado Cooperativo

Programa de Formação de Executivos
O Programa Internacional de Formação de
Executivos e Líderes Cooperativistas é uma proposta
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ligados à Federação de Cooperativas de Produção (Fecoprod), percorreu o Paraná no início de novembro de
2014. Eles passaram pelas cooperativas Lar, Frimesa,
Coopavel, Sicredi, Cocamar e Batavo, e encerraram a
visita no Sistema Ocepar, em Curitiba.

Dirigentes da Sancor Seguros com o presidente
da Ocepar, João Paulo Koslovski

Lideranças das cooperativas do Paraguai

Fórum de agronegócios com Angola
O potencial de trocas comerciais entre Brasil e
Angola nas áreas de agronegócio, energia e cooperativismo foi o tema discutido no Fórum de Prospecção
de Negócios com Angola, realizado pela Ocepar em
conjunto com o ICAB – Instituto da Comunidade Afro-Brasileira, com objetivo de mostrar ao povo brasileiro
as possibilidades existente na Angola, as garantias que
o governo daquele país fornece nas relações comerciais e oferecer novas oportunidades.

Lideranças de cooperativas argentinas

Pesquisadores da Universidade de Hohenheim
e representantes da Ocepar

tado. Considerada uma das melhores escolas de agricultura da Alemanha, a Universidade está localizada
em Stuttgart.
Cooperativistas paraguaios
Com a finalidade de conhecer o cooperativismo
paranaense, visando futuras parcerias e intercâmbio de
informação, um grupo de cooperativistas do Paraguai,
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Evento realizado pela Ocepar com autoridades de Angola

Angola tem apresentado boas taxas de crescimento, alavancadas principalmente pelas exportações
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de petróleo, cujas jazidas estão localizadas em quase
toda a extensão da sua costa marítima. Durante os últimos cinco anos, a economia angolana registou um
rápido crescimento de 18% na média anual.

de Lideranças 2014, promovido pelo Sebrae/PR e American University, em Washington, nos Estados Unidos.
Seminário no Peru
O médico veterinário e assistente técnico do
Sistema Ocepar, Alexandre Monteiro, foi um dos palestrantes do III Seminário Internacional de Serviços
Financeiros Rurais, em Lima, no Peru. Ele discorreu sobre o tema “Oportunidades de negócios para o crescimento através do associativismo”. O evento foi organizado pelo Agrobanco, instituição financeira que
promove o associativismo por meio de financiamentos a organizações de micro e pequenos produtores
daquele país.

Simpósio na Colômbia
O engenheiro agrônomo do Sistema Ocepar,
Robson Mafioletti, participou, nos dias 07 a 10 de outubro, do Simpósio Internacional Agroalimentar, na
Colômbia, ministrando duas palestras no evento promovido pela Universidade de Córdoba – na cidade de
Monteria - Norte da Colômbia, com objetivo de colaborar técnica e institucionalmente com a Universidade.
As diversas discussões ocorridas no evento estiveram
focadas na engenharia de alimentos e nutrição, com as
pesquisas em novos processos de produção, processamento e conservação com os cuidados para obter
alimentos saudáveis e sustentáveis para a população.
Especialistas da Espanha, Itália, Estados Unidos,
Uruguai, Brasil e Colômbia fizeram uma bateria de
palestras e mesas redondas para discutir os desafios
deste setor e como as universidades e instituições de
pesquisa podem fazer uma parceria mais efetiva com
a iniciativa privada e trazer os resultados esperados pelos modernos consumidores mundiais.

Curso na França
Dois profissionais do Sistema Ocepar, Gerson
Lauermann e Jesse Rodrigues, participaram do Seminário Científico Internacional de Cooperativismo, entre os dias 17 e 21 de novembro, com demais alunos
e professores do Mestrado Profissional em Gestão de
Cooperativas da PUCPR. O intercâmbio foi realizado
em parceria com a PUCPR e a Universidade de Pau,
em Bayonne (França), com o objetivo de proporcionar
conhecimento sobre o sistema cooperativista do País
Basco, que compreende parte da região norte da Espanha e do sul da França.

Capacitação de lideranças
No período de 03 a 09 de setembro, o superintendente adjunto do Sistema Ocepar, Nelson Costa,
participou do Programa Internacional de Capacitação

Expo Paraguay Brasil
O cooperativismo paranaense foi representado
pelo Sistema Ocepar na Expo Paraguay Brasil 2014, realizada dias 30 e 31 de outubro, em Assunção, no Paraguai. A entidade participou com um estande no evento, juntamente com as Federações da indústria (Fiep),
do comércio (Fecomércio) e da agricultura (Faep), além
do Sebrae/PR.
A Expo Paraguay Brasil 2014 reuniu representantes de diversos setores com o objetivo de promover
o intercâmbio comercial, cultural e turístico entre os
dois países. O objetivo da participação das entidades
foi mostrar o potencial do Paraná e conhecer as possibilidades de cooperação com o Paraguai, tendo em

Diplomação dos participantes do Programa Internacinal
de Capacitação de Lideranças, nos EUA
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vista que o país vizinho oferece boas oportunidades de
investimento e que algumas cooperativas do estado já
estão atuando lá.

par com o propósito de conhecer os sistemas produtivos brasileiro e paranaense, especialmente em relação
à segurança, sanidade e comprovação de origem. Havia diretores de Illinois, Indiana, Nebraska, Dakota do
Norte e Arkansas, estados que fazem parte do chamado Corn Belt, cinturão do milho, além de um membro
de Washington DC. Eles acreditam que os produtores
brasileiros possuem interesses comuns aos dos americanos, de modo que todos podem ganhar em estratégias futuras discutidas em conjunto.

Delegação brasileira na Expo Paraguay Brasil

Visita de norte-americanos
Um grupo de dirigentes de cooperativas de crédito de várias regiões dos Estados Unidos esteve em viagem pelo Brasil, no início do ano passado, para ver de perto como funciona o sistema de cooperativismo de crédio
brasileiro. Na oportunidade, os visitantes afirmaram que o
Sicredi é uma referência internacional nesse ramo, sendo
admirado por seu crescimento e conquistas. Eles estiveram na sede do Sistema Ocepar, no dia 20 de janeiro. No
Paraná, conheceram ainda o Sicredi União, em Maringá, e
a Cooperativa Castrolanda, em Castro. Também cumpriram um roteiro de visitas pelo oeste paranaense.

Cooperativistas norte-americanos na sede da Ocepar,
acompanhados de representantes da Central Sicredi PR/SP

Integrantes do Conselho Americano de Grãos
(U.S Grains Council) estiveram na sede do Sistema Oce-
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Reunião com representantes do Conselho Americano de Grãos

4. HOMENAGENS E PRÊMIOS
Prêmio Ocepar de Jornalismo
Os vencedores da 10ª edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo receberam seus troféus no dia 16
de maio, em Curitiba, em solenidade realizada dentro
da programação da Expocoop 2014. O Prêmio é promovido pelo Sistema Ocepar, com apoio financeiro do
Sicredi e Unimed Paraná e apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (Sindijor/
PR) e da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).
Nessa edição foram avaliadas 119 matérias jornalísticas, quantidade recorde de trabalhos inscritos no concurso.
Os três primeiros colocados nas categorias telejornalismo, jornalismo impresso, radiojornalismo e
mídia cooperativa receberam premiação em dinheiro: R$ 6.000 (1º lugar); R$ 3.000 (2º lugar) e R$ 2.000
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(3º lugar). Nas categorias especiais - Ramo Crédito
e Unimed, os vencedores receberam R$ 6.00O cada;
Universitário R$ 2.500, e o Destaque Jornalismo Paranaense, R$ 3.500.
O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de
Freitas, presente na solenidade, destacou a importância
da premiação como forma de reconhecimento ao trabalho realizado pelos profissionais da imprensa. Também enalteceu o empenho dos comunicadores em disseminar o cooperativismo utilizando diferentes meios.
Ele lembrou ainda que, ao longo dessa década
do Prêmio Ocepar, foram inscritas mais de 750 matérias jornalísticas sobre o movimento, destacando o
trabalho das cooperativas e levando informações sobre o setor para a opinião pública. Disse ainda que a
realização de premiações deverá ser incentivada entre
as demais organizações estaduais do cooperativismo,
podendo ser complementada, ao final, com a realização de um Prêmio Nacional de Jornalismo.

Roberto Rodrigues e João Paulo Koslovski

Troféu “Cooperativas
Orgulho do Paraná”
Os grupos paranaenses de comunicação Band,
GRPCom, RIC e Massa receberam o troféu “Cooperativas Orgulho do Paraná” no Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, realizado em 5 de dezembro
de 2014. Instituída pelo Sistema Ocepar em 2008 para
homenagear pessoas ou instituições que ajudam a fortalecer o cooperativismo, a honraria foi concedida às
empresas em reconhecimento ao apoio na divulgação
das ações das cooperativas paranaense e também pela
importância que representam no cenário empresarial
do Estado.

Jornalistas premiados no 10º Prêmio Ocepar de Jornalismo

Troféu Personalidade do Agronegócio
O presidente do Sistema Ocepar, João Paulo
Koslovski, foi homenageado com o Troféu Personalidade do Agronegócio “Ney Bittencourt”, concedido pela
Abag – Associação Brasileira do Agronegócio e entregue durante a realização do 13º Congresso Brasileiro
do Agronegócio (CBA), em 4 de agosto de 2014.

(Da esq para a dir) José Nascimento, diretor de conteúdo da RICTV;
Giovani Ferreira, coordenador de agronegócio do jornal Gazeta do
Povo; João Paulo Koslovski, presidente do Sistema Ocepar; Carlos
Massa, presidente da Rede Massa, e Amado Osman, diretor de
jornalismo da Band
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5. INTERCOOPERAÇÃO

Fórum de Presidentes,
Superintendentes e Líderes
do Sistema OCB

Participação na diretoria da OCB
O presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski,
um dos diretores da OCB representando a região sul
do país, participou, em 2014, de 10 reuniões da entidade, onde foram discutidos diversos temas de interesse
do cooperativismo.
No exercício da representação da região sul,
foram realizadas reuniões com as Organizações das
Cooperativas de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul, com o intuito de levantar as demandas da
região para busca de soluções no âmbito federal
junto à OCB.
Outro ponto de destaque tem sido o apoio
fornecido pelos colaboradores do Sistema Ocepar à
equipe técnica da OCB na discussões e encaminhamento das questões junto ao Congresso Nacional e
Executivo Federal, dando respaldo técnico nos documentos e análises das medidas baixadas pelo Executivo e nos projetos de lei do legislativo.
Somente em 2014, foram mais de 25 profissionais que participaram ativamente em Brasília, em
apoio às ações do Sistema OCB.
Cabe destacar que a consolidação da atuação
sistêmica depende em muito das participações das
organizações estaduais, seja no âmbito regional ou
nacional, sempre objetivando fortalecer as ações do
cooperativismo brasileiro.

O II Fórum de Presidentes, Superintendentes e
Líderes do Sistema OCB foi realizado dentro da programação da Expocoop 2014, em 15 de maio, com a
participação de lideranças de 22 estados brasileiros e
a diretoria da OCB.
Na oportunidade, foi discutido o plano estratégico
do Sistema OCB, avaliando os desafios e as oportunidades
do cooperativismo brasileiro com vistas ao ano de 2025,
com objetivo de promover o alinhamento em torno do
planejamento estratégico sistêmico e permitir o compartilhamento das ações realizadas a partir das discussões dos
fóruns regionais. Antecedendo o Fórum, os superintendentes realizaram visitas às cooperativas do Paraná.

Plenária do II Fórum de Presidentes e Líderes do Sistema OCB

Participação no G7
Grupo das Federações do Paraná
As federações patronais Fecomércio, que representa o comércio; Fiep, a indústria; Faep, a agricultura; Fecoopar/Ocepar, o cooperativismo; Fetranspar, o
transporte; Faciap, as associações comerciais; mais a
Associação Comercial do Paraná (ACP), formam o G7,
cuja finalidade é discutir e encaminhar sugestões para
o aperfeiçoamento das políticas de apoio ao desenvolvimento do Paraná. Em 2014, a coordenação do grupo
foi do presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski.

Presidente da Ocepar, João Paulo Koslovski, teve participação
em 10 reuniões da diretoria da OCB, representando a região Sul
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Reunião do G7, em Brasília, com a senadora Gleisi Hoffmann
e o então ministro da Secretaria dos Portos, Cesar Borges

Reunião do G7, em Brasília, com o então ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Passos

O G7 atuou nas discussões e negociações
envolvendo a melhoria da infraestrutura do Paraná.
Realizou estudos e participou das tratativas sobre
o pedágio. Contribuiu com propostas ligadas ao
projeto da ferrovia Maracajú (MS)-Paranaguá (PR)
e aos investimentos no Porto de Paranaguá, em
especial quanto às novas concessões e renovação
dos contratos, tendo, inclusive, participado de reunião com o então ministro da Secretaria dos Portos,
Cesar Borges.
O grupo esteve também reunido com a então
ministra do Planejamento, Mirian Belchior, e com o
então ministro dos Transportes na época, Paulo Sérgio Passos. Na oportunidade, foram apresentadas as
demandas do Paraná ligadas à área de infraestrutura,
com o objetivo de incluí-las entre as prioridades do
governo federal.

O G7 realiza reuniões mensalmente. O grupo
não tem uma formação legal e, sim, um coordenador
que interage com os presidentes, sendo apoiado por
uma assessoria técnica e outra tributária. A Câmara
Tributária, composta pelos assessores jurídicos das
entidades, é responsável pela elaboração dos estudos
que visam dar embasamento aos pleitos do grupo. Em
2014, os principais temas tratados foram questões ligadas à forma de atuação do Conselho de Contribuintes
e Recursos Fiscais do Estado, recurso eletrônico dos
processos e substituição tributária.

Audiência com o então secretário da Fazenda do Estado do Paraná,
Luiz Eduardo Sebastiani

A assessoria técnica elaborou diversos trabalhos
e participou da Comissão Tripartite do Piso Regional
de Salários, realizou estudos sobre a necessidade de
investimentos em infraestrutura e sobre o pedágio nas
rodovias paranaenses, entre outras ações.
As lideranças do G7 também estiveram com o
governador Beto Richa para discutir assuntos de inte-

Reunião do G7, em Brasília, com a então ministra
do Planejamento, Miriam Belchior
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resse da sociedade paranaense, dentre eles, a substituição tributária e o piso regional de salários.

ações consideradas prioritárias do ponto de vista dos
empresários e que o Estado deveria adotar para apoiar
o desenvolvimento do Paraná, reforçando o conteúdo
do documento entregue antes do processo eleitoral.

Reunião das lideranças do G7 com o governador Beto Richa

O G7 produziu um documento contendo propostas para os candidatos aos governos estadual e
federal nas eleições 2014, que foi entregue aos três
principais cotados. Para os demais candidatos, o documento foi encaminhado aos gabinetes.

Reunião do G7 com o governador

Em outra audiência, o G7 esteve reunido com
Richa para solicitar que o governo retirasse da Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 513/2014, que
propunha o aumento da alíquota do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de vários
produtos.

Fórum Permanente Futuro 10 Paraná

O material abordou 14 temas considerados essenciais para toda sociedade paranaense. Teve como
objetivo sugerir aos candidatos propostas de governo
que visam a construção de um projeto nacional e estadual de crescimento e desenvolvimento em todas
as dimensões, sejam elas social, econômica, política e
tecnológica.
Logo após a eleição, as lideranças do G7 estiveram novamente em audiência com o governador
reeleito Beto Richa, com objetivo de sugerir algumas
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O Fórum Permanente Futuro 10 Paraná é composto por 16 organizações, entre elas a Ocepar, e tem
como objetivo integrar as entidades do Estado e mobilizar a sociedade paranaense para a discussão de um
plano estratégico integrado de desenvolvimento do
Paraná. Três temas prioritários estão sendo trabalhados
pelo Fórum: infraestrutura, inovação e gestão pública.
No ano passado, foram realizadas 6 reuniões
para discutir políticas de apoio para o setor produtivo
paranaense, além de 3 encontros com governador, secretários de Estado, parlamentares e ministros.
Em relação à inovação, foram realizadas ações
com o propósito de difundir e criar a cultura da inovação no Paraná e, ainda, houve a participação do grupo
nas discussões relacionadas à regulamentação da lei
estadual.
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Conselho Deliberativo do Sebrae/PR

O Fórum também promoveu um encontro
com os candidatos ao governo do Paraná, no dia 07
de agosto, na Expo Unimed, em Curitiba, onde estiveram presentes os três candidatos com maior índice
nas pesquisas eleitorais (Beto Richa, Roberto Requião
e Gleisi Hoffmann). O evento foi direcionado para dirigentes das entidades, tendo contado com a presença
de cerca 250 líderes.

O presidente do Sistema Ocepar, João Paulo
Koslovski, que assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR no dia 14 de março de 2013,
passou o cargo no final de 2014 para o novo presidente, Edson Campagnolo.
O Conselho Deliberativo é formado por 13 entidades de segmentos do setor produtivo, instituições
de crédito e poder público.
O Sebrae/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná é uma instituição sem fins lucrativos que foi criada para dar apoio aos
pequenos empresários e ao empreendedorismo. No
Brasil, são 27 unidades e 800 postos de atendimentos.
No Paraná, existem 6 regionais e 11 escritórios. A entidade chega aos 399 municípios do Estado por meio do
atendimento itinerante, pontos de atendimento e de
parceiros como associações, sindicatos, cooperativas,
órgãos públicos e privados.
O foco da gestão de João Paulo Koslovski à
frente do Conselho Deliberativo em seus dois anos de
mandato teve como diretriz básica a ampliação dos
investimentos no empreendedorismo e na interiorização das ações e atividades do Sebrae/PR, voltadas
a promover a competitividade das micro e pequenas
empresas, objetivando despertar, sobretudo na juventude, a capacidade de empreender a fim de que tenham condições de desenvolver seu próprio negócio.
Os destaques das ações do ano foram uma maior
aproximação com o G7 e com as entidades que fazem
parte do Sistema “S” (Senai/Sesi, Sesc/Senac, Sest/Senat, Senar e Sescoop), e aproximação dos setores fins
do Sebrae na discussão do Plano Plurianual (PPA).
Em 2014, a entidade bateu recordes de atendimento; superou metas mobilizadoras, alinhadas com
o Sebrae Nacional; organizou missões e caravanas para
empresários paranaenses; realizou consultorias, orientações técnicas, palestras e cursos; e ajudou a criar um
ambiente mais favorável para os pequenos negócios
no Paraná. Destaque para a regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa Estadual e a participação na implantação da Redesin (Rede Nacional para a

Abertura do encontro com os candidatos ao governo do Paraná

Na ocasião, além de falarem sobre seus planos de
governo, os três candidatos foram sabatinados pelos representantes das entidades que compõem o Fórum e responderam a perguntas dos convidados. O evento foi fechado
ao público e teve transmissão em tempo real pela Gazeta
do Povo. As lideranças do Fórum Futuro 10 entregaram
aos participantes um documento contendo sugestões e
reivindicações focadas nos temas elencados como prioritários em diversas áreas como infraestrutura, educação,
saúde, entre outros.

Debate sobre infraestrutura com o então ministro dos Transportes,
César Borges
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Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas
e Negócios), que irá facilitar o registro de documentos
na Junta Comercial do Paraná e nos órgãos públicos
do Estado.

tante na integração do Sistema S e que comprovou a
sintonia que existe entre as nove entidades.
As ações integradas do Sistema “S” são trabalhadas por grupos formados por técnicos e envolvem
seis temas de forte impacto no dia a dia das entidades:
educação, setores estratégicos, pesquisas de conjuntura, licitações, compartilhamento de ambientes e comunicação integrada. A ideia é buscar soluções para
problemas comuns e dividir conhecimento e boas práticas. O Comitê de Superintendentes avalia a viabilidade das sugestões e auxilia nos seus encaminhamentos.

Solenidade de assinatura da adesão da Junta
Comercial do Paraná à Redesin

Dentre as várias ações da gestão de João Paulo
Koslovski na presidência do CDE, destacaram-se os investimentos na formação dos conselheiros, por meio
de palestras e curso, além do programa de capacitação
desenvolvido com a fundação Dom Cabral. Os Ciclos
de Reflexão Estratégica, oferecidos por meio da Universidade Corporativa Sebrae, também serviram de
plataforma para aquisição de conhecimento. O Plano
Plurianual, que prevê as ações futuras planejadas para
a entidade, foi construído coletivamente pelos conselheiros com a equipe de colaboradores da instituição.
A sinergia entre o Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e equipe de colaboradores foi um ponto de destaque na gestão, dando
maior motivação e valorização ao trabalho e profissionais do Sebrae. Outra inovação nas reuniões do Conselho Deliberativo foi abrir espaço para a palavra dos
conselheiros, facilitando o debate e encaminhamento
das decisões.

Ações Conjuntas do Sistema “S”
As entidades que integram o Sistema “S” no Paraná – Sebrae, Sesc, Senac, Sesi, Senai, Sest, Senat, Senar
e Sescoop, participaram em conjunto com um estande
na Expocoop 2014. A iniciativa foi um marco impor-
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Estande do Sistema “S” na Expocoop 2014

Na área de comunicação, foi publicado um documentário relatando as principais ações de cada entidade, com intuito de levar até a população informações
sobre o trabalho realizado pelo Sistema “S” no Paraná.

6. ATUAÇÃO DO SISTEMA
OCEPAR JUNTO AO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO FEDERAL
Frencoop
A Frencoop - Frente Parlamentar do Cooperativismo atua em defesa dos interesses das cooperativas
junto ao Congresso Nacional. É uma entidade de interesse público, suprapartidária e sem fins lucrativos,
de âmbito nacional. Constituída para apoiar, defender
e promover a integração entre o Congresso Nacional
e o sistema cooperativista, congrega 233 deputados e
24 senadores.
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Em 2014, a Frencoop centralizou as discussões sobre projetos de lei e medidas provisórias que tramitaram
no Congresso Nacional e tiveram participação constante
no debate com os três poderes da República. Em conjunto com a OCB, também promoveu o lançamento da
Agenda Legislativa do Cooperativismo, que contém as
matérias de interesse do cooperativismo e são encampadas pelos parlamentares que fazem parte da Frente.

de pareceres e emendas oferecidas aos parlamentares.
O resultado dessa ação representou economia significativa para o cooperativismo, com diminuição da carga tributária para as cooperativas e seus cooperados.

Governo Federal
A Ocepar e a OCB mantiveram frequentes contatos com os ministros e demais autoridades do governo federal para tratar de políticas ligadas ao setor
cooperativo e ao agronegócio, encaminhando propostas e discutindo alterações de procedimentos em
instrumentos legislativos e normativos que dificultam
o melhor desenvolvimento do cooperativismo e das
atividades de seus cooperados, a exemplo do projeto
de lei que moderniza a legislação cooperativista e também do que define o chamado “ato cooperativo”.
Outro destaque foi a participação do gerente
técnico e econômico da Ocepar, Flávio Enir Turra, na
presidência da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de
Culturas de Inverno, que desenvolveu várias atividades
visando o aprimoramento de políticas para o trigo, cevada e aveia.

Lançamento da Agenda Legislativa do Cooperativismo 2014, em Brasília

Coube destaque a aprovação, pela Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal, do Projeto
de Lei 03/2007, que trata da Lei Geral das Cooperativas
e tramitava no legislativo desde 2007, sendo objeto de
inúmeras discussões e debates.

7. ATUAÇÃO DO SISTEMA
OCEPAR JUNTO AO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO ESTADUAL

Assessoria parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná

A equipe técnica do Sistema Ocepar fornece
permanente apoio profissional à assessoria parlamentar da OCB nas ações junto ao Congresso Nacional e órgãos do Poder Executivo, acompanhando a tramitação
de projetos de lei e medidas provisórias, analisando as
legislações baixadas pelo Executivo, emitindo pareceres e elaborando propostas de emendas legislativas.
Para tanto, mantém um grupo de acompanhamento de estudos tributários, econômicos e contábeis,
formado por contadores das cooperativas do Paraná,
que dá suporte aos pleitos do setor.
Em 2014, os trabalhos abrangeram mais de 40
projetos de leis e medidas provisórias, resoluções e normativos, envolvendo estudos de impactos contábeis/
tributários e efeitos econômico-financeiros, emissão

A Ocepar mantém forte relacionamento com a
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), no sentido de
contribuir para o aperfeiçoamento do marco regulatório
estadual de diversas legislações, a partir de ações articuladas dos deputados com o setor, aproximando os líderes cooperativistas do processo político-decisório.
Em vários momentos, as entidades que compõem o G7 (Fiep, Faep, Fecomércio, Fecoopar/Ocepar, Faciap, Fetranspar e ACP), estiveram mobilizadas,
especialmente contra a aprovação dos projetos de lei
que majoraram as taxas cobradas pelo Poder Judiciário
e, ainda, aumentaram a tributação estadual. O grupo
também se empenhou pela aprovação do projeto de
lei que regulamenta o Programa de Regularização Am-
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biental das Propriedades e Imóveis Rurais, em âmbito
estadual.

Dentre os vários contatos da Ocepar com o governador Beto Richa, destacaram-se a participação em
reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado e em audiências para discutir aspectos
relacionados aos investimentos nos portos de paranaenses e tributação estadual.

em separado por estes vogais, almejando-se, com isso, o
aprimoramento da linha de defesa das mesmas.
São frutos dessa atuação a melhoria das defesas
e a consequente economia tributária, com a redução
ou extinção de impostos, multas e juros. Ambos os
vogais presidem e secretariam todas as reuniões do
Grupo Tributário do G7, onde, junto com os demais
conselheiros vogais do setor econômico paranaense,
debatem e propõem soluções via incentivos a projetos
de lei que melhor tratem os assuntos, como materiais
de uso ou consumo, recurso hierárquico, entre outros.

Reunião com o governador Beto Richa

Reunião com o então secretário da Fazenda,
Luiz Eduardo Sebastiani

Governo Estadual

Conselho de Contribuintes
e Recursos Fiscais
A Ocepar possui assentos no Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais – CCRF, ocupados por dois
vogais nomeados pela Secretaria da Fazenda do Paraná: Wilson Thiesen e Anderson Eugenio Lechechem. As
sessões de julgamento apreciam, debatem e julgam
cerca de 2.000 processos por ano, em 2º grau de recurso, nas quatro Câmaras e um Tribunal Pleno que o
compõe.
As sessões ocorrem de segunda a quinta-feira e
as matérias de julgamento são os impostos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),
ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) e IPVA (Imposto Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores). Os processos nos quais as cooperativas paranaenses figuram como parte em geral são
alvo de pedidos de vista, debate e estruturação de votos
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Os vogais representantes da Ocepar interagem
em todos os processos envolvendo alguma cooperativa. Nestes casos, as matérias recebem melhor tratamento em votos, pois há intenso preparo junto a debates com demais vogais do setor privado, diligências,
distribuição de memorandos, explicações e esclarecimentos com vogais do setor público, presidência de
sessão e representantes da Secretaria da Fazenda.
Dependendo do assunto tributário, bem como
do montante financeiro do valor de juros, multa e imposto, as cooperativas discutem com os vogais, que as
orientam na elaboração das defesas.
No ano de 2014, ações abrangendo quatro cooperativas foram assistidas pelos vogais em 12 processos. A soma do valor do imposto, multa e juros
superaram R$ 82 milhões, dos quais, R$ 58 milhões
foram extintos nos processos administrativos fiscais,
remanescendo R$ 24 milhões, presentes em processos
estrategicamente adiados para 2015.
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Junta Comercial do Paraná

os avanços do cooperativismo paranaense, que cresceu
cerca de 10% no ano passado. Apesar do índice ser positivo em comparação ao PIB brasileiro, houve uma ligeira
queda no ciclo de expansão registrado pelo setor nos
últimos cinco anos, de 16,5% anuais em média.
De acordo com João Paulo Koslovski, vários fatores internos e externos contribuíram para esta redução, sem comprometer, no entanto, o trabalho realizado pelo cooperativismo paranaense em benefício dos
seus mais de um milhão de cooperados.

A Ocepar participa do Conselho de Administração, órgão colegiado de deliberação e orientação
superior, encarregado de formular a política de ação
da Junta Comercial do Paraná e do Colégio de Vogais,
que é responsável pela análise dos processos de registro comercial. O Conselho de Administração se reúne a
cada trimestre. A Ocepar é representada pelo seu presidente e pelo superintendente adjunto. No Colégio
de Vogais participam dois técnicos da entidade e as
atividades são diárias.
A presença da instituição na Junta é importante,
tendo em vista que a maioria dos processos para registro de atos de cooperativas é analisada pelos representantes da Ocepar.

Atuação com o BRDE
Em continuidade aos trabalhos realizados pela
Ocepar com o propósito de viabilizar recursos para os
investimentos das cooperativas, o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) destinou, em
2014, mais de R$ 500 milhões para investimentos em
projetos das cooperativas do Paraná.
Cabe destaque a atuação da Ocepar e das cooperativas junto ao governador objetivando a capitalização do BRDE, que acabou sendo viabilizada graças
aos esforços do setor produtivo paranaense, tendo o
governo destinado R$ 200 milhões ao banco, permitindo a ampliação do seu limite e o consequente atendimento às demandas.

Mais de 1.500 pessoas prestigiaram o Encontro Estadual

Componentes da mesa de abertura do Encontro Estadual

8. EVENTOS DE DESTAQUE
NO COOPERATIVISMO
Encontro Estadual de Cooperativistas
No dia 05 de dezembr o, mais de 1.500 pessoas
se reuniram no Encontro Estadual de Cooperativistas,
em Curitiba, para comemorar os resultados alcançados
em 2014 e traçar metas para o ano seguinte. Na abertura do evento, o presidente do Sistema Ocepar destacou

Participantes no Encontro Estadual
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Quarenta e quatro delegações com cooperativistas saíram de seus municípios de origem para participar
do evento e lotaram o auditório do Teatro Positivo.
O encontro foi prestigiado por autoridades, como
o então vice-governador, Flávio Arns, o então ministro
da Agricultura, Neri Geller, e o secretário de Estado da
Agricultura, Norberto Ortigara. Lideranças do cooperativismo também estiveram presentes, como o presidente
da OCB, Márcio Lopes de Freitas, o presidente do Sistema
OCB/CE, João Nicédio Alves Nogueira, o superintendente do Sistema OCB/AM, Adriano Trentin Fassini, Elvio Silveira, da Ocesc, e Luiz Antônio Schimidt, da Ocesp.
Entre os parlamentares, os deputados federais
Osmar Serraglio, que também preside a Frencoop no
Congresso Nacional; Luiz Nishimori, Eduardo Sciarra,
Assis do Couto, Sérgio Souza e Luciano Ducci, além
dos deputados estaduais Elio Rush e Teruo Kato.
Também prestigiaram o evento representantes
de diversos órgãos públicos e entidades, bem como
uma delegação francesa, formada por integrantes da
Arcafar – Associação Regional das Casas Familiares Rurais de Rhône-Alpes.
O Encontro apresentou atrativos, como uma reflexão sobre a vida e sobre o que ela tem que ter para
valer a pena, com o filósofo Clóvis de Barros Filho. Aconteceu também apresentação do Guri de Uruguaiana,
um dos personagens do humorista gaúcho Jair Kobe.

cooperativas regionalmente, assessorar a direção da
Ocepar, do Sescoop/PR e da Fecoopar a propiciar o
intercâmbio de experiências, visando o aperfeiçoamento do processo de autogestão e de desenvolvimento humano.
A primeira rodada dos Encontros de Núcleos cooperativos de 2014 foi realizada de 15 a 17 de maio,
durante a realização da Feira mundial do cooperativismo - Expocoop, em Curitiba. Além do intercâmbio
entre as cooperativas do Brasil, foi uma oportunidade
para os dirigentes participarem dos debates sobre as
tendências e desafios do cooperativismo brasileiro e
internacional.
A segunda rodada aconteceu no período de
10 a 13 de novembro, nas cidades de Ponta Grossa, Capanema, Marechal Cândido Rondon e Campo
Mourão. Nesses encontros constou da pauta a discussão o planejamento do cooperativismo paranaense para 2015.

Encontros de Núcleos Cooperativos
Com a finalidade de buscar maior interação com
as filiadas, a Ocepar contempla em seu estatuto, como
órgão auxiliar, a formação dos Núcleos Cooperativos,
compostos pelas cooperativas das regiões Norte, Oeste, Sudoeste, Noroeste e Centro-Sul. Cada Núcleo é
coordenado por um dirigente eleito entre as cooperativas participantes, que também é o responsável por
representar a Ocepar na região.
Os Núcleos se reúnem duas vezes por ano com
o objetivo de oportunizar um fórum para discussão
e planejamento do cooperativismo, com foco em
assuntos relevantes para o desenvolvimento do setor. Suas atribuições são incentivar a integração das
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Núcleos Norte e Noroeste
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de outubro, em Curitiba, contando com a presença de
mais de 80 pessoas.
Houve discussões sobre o quadro econômico
do Brasil e as próximas tendências, uma análise comparativa dos programas de governo dos candidatos à
presidência da República, o processo de comunicação
das cooperativas com o poder público e a atuação do
BRDE.

Participação em feiras e exposições
Núcleo Oeste

Expocoop 2014
Com 170 expositores, a Expocoop 2014 proporcionou ao público conhecer e comercializar produtos
e serviços de 15 países. Artigos de moda, artesanato,
decoração e gastronomia, além de itens relacionados
aos setores de crédito e saúde, foram apresentados ao
público. Os cerca de 4 mil visitantes tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais do cooperativismo
mundial nos três dias do evento.
O Sistema Ocepar aproveitou a realização da
Expocoop para mostrar o grande número e a variedades de produtos industrializados das cooperativas do
Paraná, que são destinados ao varejo e conquistam o
consumidor pela qualidade, tanto no mercado nacional quanto internacional.

Núcleo Sudoeste

Fóruns dos Presidentes
das Cooperativas
O Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses é realizado pelo Sistema Ocepar com o objetivo de discutir temas de interesse do cooperativismo
do Paraná. Em 2014, o evento ocorreu nos dias 13 e 14

Estande da Ocepar na Expocoop

Show Rural Coopavel
O Sistema Ocepar montou o Estande do Cooperativismo Paranaense no Show Rural, em Cascavel,
com a finalidade de recepcionar os associados de co-

Fórum dos Presidentes das Cooperativas Parananeses
realizado na sede da Ocepar, em Curitiba
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operativas e autoridades. Em sua 26ª edição, o evento
recebeu um público de mais de 210 mil visitantes, no
período de 03 a 07 de fevereiro de 2014.
O Sescoop/PR apoiou a realização de 9 palestras
sobre qualidade no atendimento para 270 empregados da Coopavel e, ainda, a contratação de transporte
para 2.135 cooperados.

Delegação da Copacol

Estande do Sistema Ocepar no Show Rural

Ao longo da semana, o Sistema Ocepar também
promoveu uma série de eventos nas áreas técnicas e
de difusão do cooperativismo.
Intercâmbio com as OCEs e cooperativas
No decorrer de 2014, foram recepcionadas pela
Ocepar várias delegações de lideranças da OCB, de Organizações de Cooperativas de outros estados e das
próprias cooperativas paranaenses.
O bom desempenho do cooperativismo paranaense, a organização, e as boas práticas adotadas no
Estado, tanto do ponto de vista da gestão de processos e procedimentos, quanto no que se refere a ideias
inovadoras, foram os fatores que motivaram 25 cooperativistas do Espírito Santo a visitar o Paraná. Com
o mesmo objetivo, foram recebidas delegações de
cooperativistas da Bahia, Amazonas, Tocantins e Ceará,
que vieram conhecer a metodologia de trabalho do
Sistema Ocepar.
Diversos grupos de cooperativistas do Paraná
também estiveram em Curitiba para conhecer mais
detalhes sobre as ações desenvolvidas e os avanços
conquistados pelo cooperativismo paranaense.
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Delegação do Sicredi

Delegação do Ceará

Atuação do Sistema Ocepar
em apoio aos ramos
Infraestrutura
Como diretor da OCB, o presidente João Paulo
Koslovski coordenou as atividades do ramo Infraestrutura, tendo sido realizadas no ano diversas reuniões
para tratar de vários temas com a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), objetivando a uniformização
de entendimentos e alteração de alguns critérios adotados pela Agência, que impedem o desenvolvimento
das cooperativas. O ramo foi assessorado por grupos
de trabalhos criados pelo Conselho Consultivo Nacional (técnico e jurídico), com a finalidade de realizar estudos sobre as demandas do setor.
Em ações junto à Frencoop, conseguiu-se a
aprovação de uma emenda inserida na Medida Provisória (MP) nº 656/2014, que simplifica os procedimentos para o setor elétrico, amplia o limite para que
as cooperativas de infraestrutura possam ter acesso
ao desconto mínimo na Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST), bem como aumenta o limite de
geração para as cooperativas que tem usinas.
A MP 656/2014 foi convertida na Lei 13.097/2015,
sancionada pela Presidência da República no dia 20 de
janeiro de 2015, mantendo esses benefícios e assegurando condições mais favoráveis às cooperativas que
atuam neste ramo.

Delegação do Tocantins

Delegação do Espírito Santo

Crédito
O Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito
(FGCoop), criado em 2013, iniciou suas operações em

Delegação do Amazonas
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abril de 2014. O FGCoop funciona junto à OCB e tem
a finalidade de garantir os depósitos dos associados às
cooperativas de crédito.
Outra ação importante para o ramo veio do Banco Central, que aprimorou os normativos para o setor,
definindo normas para facilitar o acesso das cooperativas a novas fontes de financiamento, e, ainda, alterou
as regras de requerimento mínimo de capital e de auditoria e governança. Também, em novembro de 2014,
o Banco Central lançou edital de consulta pública com
o propósito de revisar a legislação para as cooperativas
de crédito. Dentre as medidas, consta a possibilidade
de transformar as sociedades de garantia de crédito
em cooperativa de garantia de crédito para micro e
pequenas empresas (MPEs).
Transporte
Ao longo do ano, muitas ações foram executadas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), com objetivo de sugerir alterações nos normativos ligados ao ramo.
Houve ainda mobilizações junto ao legislativo
federal com o propósito de obter uma importante
conquista: a regulamentação da Categoria de Cooperativa de Transporte de Cargas (CTC), cujo objetivo é
definir diretrizes de atuação e colocar em ambiente
de segurança jurídica mais de 50 mil transportadores
cooperativados, que estão amparados apenas pela Resolução 3.056/2009 da ANTT.
A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional, por meio da Medida Provisória (MPV) 656/2014,
em dezembro de 2014, mas vetada pela Presidência
da República em janeiro de 2015. Desta forma, o setor
cooperativista mantém os esforços no sentido de sensibilizar o Poder Público e o Congresso Nacional sobre
a importância desta proposta para o desenvolvimento
do ramo.
Saúde
Houve julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de ação em que a União figurou como requerente contra uma cooperativa de profissionais, tendo o
STF considerado que todas as atividades da coopera-
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tiva com terceiros, ou, em outros termos, com o mercado, caracterizam faturamento da pessoa jurídica e,
por isso, estão sujeitas à incidência de PIS/Pasep e PIS/
Cofins, revogando, com isso, as alterações introduzidas
pela Medida Provisória nº 1.858/1999, que revogou a
isenção da PIS e Cofins concedidas às sociedades cooperativas.
Agropecuário
Os dois programas do governo de apoio às
cooperativas agropecuárias - Prodecoop e Procap-Agro, destinados a financiar a agroindústria e o capital de giro, respectivamente, tiveram dotação de
recursos de R$ 1,25 bilhão no Prodecoop, a uma taxa
de juros de 6,5% ao ano e, para o Procap-Agro R$
3,05 bilhões, sendo R$ 2,55 bilhões destinados para
a modalidade capital de giro. Porém, as taxas de juros foram majoradas em um ponto percentual, acima do praticado em 2013.
Os recursos destinados para alavancar os investimentos das cooperativas foram liberados normalmente
pelos agentes financeiros. Somente o Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) contratou,
em 2013, mais de R$ 500 milhões. Da mesma forma, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil continuaram liberando
recursos, propiciando que as cooperativas pudessem
investir no ano mais de R$ 3,1 bilhões em novas fábricas, armazéns e logística.
No Congresso Nacional ocorreram alguns avanços, tais como o aumento do percentual obrigatório
de biodiesel ao óleo diesel comercializado e de álcool
etílico anidro combustível à gasolina, que foi contemplado com a publicação da Lei Federal 13.033, de 24 de
setembro de 2014.
Os parlamentares aprovaram ainda a matéria
permitindo que o capital social das cooperativas seja
classificado como patrimônio líquido enquanto não
concretizado o desligamento, a eliminação ou exclusão do cooperado. Essa medida tramitou no Congresso Nacional por meio da MP 656/2014, convertida na
Lei 13.097/2015, sancionada pelo governo federal no
dia 20 de janeiro de 2015.
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Educacional
Foi constituído pelo ramo um fórum de dirigentes que tem a finalidade de assessorar o dirigentes nas
demandas do setor.

commodities agrícolas; 10 informes pecuários; 05 informes agroeconômicos e 04 relatórios de acompanhamento do desempenho das cooperativas nas exportações do agronegócio.
Prestou apoio às cooperativas em assuntos relacionados a legislações, normas, política agrícola, crédito rural, fiscalização, comercialização, seguro rural,
agrotóxicos, sanidade agropecuária e meio ambiente.

Trabalho
Atuou-se no sentido de envidar esforços para
o julgamento pelo STF de ação que tratava da contribuição previdenciária de 15% do tomador de serviço de cooperativas de trabalho. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da
contribuição, situação favorável às cooperativas de
trabalho. Todavia, como a decisão teve efeito apenas para as partes envolvidas, a estratégia agora é
acompanhar o julgamento das ADIs (Ações de Declaração de Inconstitucionalidade) que tratam do
mesmo tema.

Assistência técnica
Foram realizados 04 encontros do programa
Treino e Visita para os profissionais da área técnica,
com ênfase nas culturas de soja, milho e trigo, em
parceria com a Embrapa, Emater e Iapar; dois Fóruns
Agronômicos, um em São João e outro em Londrina;
uma reunião do Fórum de Produção Florestal; 04 encontros para discussão melhorias no seguro rural e
interlocução com as principais seguradoras com intuito de motivá-las a aperfeiçoar seus produtos; apoio
e participação em dias de campo das cooperativas e
diversas reuniões para discutir o enquadramento das
cooperativas no Pronaf.
Os técnicos da Ocepar fizeram parte da Expedição
Safra, coordenada pelo setor de Agronegócio da Gazeta
do Povo, que fez um levantamento da safra com visitas às
principais regiões produtores do Brasil e de alguns países
e, ainda, às cooperativas e produtores no Paraguai.
Também houve atuação junto ao Crea/PR, nas
reuniões e trabalhos da Câmara de Agronomia, e em
reuniões da 5ª turma de julgamento da Comissão Especial de Recursos do CER/Proagro.

9. ATIVIDADES DAS ÁREAS
TÉCNICA ECONÔMICA,
JURÍDICA E DE
COMUNICAÇÃO
Área técnica e econômica
A equipe técnica elaborou diversos estudos
com a finalidade de dar embasamento aos pleitos
do setor, dentre eles, destacaram-se: proposta de intercooperação visando a utilização das estruturas das
cooperativas da região norte do Estado; custos do pedágio no Paraná; propostas de política governamental
para as safras de verão e inverno; custos de recepção,
secagem e limpeza de grãos; atualização trimestral
dos custos de produção das principais culturas; propostas para modernização dos normativos de crédito
rural e aperfeiçoamento dos programas Prodecoop e
Procap-Agro.
Efetuou análises do desempenho econômico
e das ações sociais realizadas pelas cooperativas em
2013 e de projetos de investimento programados para
2014.
Elaborou e publicou os seguintes materiais: 12
informes sobre os preços internacionais das principais

Fórum Agronômico realizado em São João
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Comercialização
Apoiou os profissionais das cooperativas nas
questões relacionadas à comercialização e armazenagem de grãos, tais como: coordenação de reuniões
técnicas, adequação dos normativos de classificação
de produtos e orientação sobre a política de garantia
de preços mínimos, buscando atender demandas das
cooperativas, em especial nos momentos de dificuldade de comercialização. Ocorreu também a participação
nas reuniões da Câmara Setorial da Soja e das culturas
de inverno, bem como em discussões na OCB sobre o
projeto que torna obrigatória a classificação oficial de
grãos vegetais.
Com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de
recepção e armazenamento de grãos, em 2014 foram
apoiados dois cursos de pós-graduações em armazenagem de grãos, sendo o primeiro na Unifil, em Londrina, e outro na FAG, em Cascavel. Além disso, houve a
coordenação de dois Fóruns de Mercado; cinco Fóruns
das Fiações e de um Fórum de Varejo.

Fórum de Mercado, em Curitiba

Fórum das Fiações, em Maringá

Infraestrutura
Diversas ações foram realizadas no setor de infraestrutura, dentre as quais, destacaram-se: participação na
comissão de infraestrutura do G7 e no Fórum Permanente
Futuro 10 Paraná; acompanhamento técnico das atividades do Porto de Paranaguá com a participação nos estudos
sobre a redefinição da Poligonal do Porto de Paranaguá e
do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário de
Paranaguá e encaminhamentos dos pleitos das cooperativas para adequações das concessões portuárias.
Também foi realizado um Fórum Técnico de Infraestrutura e Logística na PUCPR, visita aos portos do
Arco Norte e estudos sobre o processo de fusão entre
as empresas Rumo Logística e América Latina Logística.
Inovação
Dentre as ações realizadas na área de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, destacaram-se: participação na comissão de inovação do Fórum Paraná Futuro 10; coordenação do Curso de Gestão da Inovação
e Intra-empreendedorismo; formação de parcerias
técnicas com universidades para a execução de cursos de formação em áreas tecnológicas; elaboração
de proposta para inclusão municípios no zoneamento
do milho e participação no programa da Secretaria da
Agricultura do Paraná intitulado “Plante seu Futuro”.
Foi criado, em 2014, o Fórum de Qualidade reunindo as cooperativas com a finalidade de compartilhar boas práticas, metodologias de trabalho e formas
de abordagens pela interação e troca de experiências,
com foco na busca pela produtividade e competitividade, tendo sido realizado durante o ano dois fóruns.

Fórum de Qualidade, em Curitiba
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Missões comerciais e eventos internacionais
As ações na área internacional do Sistema Ocepar estiveram sob responsabilidade da área técnica,
que recepcionou no ano de 2014 delegações de países interessados em conhecer o cooperativismo e o
agronegócio paranaense e brasileiro, com acompanhamento em algumas delas em visitas a cooperativas.
Apoiou a organização do 2° Outlook Forum South America, realizado pelo setor de agronegócio da Gazeta do Povo. Houve ainda a participação em diversos
eventos com exposições sobre o cooperativismo paranaense, dentre eles: 1ª Feira Internacional de Proteína
Animal, Tecno Food Brazil, realizada em Curitiba; Seminário de avaliação de riscos agropecuários promovido
pelo Ministério da Agricultura, Embrapa e Banco Mundial, em Brasília; Simpósio Internacional Agroalimentar,
na Universidade de Córdoba, na Colômbia, e III Seminário Internacional AgroBanco, em Lima, no Peru.

Destacaram-se também a realização de 6 Fóruns
de Meio Ambiente e um Fórum de Energia, além de 14
palestras/treinamentos para orientar os profissionais
do setor cooperativista sobre a implantação das atividades definidas pelo Código Florestal e o Cadastro
Ambiental Rural, envolvendo cooperativas agropecuárias, de crédito, técnicos e produtores rurais.
Ocorreram ainda discussões sobre a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, localizada na região
dos Campos Gerais. As preocupações ficaram concentradas na retificação da base cartográfica dos limites da Área
de Proteção Ambiental (APA) e na proposta de tombamento apresentado pela Secretaria Estadual de Cultura.
Também houve participação nas reuniões do
Conselho de Estadual de Recursos Hídricos; em reuniões da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL),
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi e do
Comitê Interestadual da Bacia do Rio Paranapanema e
no Seminário Gestão de águas na indústria. Ainda, nas
discussões envolvendo a emissão de particulados na
recepção de grãos e a revisão das normas do Corpo de
Bombeiros para licenciamento dos armazéns e unidades fabris das cooperativas e com o Instituto Ambiental do Paraná, com vistas à implementação do sistema
eletrônico de licenciamento ambiental de atividades
potencialmente poluidoras.

Questões ambientais
No ano de 2014, as atividades na área de meio
ambiente se concentraram no atendimento às demandas relativas ao Código Florestal Federal e ao Programa de Regularização Ambiental das Propriedades
e Imóveis Rurais que, após sua regulamentação em
âmbito estadual, gerou a necessidade de muitos esclarecimentos. Antes, houve ainda participação nas discussões sobre o programa ambiental do Paraná, com
apoio na construção do projeto de lei aprovado pela
Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador,
promovendo maior segurança jurídica aos agricultores.

Setor pecuário
O setor de sanidade pecuária vem recebendo
atenção especial do sistema em decorrência de sua
importância nos negócios das cooperativas do Paraná.
Mais de 50% de toda a força de trabalho das cooperativas estão concentradas na área de abate e processamento de animais. Para atender à demanda crescente
na capacitação e defesa do setor, a Ocepar dispõe de
uma equipe técnica que dá suporte e orientação profissional e participa de reuniões com órgãos públicos e
privados na discussão de medidas que possam afetar
a atividade.
Com esse objetivo, os técnicos da Ocepar integraram diversos colegiados, como o Comitê Estadual
de Sanidade Avícola (Coesa), que monitora os programas de sanidade avícola no Estado; o Comitê Estadual

Fórum de Meio Ambiente realizado em Curitiba
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de Sanidade Suídea, que tem como objetivo propor
medidas e ações direcionadas à proteção e aprimoramento das práticas de defesa da sanidade de suínos,
e o Programa Estadual de Combate e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose.

Realizaram-se ainda cinco cursos de extensão
rural, dois para os técnicos do setor de suinocultura
e três para avicultura. Mais dois cursos de higienista
ocupacional e dois sobre as normas regulamentadoras
(NR12 e NR01) para técnicos de segurança do trabalho.

Curso de pós-graduação em avicultura industrial

Curso de Extensão Rural

Outra ação foi voltada ao apoio para que as cooperativas se adequassem às normas regulamentadoras
das atividades dos frigoríficos de aves, bovinos e suínos, com a finalidade de implantar medidas de ergonomia e segurança do trabalho. Para isso, profissionais
da Ocepar fizeram visitas técnicas aos frigoríficos e,
com base nas informações e demandas das cooperativas, foram estruturados diversos treinamentos para
capacitação do pessoal, dentre eles: dois cursos de
pós-graduação em pecuária para gado leiteiro e outro
para avicultura industrial. Também, foram promovidos
três fóruns para profissionais de saúde e segurança do
trabalho, suinocultura e da pecuária leiteira.

Área Jurídica
O setor jurídico da Ocepar prestou assessoria
técnica e especializada das mais diversas formas de
atendimento, em observância ao grau de urgência e
atenção demandadas. Assim, participou de reuniões
presenciais e em videoconferência com as cooperativas e a OCB, emitiu 38 pareceres jurídicos escritos, elaborou e revisou contratos, estudos, apresentações e atendeu questionamentos por telefone e correio eletrônico.
As questões jurídicas postas pelas cooperativas e
mais recorrentes estão relacionadas ao Direito Societário,
estatutos e regime jurídico tributário e ato cooperativo.

Reunião de advogados tributaristas discutindo a substituição
tributária do ICMS

Fórum dos Profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho
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Dentre os temas mais relevantes que foram
acompanhados pelo Jurídico estiveram a aprovação
no Senado da nova Lei Geral do Cooperativismo, o
julgamento da incidência do PIS e Cofins sobre o ato
cooperativo e a inconstitucionalidade da retenção de
contribuição previdenciária do tomador de serviços de
cooperativa de trabalho, ambos no Supremo Tribunal
Federal, eleições 2014, criação da primeira cooperativa
central de transportes do Estado do Paraná, a repercussão jurídica do Código Florestal, dentre outros.

senador Osmar Dias, e tendo como relatora a senadora
Gleisi Hoffmann. Após a votação em comissão terminativa, a matéria seguiu para a Câmara dos Deputados.
Fórum Jurídico
Em 2014, foram realizados dois Fóruns Jurídicos:
o primeiro em outubro, tendo como público-alvo os
advogados e assessores jurídicos das cooperativas do
ramo crédito; e o segundo, em novembro, destinado
aos advogados, assessores jurídicos e contadores tributaristas das cooperativas de todos os ramos e que
tratou das reformas tributária e previdenciária.

Área de Comunicação
A Ocepar utiliza como veículo de comunicação
com seus públicos internos e externos, o Informe Paraná Cooperativo, com circulação diária; o Portal Paraná
Cooperativo, a Revista Paraná Cooperativo veiculada
mensalmente; a Revista Técnico Científico, com duas
edições anuais e áudios produzidos exclusivamente
para programas de rádio que as cooperativas mantém
em emissoras paranaenses.

Reunião técnica do ramo infraestrutura

Lei Geral do Cooperativismo
O setor jurídico da Ocepar, em conjunto com a
Gerência Jurídica e a Gerência de Relações Institucionais da OCB, atuou fortemente nas discussões e assessoramento do processo legislativo que culminará com a
substituição da Lei nº. 5.764/1971, que atualmente rege
as sociedades cooperativas. No dia 09 de dezembro, a
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal votou o texto do PLS nº. 03 de 2007, de autoria do

Revista Paraná Cooperativo
Publicada conjuntamente pela Ocepar e Sescoop/PR, em seu décimo ano de circulação, a Revista Paraná Cooperativo se consolidou como um importante
canal de interatividade com a opinião pública e o sistema cooperativista, tendo, inclusive, passado por uma
reformulação gráfica, com o objetivo de modernizar o
seu padrão editorial.

Revista Paraná Cooperativo - Edições publicadas em 2014
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Publicação especial sobre o Programa Jovemcoop

Em 2014, foram publicadas 14 edições, sendo 11
normais e uma especial sobre o Programa Jovemcoop,
todas com tiragem de 6.000 exemplares e mais duas edições da Revista Paraná Cooperativo - Técnico Científico,
com 1,5 mil exemplares, em parceria com o Isae/FGV Instituto Superior de Administração e Economia e Fundação Getúlio Vargas, contendo os trabalhos dos alunos
de pós-graduação dos profissionais das cooperativas.
Informe Paraná Cooperativo
Publicação diária contendo notícias sobre o cooperativismo e atividades realizadas pela Ocepar, Sescoop/PR, e Fecoopar. O Informe é enviado por meio
eletrônico para 3,5 mil endereços e publicado simultaneamente no Portal Paraná Cooperativo. No ano, foram produzidas 249 edições.

Fórum dos Profissionais de Comunicação realizado
em Marechal C. Rondon

Programa de rádio e assessoria de imprensa
A Ocepar mantém parceria com a Central de
Jornalismo, responsável pela produção de matérias
jornalísticas que são inseridas no portal de internet
da Central, ficando à disposição das emissoras de rádio e divulgadas no site da Ocepar. Diariamente, mais
de 100 emissoras paranaenses utilizam o material nos
seus programas.
Com relação à assessoria de imprensa, a equipe
de comunicação é responsável pelo trabalho junto aos
veículos de comunicação, com a finalidade de divulgar
as realizações do cooperativismo, mantendo contatos
diários com os jornalistas e principais órgãos de comunicação.

10. EVENTOS INSTITUCIONAIS
Assembleia Geral

Portal Paraná Cooperativo

Fóruns dos Profissionais de Comunicação
Realizados dois eventos no ano, que contaram
com a presença de comunicadores do sistema cooperativo do Paraná. O primeiro em Curitiba e o segundo
em Marechal Cândido Rondon.
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A prestação de contas do exercício de 2013 foi
aprovada durante Assembleia Geral Ordinária (AGO),
realizada no dia 01 de abril de 2014, na sede da entidade, em Curitiba, com representantes de mais de 60
cooperativas. Cumprindo o que rege o Estatuto Social,
os dirigentes das cooperativas reúnem-se uma vez por
ano para deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demonstrações dos resultados, pareceres do Conselho fiscal e da Auditoria Externa. Também
são submetidos à aprovação o Plano de Ação e o orçamento do exercício seguinte.
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Reuniões do Conselho Fiscal
Em 2014, os conselheiros fiscais reuniram-se quatro vezes. Desenvolveram seus trabalhos
de fiscalização das finanças e do patrimônio,
analisando criteriosamente o plano financeiro e
acompanhando sua execução, emitindo parecer
no final do ano, submetido à apreciação da Assembleia Geral.

Registro de cooperativas

Assembleia Geral Ordinária da Ocepar

Além de cumprir todas essas etapas, foram
destacadas as várias conquistas do Sistema Ocepar, o trabalho realizado na área de capacitação
de recursos humanos e os avanços alcançados pelas cooperativas paranaenses no Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e estadual e, também,
acompanhamento da execução do Plano de Ação
aprovado pela Assembleia Geral.

Prestada orientação e o acompanhamento na
constituição de 65 grupos interessados em formar
novas cooperativas, sendo: 15 do ramo do agropecuário; 01 de consumo; 01 de crédito; 01 educacional; 03 habitacional; 02 do mineral; 15 de produção;
03 de saúde; 11 de trabalho; 12 de transporte e 01
de turismo. Ao final, foi realizado o recebimento e
encaminhamento de 04 processos de solicitações
de registro, dos quais, 02 do agropecuário, 01 do
transporte. Outro do ramo agropecuário ainda está
complementando a documentação necessária para
aprovação de seu registro.
Ocorreram no ano 10 processos de cancelamento de registro em decorrência de fusão, incorporação ou inatividade, sendo 04 do ramo agropecuário, 04 de crédito, 01 de transporte e 01 de
trabalho.

Reuniões da Diretoria
A diretoria reuniu-se 11 vezes durante o ano.
Em suas deliberações foram tratadas questões relativas ao cooperativismo paranaense, ações junto aos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em âmbito federal e estadual, e, também, o acompanhamento
da execução do Plano de Ação aprovado pela Assembleia Geral.

Ações administrativas
Modelo de gestão
O Sistema Ocepar vem organizando ao longo
dos anos uma série de ações, com objetivo de melhorar o desenvolvimento das potencialidades das pessoas, buscando a valorização profissional, a premiação
pelos resultados alcançados, a ampliação do programa de educação cooperativa, investindo na melhoria
do clima organizacional e assegurando aos colaboradores o acesso a benefícios econômicos, de saúde e
de formação.

Reunião da Diretoria da Ocepar
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Há um conjunto de normas internas que orientam a gestão de pessoas, como utilização de equipamentos de informática e de veículos, banco de horas,
apoio à formação profissional, requisições de passagens, prestação de contas de viagens, ética profissional, dentre outras. Essas regras possibilitam que o
colaborador concentre seus esforços na atividade fim,
fortalecendo o processo de gestão de pessoas e indicando horizontes para investimentos na melhoria da
qualidade do trabalho.
Dispõe de planejamento anual de trabalho,
onde constam as metas a serem atingidas para cada
área e colaborador. Como forma de medir os resultados, as atividades são monitoradas e desenvolvidas
com registro nos sistemas corporativos, que minimizam os riscos de ocorrência de erros, garantindo assim,
a transparência da gestão.
Plano anual de metas de atividades
O processo de planejamento das atividades do
Sistema Ocepar inicia nos Encontros de Núcleos Cooperativos, realizados no final do ano anterior, ocasião
em que as lideranças discutem e definem as diretrizes
básicas para o ano seguinte. As propostas são avaliadas
pela equipe técnica e adequadas ao orçamento disponível, submetidas à apreciação dos diretores e conselheiros e levadas para validação pela Assembleia Geral
Ordinária.
O Plano de Atividades aprovado pela Assembleia Geral é transformado em metas gerais e individuais, dando origem ao Plano de Metas, que estabelece
as ações a serem atingidas pelas entidades e por colaborador.
O plano sofre ajustes e adequações duas vezes
por ano, objetivando adequar novas demandas das cooperativas, tendo em vista a necessidade de observar a
evolução da conjuntura econômica do país e os planos
de desenvolvimento das cooperativas, que são aprovados em suas assembleias gerais.
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Avaliação de desempenho
A avaliação do desempenho dos colaboradores,
com o propósito de acompanhar e validar a realização
das atividades constantes no Plano de Metas, é realizada inicialmente pelo gerente ou coordenador da área
e, na sequência, por uma comissão interna, que analisa
o cumprimento meta a meta e avalia os índices individuais e globais alcançados pelos colaboradores.
Essa forma de avaliação é transparente e tem se
mostrado como uma importante ferramenta de acompanhamento da execução das ações estabelecidas e
de estímulo aos colaboradores, que passaram a ter
uma diretriz definida e uma possibilidade de receberem feedback e premiação pelo trabalho realizado.
Plano de desenvolvimento individual
O programa visa aperfeiçoar os conhecimentos
dos colaboradores em novas ferramentas e metodologias que lhes possibilitem qualificar os serviços prestados às cooperativas.
Mediante as diretrizes e o Plano de Metas fixado,
cada funcionário apresenta sua demanda por capacitação, que é examinada pelos gerentes, coordenadores e
pelo superintendente, que avaliam as demandas com
a real necessidade da função e disponibilidade de orçamento. A realização dos treinamentos programados
pelo funcionário integra seu plano de desenvolvimento profissional e é considerada para efeito da participação no prêmio anual. Cada colaborador participou, em
média, de 48 horas de treinamento no ano.
Em 2014, foram contemplados 28 cursos de curta e média duração, 05 cursos de graduação, 01 de média duração, 03 pós-graduações e 04 cursos de mestrado, referentes a benefícios oferecidos aos empregados
como incentivos à formação profissional. O programa
de bolsas de estudo demonstra o compromisso do
sistema em formar e garantir aos colaboradores a reciclagem, aperfeiçoamento e melhor desempenho na
carreira.
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Prevenção de acidentes
Os colaboradores estão representados em um
comitê interno de segurança e saúde que monitora os
riscos de acidentes internos.
Há também uma equipe que acompanha as
condições da frota de veículos, fazendo a checagem
na saída e retorno dos automóveis, evitando expor os
colaboradores a qualquer risco de acidente decorrente
de falha mecânica.

Ações de responsabilidade social
A Ocepar é uma das entidades parceiras do
Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida
(Coep/PR). Os produtos das cooperativas expostos na
Expocoop 2014 foram doados para instituições de caridades. Também, bens doados por funcionários do
Sistema Ocepar foram entregue para as vítimas das
cheias da região de São Mateus do Sul.

Clima organizacional
O Sistema Ocepar mantém um sistema de
avaliação periódica dos pontos críticos e estabelece
cronogramas de ações envolvendo todos os colaboradores na construção de um ambiente de trabalho
produtivo, seguro e saudável, propiciando a eles melhoria da gestão individual e coletiva e de qualidade
de vida.

Entrega de produtos para crianças da Vila Audi, em Curitiba
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO

		

		

CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Direitos Realizáveis
Direitos realizáveis
Créditos de terceiros
Ativo Financeiro
Aplicações financeiras
Despesas Antecipadas
Seguros
Assinaturas de periódicos

NÃO CIRCULANTE
Investimentos
Ações em telecomunicações
Outras participações
Imobilizado
Edificações
Terrenos
Máquinas e equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de informática
Veículos
Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de softwares
(-) Depreciação acumulada
ATIVO TOTAL

NOTA 4

NOTA 5

2014
13.705.914,01
24.673,72
3.922,97
20.750,75
137.104,76
73.934,45
63.170,31
13.536.449,75
13.536.449,75
7.685,78
4.818,25
2.867,53

2013
10.098.296,43
25.168,27
6.957,77
18.210,50
375.159,28
324.461,56
50.697,72
9.692.289,69
9.692.289,69
5.679,19
4.634,10
1.045,09

9.659.647,03
77.003,36
10.165,80
66.837,56
9.533.713,85
4.989.214,40
3.442.785,60
465.229,19
327.878,93
469.620,86
315.177,07
66.686,77
(542.878,97)
48.929,82
83.187,80
(34.257,98)
23.365.561,04

9.532.215,54
27.950,25
9.940,72
18.009,53
9.440.744,28
4.989.214,40
3.442.785,60
455.359,19
314.373,25
385.522,45
262.617,86
60.536,80
(469.665,27)
63.521,01
83.187,80
(19.666,79)
19.630.511,97

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ - OCEPAR
CNPJ 75.038.513/0001-90
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
PASSIVO
2014
1.086.200,44
155.414,20
122.558,06
92.066,89
716.161,29

2013
1.138.407,29
293.653,81
106.517,74
82.253,24
655.982,50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Reserva de capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Superavit do exercício

22.279.360,60
11.954.361,81
1.626.858,97
4.819.961,70
3.878.178,12

18.492.104,68
9.504.035,39
1.626.858,97
4.910.883,90
2.450.326,42

PASSIVO TOTAL

23.365.561,04

19.630.511,97

CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de pessoal e encargos

NOTA 6

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Carlos Roberto Gonçalves

José Roberto Ricken

João Paulo Koslovski

Contador- CRC PR 046641/O-3

Superintendente

Presidente
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT EM 31 DE DEZEMBRO
RECEITAS
Contribuição cooperativista
Contribuição autogestão
Receitas de manutenção
Contribuição sindical
Convênios

2014
7.717.251,31
3.779.650,79
3.149.708,95
72.353,92
462.620,38
252.917,27

2013
6.642.236,57
3.249.701,60
2.708.084,71
79.473,12
393.224,69
211.752,45

DESPESAS
Pessoal e encargos
Divulgação do cooperativismo
Campanha de marketing
Gastos gerais
(-) Reembolso de despesas
Viagens
Comunicação
Serviços de terceiros
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Tributárias e contribuições sociais

5.668.285,63
4.447.070,39
325.124,22
510.555,01
(250.600,25)
254.677,25
66.180,63
169.394,19
113.213,64
23.857,43
8.813,12

5.357.541,41
3.997.044,88
210.920,09
165.000,00
370.930,92
(177.564,41)
306.913,77
74.892,18
244.886,75
109.280,36
50.101,56
5.135,31

RESULTADO OPERACIONAL

2.048.965,68

1.284.695,16

789.337,46

272.035,47

Receitas
Despesas

804.882,90
(15.545,44)

331.647,17
(59.611,70)

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

2.838.303,14

1.556.730,63

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.039.874,98
1.287.022,29
(247.147,31)

893.595,79
921.421,95
(27.826,16)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

3.878.178,12

2.450.326,42

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS

NOTA 8

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Carlos Roberto Gonçalves

José Roberto Ricken

João Paulo Koslovski

Contador- CRC PR 046641/O-3

Superintendente

Presidente
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO
GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2013

INVESTIMENTOS
Quotas de Capital

27.950,25
18.009,53

49.053,11
48.828,03

-

77.003,36

-

66.837,56

Ações em Telecomunicações

9.940,72

225,08

-

10.165,80

IMOBILIZADO

9.440.744,28

437.273,49

(344.303,92)

9.533.713,85

Edificações

4.989.214,40

-

-

4.989.214,40

Terrenos

3.442.785,60

-

-

3.442.785,60

Máquinas e equipamentos

455.359,19

9.870,00

-

465.229,19

Mobiliário

314.373,25

13.505,68

-

327.878,93

Equipamentos de informática

385.522,45

84.098,41

-

469.620,86

Veículos

262.617,86

195.877,04

(143.317,83)

315.177,07

Equipamentos de comunicação

60.536,80

6.149,97

-

66.686,77

(-) Depreciação acumulada

(469.665,27)

127.772,39

(200.986,09)

(542.878,97)

INTANGÍVEL

63.521,01

-

(14.591,19)

(48.929,82)

Bens intangíveis

83.187,80

-

-

83.187,80

(-) Amortização acumulada

(19.666,79)

-

(14.591,19)

(34.257,98)

TOTAL

9.532.215,54

486.326,60

(358.895,11)

9.659.647,03

INCLUSÕES
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO
SOCIAL

AJUSTE DE
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL

RESERVA DE
CAPITAL

AJUSTE DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES

SUPERAVIT

SALDO EM 31/12/2011

6.390.926,94

5.092.728,30

1.626.858,97

20.661,50

1.430.650,45

14.561.826,16

Superavit do exercício anterior

1.430.650,45

(1.430.650,45)

0,00

1.611.542,73

1.611.542,73

MOVIMENTAÇÃO

Superavit do exercício corrente
Depreciações s/ Imóveis
Outras Participações
Ajuste de exercícios ant. a 2010

(90.922,20)

(90.922,20)

50,00

50,00

20.661,50

Ajuste de exercícios anteriores

SALDO EM 31/12/2012

7.842.288,89

Superavit do exercício anterior

1.611.542,73

5.001.806,10

1.626.858,97

(20.661,50)

0,00

50.203,77

50.203,77

50.203,77

Superavit do exercício corrente
Depreciações s/ Imóveis
Ajuste de exercícios anteriores

1.611.542,73

16.132.700,46

(1.611.542,73)

0,00

2.450.326,42

2.450.326,42

(90.922,20)

(90.922,20)

50.203,77

SALDO EM 31/12/2013

9.504.035,39

Superavit do exercício anterior

2.450.326,42

(50.203,77)

4.910.883,90

1.626.858,97

0,00

Superavit do exercício corrente
Depreciações s/ Imóveis

0,00

2.450.326,42

18.492.104,68

(2.450.326,42)

0,00

3.878.178,12

3.878.178,12

(90.922,20)

(90.922,20)

Ajuste de exercícios anteriores

SALDO EM 31/12/2014

PATRIMÔNIO
SOCIAL

0,00

11.954.361,81

4.819.961,70
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0,00

3.878.178,12
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES

2014

2013

Recebimentos

7.717.261,31

6.642.236,57

Pagamentos a fornecedores e empregados

(3.485.375,42)

(5.008.858,24)

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

4.231.885,89

1.633.378,33

Compra de ativo imobilizado

(437.273,49)

(132.137,16)

Recebido pela venda de Imobilizado

-

-

Dividendos recebidos

49.053,11

10.047,17

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(388.220,38)

(122.089,99)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

			

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

Recebido por empréstimo a longo prazo

-

Pagamento de passivo

-

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

		

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.843.665,51

1.511.288,34

			

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO

9.717.457,96

8.206.169,62

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO

13.561.123,47

9.717.457,96

VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES

3.843.665,51

1.511.288,34

-

-

Carlos Roberto Gonçalves

José Roberto Ricken

João Paulo Koslovski

CONTADOR- CRC PR 046641/O-3

SUPERINTENDENTE

PRESIDENTE
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014
NOTA 1 – Contexto operacional
O Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná - Ocepar, entidade de representação
do cooperativismo, conforme art. 105 da Lei 5.764/71,
sociedade simples, sem fins lucrativos, constituído em
02/04/1971 e vinculado à OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras, tem como objeto social representar
e defender os interesses do cooperativismo paranaense,
exercendo atividades de representação e de apoio ao
desenvolvimento das sociedades cooperativas.
NOTA 2 – Elaboração e apresentação das
demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis da Ocepar levantadas em 31 de dezembro de 2014 comparativas com
2013 estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável.
NOTA 3 – Principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis estão de acordo
com os Princípios de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as alterações promovidas na Lei nº 6.404/76,
instituídas pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho Federal de Contabilidade nº
1409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidades Sindicais e
Associações de Classe.
a) Regimes de escrituração
As receitas são reconhecidas no resultado quan-

do do efetivo recebimento, e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
b) Estimativas contábeis
São reconhecidas na contabilidade quando da
sua realização, do recebimento e/ou pagamento.
c) Aplicações financeiras
São registradas pelo montante dos investimentos acrescidos dos rendimentos proporcionais líquidos
auferidos até a data do balanço.
d) Depreciação e amortização
A depreciação ou amortização dos bens do Imobilizado estão computadas aos bens adquiridos a partir
de 01/01/2010, os bens tangíveis e intangíveis não estão registrados por um valor maior que o da sua realização, seja pela venda ou pelo uso, o valor atual dos
Ativos relevantes imobilizados e intangíveis possuem
evidências de seu valor recuperável.
e) Receitas de contribuições e manutenção
Provenientes da Contribuição Cooperativista
conforme a Lei nº 5764/71, da Contribuição de Autogestão e da Contribuição Sindical Patronal dos vários
ramos do cooperativismo paranaense, e outras receitas
com taxas e recuperações de despesas.
NOTA 4 – Direitos realizáveis
Registra-se em direitos realizáveis os contratos
de gestão com Sescoop e Fecoopar, os adiantamentos
concedidos aos funcionários.

DIREITOS REALIZÁVEIS

2014

2013

Adiantamentos a funcionários
Crédito de terceiros
Rendimentos financeiros
TOTAL

73.934,45
63.170,31
137.104,76

46.884,29
50.697,72
277.577,27
375.159,28
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014
NOTA 5 – Investimentos, imobilizado e intangível
Em Investimentos constam cotas de ações em telecomunicações de propriedade da entidade e quotas de capital.

GRUPOS

SALDO INICIAL
31.12.2013

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL
31.12.2014

INVESTIMENTOS
Outras participações
Ações em telecomunicações

27.950,25
18.009,53
9.940,72

49.053,11
48.828,03
225,08

-

77.003,36
66.837,56
10.165,80

IMOBILIZADO
Edificações
Terrenos
Máquinas e equipamentos
Mobiliário
Equipamentos de informática
Veículos
Equipamentos de comunicação
(-) Depreciação acumulada

9.440.744,28
4.989.214,40
3.442.785,60
455.359,19
314.373,25
385.522,45
262.617,86
60.536,80
(469.665,27)

437.273,49
9.870,00
13.505,68
84.098,41
195.877,04
6.149,97
127.772,39

(344.303,92)
(143.317,83)
(200.986,09)

9.533.713,85
4.989.214,40
3.442.785,60
465.229,19
327.878,93
469.620,86
315.177,07
66.686,77
(542.878,97)

INTANGÍVEL
Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada

63.521,01
83.187,80
(19.666,79)

-

(14.591,19)
(14.591,19)

(48.929,82)
83.187,80
(34.257,98)

TOTAL

9.532.215,54

486.326,60

(358.895,11)

9.659.647,03
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NOTA 6 – Contas à pagar
O grupo contas a pagar é composta por R$
29.446,99 à recolher em favor da OCB referente a contribuições recebidas em 12/2014, R$ 117.529,11 de fornecedores diversos, referente a produtos e serviços de
dezembro de 2014 a serem pagos em janeiro de 2015
e R$ 8.438,10 referentes a contrato/convênios celebrados em 2014 a serem pagos em 2015, perfazendo um
total de R$ 155.414,20.
NOTA 7 – Contingências passivas
Até a data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fiscal, tributária
ou trabalhista a serem registradas.
NOTA 8 – Outras receitas/despesas
Conforme dispõe a alteração do art. 187, inciso IV
da Lei 6.404/76, demonstram-se neste grupo as receitas
e despesas que não provém das atividades gerais da entidade, as Despesas são originárias da baixa de bens ativos no valor de R$ 15.545,44; as Receitas compreendem
atualização de quotas partes em cooperativas de crédito no valor de R$ 49.053,11; receita originária pela venda de veículos usados da frota no valor de R$ 67.790,00;
reembolso referente aluguel repassado via contrato de

gestão pelo Sescoop/PR no valor de R$ 325.500,00 e
pela Fecoopar no valor de R$ 9.600,00; recebimento de
indenização judicial por desapropriação no valor de R$
352.939,79; perfazendo um total do grupo Outras Receitas/Despesas de R$ 804.882,90.
NOTA 9 – Seguros contratados
A entidade é detentora de contratos de seguros
com cobertura que abrangem os seguintes itens: 1) seguro empresarial contra os riscos de incêndio, queda
de raio, explosão, implosão acidental, fumaça, queda
de aeronave, danos elétricos, quebra de vidros, roubo/
furto de bens; 2) seguros para os veículos da frota com
cobertura contra os riscos de incêndio, colisão e roubo,
danos materiais e corporais, assegurados pelo valor de
mercado; 3) seguro de vida em grupo dos funcionários
com cobertura em casos de morte, invalidez total/parcial e assistência a funeral.
NOTA 10 – Eventos Subsequentes
Em 31 de dezembro de 2014 até a data de realização da auditoria, 02 de fevereiro de 2015, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2014.
Carlos Roberto Gonçalves
Contador- CRC PR 046641/O-3

José Roberto Ricken
Superintendente
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Ilmos. Srs.
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
Curitiba - PR

Responsabilidade dos auditores
independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações contábeis estão livres de distorções relevantes.
Uma auditoria envolve a execução
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os

Examinamos as demonstrações contábeis da OCEPAR – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e as
respectivas demonstrações do superavit
ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da OCEPAR é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis do Sindicato e
Organização das Cooperativas do Paraná
para planejar procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da OCEPAR – Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado do Paraná
em 31 de Dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cascavel, 6 de fevereiro de 2015.
CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5
OCB – PR Nº 618
CVM Nº 10898

Aloisio da Silva
Contador Responsável
CRC – PR Nº 026.526/O-4
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná – Ocepar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as
Notas Explicativas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Superavit ou Deficit, e
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do exercício findo em 31 de dezembro de
2014, considerando também as reuniões realizadas e de acordo com o relatório da auditoria
externa, opinam favoravelmente pela aprovação das contas desse exercício pela Assembleia
Geral Ordinária.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2015

Paulo Roberto
Fernandes Faria

José Rubens
Rodrigues dos Santos
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
RECEITAS
Contribuição Cooperativista
Contribuição Autogestão
Contribuição Sindical
Receitas de manutenção
Convênios
Receitas financeiras
Outras receitas
TOTAL

VALOR
4.200.000
3.500.000
611.000
60.000
280.000
1.200.000
415.000
10.266.000

DESPESAS
Pessoal e encargos
Campanha de marketing
(-)Reembolso de cooperativas
Serviços de terceiros
Viagens
Divulgação do cooperativismo
Gastos gerais
(-)Reembolso de despesas
Impostos e taxas
Despesas Tributárias
Comunicação
Manutenção de bens
Outras despesas
TOTAL
SUPERAVIT

VALOR
5.239.000
3.000.000
(1.500.000)
250.000
272.000
345.000
680.000
(252.000)
27.000
10.000
75.000
110.000
10.000
8.266.000
2.000.000

INVESTIMENTOS
ITENS
Obras em andamento
Equiptos de T.I
Mobiliário
Veículos
TOTAL
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VALOR
250.000
50.000
50.000
50.000
400.000

RELATÓRIO DE
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11. PERFIL INSTITUCIONAL

Suas ações visam o fortalecimento das cooperativas e
de seu público interno, proporcionando capacitação,
valorização e melhoria das condições de vida de cooperados e empregados.

O Sescoop - Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo, criado pela Medida Provisória nº
1.715, em 03 de setembro de 1998 e regulamentado
pelo Decreto nº 3.017, de 06 de abril de 1999, tem o
perfil de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o regimento de serviço social
autônomo, e presidido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Tem a responsabilidade de organizar, administrar e executar o ensino de formação
profissional e capacitação, o monitoramento de cooperativas e a promoção social de cooperados, funcionários e seus familiares.
É composto por uma unidade nacional e por 27
unidades estaduais. Cabe à unidade nacional a normatização do funcionamento, através de regimento interno
próprio, a definição das diretrizes gerais, a criação e coordenação das unidades estaduais e a prestação de contas
aos órgãos governamentais das aplicações dos recursos
nos objetivos fins em todo o país. As unidades estaduais
respondem pela coordenação e realização das atividades
fins, para consecução dos objetivos propostos de forma a
atender as demandas das cooperativas contribuintes.
O Sescoop é mantido por contribuição própria,
definida em lei e de natureza parafiscal, recolhida por
meio do INSS, na razão de 2,5% sobre o valor mensal
da soma dos salários dos funcionários das cooperativas.
Possui características de instituição paraestatal, desempenha serviços de interesse público, podendo receber
incentivos do poder público. Está sujeito à legislação que
institui a fiscalização na administração pública e o julgamento de suas contas pelo Tribunal de Contas da União.
O Sescoop/PR é um órgão independente, descentralizado pelo Conselho Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo, vinculado ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar),
constituído em 21 de setembro de 1999. Possui regimento interno próprio, arquivado no Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, no 3º Ofício de
Curitiba/PR, averbado sob o nº 3806/2. Sua responsabilidade é realizar as atividades inerentes ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Paraná.

Áreas de atividades
e responsabilidades
A estrutura funcional do Sescoop/PR conta com
duas gerências que trabalham de forma integrada,
duas assessorias e três coordenadorias.
Gerências:
Desenvolvimento Humano: responsável por atividades nas áreas de formação profissional e promoção social.
Desenvolvimento e Monitoramento: realiza ações
de orientação na constituição, avaliação, análise e
acompanhamento do desempenho e estudos sobre
viabilidade econômica de cooperativas.
Assessorias:
Comunicação: desenvolve ações de divulgação
das atividades do cooperativismo paranaense, sendo
responsável pelas publicações da entidade.
Jurídico: faz o acompanhamento e análise de
contratos e regulamentos internos.
Coordenadorias:
Administrativa: controla a execução orçamentária, os recursos humanos, faz a gestão do patrimônio e
a prestação de contas junto aos órgãos de controle da
União e do Sescoop Nacional.
Planejamento: responsável pela coordenação da
execução do planejamento.
Tecnologia da Informação: responsável pelo planejamento, execução, monitoramento e controle das
ações relacionadas à infraestrutura e sistemas de Tecnologia da Informação.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Conselho de Administração
O Conselho Administrativo esteve reunido sete
vezes durante o ano, quando os conselheiros analisa-
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ram, dentre outros assuntos, o plano de trabalho e orçamentário e suas reformulações, tais como: relatórios
de atividades, prestação de contas, balanço patrimonial
e financeiro e relatório de gestão; aprovação de portarias e resoluções; nomeação de membros das comissões de licitação, avaliação, compras e seleção, bem
como exame dos pareceres das auditorias.
Diretoria Executiva
A diretoria coordenou as atividades e a gestão
dos recursos financeiros e de pessoal, destacando-se o
acompanhamento da execução do plano de metas, o
plano de trabalho e orçamentário e suas reformulações
e a revisão dos normativos da instituição.
Desenvolveu ações para melhoria da gestão de
pessoas, com programas de qualificação do quadro de
colaboradores, implementação de políticas de estímulo profissional e de remuneração, mantendo a equipe
capacitada e motivada.
Conselho Fiscal
Reuniu-se seis vezes para exame das contas e
respectivas notas explicativas, acompanhamento da
execução orçamentária, análise dos pareceres das auditorias interna e externa e avaliação dos processos
licitatórios e de compras, culminando na emissão de
parecer no final do ano.

Ações de Controle
e Comissões Especializadas
Auditorias
A Controladoria Geral da União (CGU) realizou
auditoria, tendo emitido parecer atestando a regularidade das atividades e controles do exercício 2013.
O Sescoop Nacional realizou auditoria das contas e
gestão do exercício de 2014, emitindo parecer sem ressalvas.
A auditoria interna elaborou oito relatórios decorrentes de trabalhos específicos na área operacional, com
manifestação sobre os controles administrativos, regularidade dos processos licitatórios, gerenciamento da execução de convênios e ajustes, cumprimento das recomendações das auditorias da CGU e do Sescoop Nacional.
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Comissão de licitação
Promoveu licitações na modalidade “pregão presencial” para fornecimento de alimentação, produção
de material gráfico, aquisição de veículos, serviços de
fornecimento de passagens, locação de veículos e vale
refeição.
Comissão de avaliação e desempenho
Fez a avaliação do cumprimento das metas definidas no “Plano de Metas 2014”, emitindo relatório
conclusivo.
Comissão de inventário de bens
Realizou o acompanhamento e controle dos
bens, usuários responsáveis e estado de conservação.
Comitê de análise de projetos
Reuniu-se 47 vezes no ano para analisar e deliberar sobre 2.036 projetos de eventos realizados em 2014
e 43 bolsas para a equipe interna, visando a qualificação profissionao do seu quadro de colaboradores.
Comissão de seleção
Efetivou processo seletivo para contratação de pessoal visando a ampliação do quadro e reposição de vagas.

Ações Estratégicas
Plano Estratégico de Desenvolvimento
Cooperativo (PEDC)
O plano tem o intuito de auxiliar na definição do
programa de capacitação de recursos humanos, mediante análise sistêmica do planejamento e da gestão.
A metodologia alia diversos tipos de análises, dentre
elas, a econômico-financeira, social, funcional e ambiental, buscando o direcionamento e a convergência
de esforços, orientando, assim, a forma como os recursos devem aplicados em prol de melhores resultados.
Parcerias com entidades especializadas
O Sescoop/PR mantém parcerias com universidades e entidades especializadas, com objetivo de levar para as cooperativas as melhores opções de apren-
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dizado, a fim de atender as demandas e a necessidade
de modernização, aproveitando o conhecimento de
instituições que possuem larga experiência, programas
e metodologias de ensino consagradas na formação e
capacitação de recursos humanos.
Sistema de Gerenciamento de Eventos
Foi concluída a modernização do sistema, que
contou com aporte de recursos da OCB. Incorporado
em 2014 pelo Sescoop Nacional em todas suas unidades estaduais, ele possibilita a padronização da operacionalização das atividades de capacitação e promoção
social do cooperativismo brasileiro, criando um cadastro e banco de informações unificado.

Participantes do curso para novos agentes

O Sescoop/PR também possui um programa de
reciclagem permanente para os agentes. Nos dias 17 e
18 de julho, por exemplo, foi realizado um Fórum, em
Cornélio Procópio, tendo reunido 109 agentes de 32
cooperativas.

Agentes de Desenvolvimento
Humano e de Autogestão
Cada cooperativa mantém colaboradores que
fazem a interface com o Sescoop/PR, denominados de
agentes de Desenvolvimento Humano e de Desenvolvimento e Autogestão, que são os responsáveis por identificar as demandas por treinamentos, elaborar o plano anual
de atividades e operacionalizar a realização dos eventos
e prestação de contas. Esses profissionais dão sustentabilidade ao trabalho desenvolvido pela instituição e, em
alinhamento com o planejamento estratégico da cooperativa, direcionam as necessidades de capacitação.

Evolução do Sescoop/PR
O Sescoop/PR tem procurado contribuir de
forma decisiva para o desenvolvimento e modernização do setor. Nos últimos dez anos, os números revelam o alcance do “S” das cooperativas: o Sescoop/PR
investiu cerca de R$ 130 milhões em programas de capacitação para mais de 1,2 milhão de pessoas em mais
de 37,6 mil eventos realizados.

Gráfico 1 – Evolução do número de eventos no período de 2005 a 2014
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Fonte: Sescoop/PR
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Os beneficiados dessas ações são cooperados,
dirigentes, colaboradores e familiares, que tiveram

acesso ao aprimoramento profissional, por meio de
cursos específicos ou de pós-graduações e mestrados.

Gráfico 2 – Evolução dos recursos financeiros aplicados no período de 2005 a 2014
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Fonte: Sescoop/PR

Os investimentos realizados pelo Sescoop/PR
na qualificação das pessoas são fundamentais para
a melhoria do processo de gestão e de prestação de
serviços das cooperativas, sendo que já foram ultrapassadas 70.000 horas de atividades realizadas anualmente.

O desafio do Sescoop/PR para os próximos anos
é conseguir levar para as cooperativas as inovações que
estão ocorrendo no mundo, preparar novas lideranças,
colaboradores e cooperados, para que elas se tornem
cada vez mais competitivas no mercado, mantendo
suas características de sociedades de pessoas.

Gráfico 3 – Evolução do número de horas/aula no período de 2005 a 2014
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Fonte: Sescoop/PR
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12. PROGRAMAS E PROJETOS

formação profissional, promoção social e monitoramento e autogestão. As demais áreas como a jurídica, tecnologia da informação e administrativa atuam
dando suporte.

Os programas e projetos finalísticos do Sescoop/PR são estruturados no sentido de viabilizar a
organização, administração e execução do ensino de
formação profissional, a promoção social dos empregados de cooperativas, cooperados e de seus familiares, e
o monitoramento das cooperativas.
Para atender a esse comando, duas gerências (Desenvolvimento Humano e Monitoramento
e Autogestão) trabalham de forma integrada com
programas e projetos direcionados a cada objetivo:

Formação Profissional
Foram realizados em 2014, 4.300 eventos de
formação profissional, para um público de 115.406
pessoas e aplicação de R$ 16,5 milhões, voltados para
profissionalização da gestão cooperativa, destinados a
dirigentes e profissionais.

Quadro 1 - Formação profissional - 2014

NATUREZA

EVENTOS

CARGA HORÁRIA

PRESENÇAS

VALOR (R$)

Aperfeiçoamento
Qualif/ Capac. Prof.
Aprendiz. Prof.
Graduação tecn.
Pós-graduação
Cap. da equipe

70
3.509
447
21
247
6

4.916
41.643
11.314
1.452
5.261
58

1.845
95.394
9.325
529
8.198
115

854.035,20
11.182.898,26
826.810,28
183.089,10
3.482.977,29
37.129,85

TOTAL

4.300

64.644

115.406

16.566.939,98

Fonte: Sescoop/PR

Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas
O mestrado é uma iniciativa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) que conta com apoio
do Sescoop/PR. Ao todo, foram disponibilizadas 25 vagas, das quais 19 ao quadro profissional das cooperativas
e as aulas iniciaram em março de 2014. O curso é aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da
Educação. Uma segunda turma foi selecionada com 24
pessoas, sendo 20 de cooperativas e que inicia em 2015.
O objetivo do curso é preparar pessoas para atender ao processo de modernização das cooperativas que,
cada vez mais, exige profissionais qualificados em gestão. Também foi criado um grupo de pesquisadores para
estudar e traçar os novos rumos do cooperativismo.
Trata-se de uma pós-graduação na modalidade
“stricto sensu”. São ofertadas duas linhas de pesquisa:
Cooperativismo e Sustentabilidade e Gestão Estratégica de Entidades Cooperativas. O programa contempla

24 créditos, com cinco disciplinas obrigatórias e três
eletivas, mais uma dissertação.

Aula no curso de mestrado da PUCPR

Capacitação de Conselheiros
Dois programas são desenvolvidos com intuito de capacitar novos conselheiros para o exercício
da função: o primeiro destinado para futuros novos
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conselheiros e, o segundo, para conselheiros fiscais
eleitos.
O programa para novos conselheiros tem como
objetivo preparar lideranças com vistas à formação de
um grupo de cooperados que possam exercer as funções de lideranças em suas regiões e com potencial
para assumir cargos nas cooperativas, buscando aprimorar e desenvolver competências. Em 2014, foram
realizadas 11 turmas, totalizando 420 pessoas.
Já a capacitação para conselheiros fiscais foca a
preparação dos recém-eleitos para exercer com qualidade a função. Foram formadas 12 turmas, com 373
pessoas.

Formandos do curso de capacitação de conselheiros

Graduação e de pós-graduação
O Sescoop/PR tem intensificado o apoio à realização de cursos de graduação e, principalmente, de
pós-graduação. O objetivo é viabilizar a especialização
em determinadas áreas, possibilitando que o resultado nas atividades desempenhadas por cada um deles
apresente melhoria e produtividade contínuas.
Realizados em conjunto com diversas universidades e instituições de ensino, abrangem inúmeras
áreas com foco nos setores estratégicos de gestão.
Inicialmente, as demandas identificadas e sugeridas
pelas cooperativas são avaliadas pelo Sescoop/PR, em
conjunto com as entidades parceiras, visando formatar
cursos que mais se adequem às realidades de cada cooperativa.
As turmas são abertas nas regiões onde se concentram as demandas ou in company, facilitando o acesso dos participantes e a redução de custos. Em 2014,
34 cursos foram iniciados ou tiveram andamento, com
1.215 alunos matriculados, com investimentos de mais
de R$ 3,6 milhões. Eles são realizados por instituições de
ensino parceiras do Sescoop/PR, a exemplo do Isae/FGV,
PUCPR, Universidade Positivo, UEM, entre outras.
Na graduação, foram apoiadas duas turmas com
50 alunos e investidos R$ 190 mil.

Quadro 2 - Cursos de pós-graduação - 2014

CURSOS
Pecuária Leiteira
Desenvolvimento de Gestores – N.L
Gestão de Pessoas
Gestão de Agronegócios
Planej. Financeiro – Sicredi
Marketing
Tecnol. Informação
Recursos Humanos
Comércio Internacional
Armaz. de Grãos – Turma Londrina
Gestão de Negócios de Saúde
Coop. Aplicado a Educação
Solos e Plantas –Turma Cafelândia
Gestão Estratégica

INSTITUIÇÃO
Fazul
Isae
FGV/Isae
FGV/Isae
Positivo
Positivo
FGV/Isae
PUCPR
FGV/Isae
Unifil
Fundação Unimed
PUCPR
Itam/UEM
FAE
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CARGA HOR. PARTICIPAÇÕES
360
432
432
432
390
390
432
390
432
390
390
360
390
390

34
40
43
40
45
30
40
31
43
30
30
26
35
40
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CURSOS
Gestão Empresarial
Gestão de Projetos
Gestão de Cooperativas
Mestrado
Atenção Primária a Saúde
Controladoria e Finanças
Desenvolvimento de Gestores Sicredi
Solos e Plantas –Turma Palotina
Gestão e Lider. Organiz.-Londrina
Planej. Financeiro –Credicoamo
Gestão Estratégica – Sicoob
Cadeia Avícola
Gestão e Lider. Organiz.– Maringá
Bovinocultura
Armaz. de Grãos – Turma Cascavel
Gestão de Negócios
Governança Estratégica
Logística
Finanças Corporativas
Gestão do Agronegócio

TOTAL
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INSTITUIÇÃO

CARGA HOR. PARTICIPAÇÕES

Isae/FGV
Positivo
Isae/FGV
PUCPR
Fundação Unimed
PUCPR
PUCPR
Itam/UEM
Franklin Covey
Positivo
PUCPR
PUCPR
Franklin Covey
PUCPR
FAG
Isae
Isae
Isae
PUCPR/HSM
Isae/FGV

432
360
432
860
360
390
360
390
360
390
360
390
360
390
390
390
390
390
432
432

38
27
35
20
27
35
35
38
30
43
40
27
30
35
38
40
40
43
42
45

34 turmas

13.868

1.215

Fonte: Sescoop/PR

Fóruns especializados
Os Fóruns especializados foram criados com
intuito de reunir os talentos das cooperativas em
ambiente de discussão para aperfeiçoar seus conhecimentos em temas específicos, no sentido de mantê-los atualizados e exercitar a cultura de cooperação
entre eles, mediante a troca de experiências, adoção
de procedimentos comuns e, principalmente, pre-

parar as pessoas para exercerem lideranças em suas
áreas de atuação, compartilhando conhecimentos
e possibilidades de crescimento das pessoas e das
empresas cooperativas onde desenvolvem suas atividades.
Com esses objetivos, foram realizados em 2014,
28 eventos que contaram com a participação de 1.672
pessoas.
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Quadro 3 – Fóruns, eventos e participantes

FÓRUNS

NUM. DE EVENTOS

NUM. DE PARTICIPANTES

Agronômico
Mercado
Varejo
Inovação
infraestrutura
Pecuária
Meio ambiente
Qualidade
Energia
Florestal
Brasil-Agro
Fiações
Agricultura da América do Sul
Recursos Humanos
Tecnologia de Informação

2
2
1
2
1
5
5
2
1
1
1
5
1
1
1

155
210
25
70
50
70
125
50
25
18
400
100
300
50
34

Total

28

1.672

Fonte: Sescoop/PR

Destaque para o Fórum de Recursos Humanos,
reunindo os profissionais deste setor das cooperativas;
o de contadores, que contou com a presença pessoas
da área contábil e de auditoria, e o financeiro, que apresentou o desempenho das cooperativas agropecuárias,
os resultados alcançados e contou com a participação
de representantes das instituições financeiras que possuem relacionamento com as cooperativas.
Eventos de atualização
Da mesma forma que os Fóruns especializados,
são realizados eventos centralizados, como cursos ou
encontros, com maior duração do que os fóruns, visando o treinamento das pessoas.
Dentre os diversos eventos dessa natureza realizados em 2014, destacaram-se o Encontro Estadual de
Secretárias, que buscou treiná-las em gramática e língua portuguesa e em neuromarketing; o Programa de
Neurogestão, que contou com três turmas e 70 participações; o Seminário Estadual de Educação Corporativa,
com 2 turmas e 45 presenças; 8 turmas no curso técnico em eletromecânica, que contou com a presença de
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260 profissionais e investimentos de R$ 760 mil.
O Sescoop/PR apoiou também a participação de
14 profissionais no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento e de 19 no Congresso Nacional
de Recursos Humanos.
Ainda, foi dada continuidade ao Programa Internacional de Formação de Líderes Executivos, projeto
conjunto com o Sebrae/PR, que contou com 26 participantes que tiveram a oportunidade de estudar o cooperativismo da Itália, Holanda e Alemanha.

Encontro de Secretárias
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Também, em parceria com o Sebrae/PR, foi
desenvolvido um programa de capacitação para funcionários do próprio Sebrae/PR, objetivando mostrar
o funcionamento e as vantagens do cooperativismo
e promover maior aproximação entre as entidades.
Foram realizadas 6 turmas na sede do Sebrae/PR, em
Curitiba, e nas regionais de Maringá, Londrina, Cascavel,
Pato Branco e Ponta Grossa.

tabulados, contendo sugestões dos empregados das
cooperativas de ações a serem implantadas visando a
melhoria do desempenho profissional das equipes de
trabalho.

Promoção Social
São processos educativos e participativos que
buscam a melhoria da qualidade de vida dos empregados, associados, familiares e comunidade, com objetivo
de se construir um mundo melhor, a partir de ações
voltadas à educação, saúde, cultura, integração social,
meio ambiente e geração de renda. Em 2014, foram realizados 1.033 eventos que contaram com a presença
de 45.133 pessoas, em 8.650 horas de trabalho e aplicação de R$ 2,8 milhões em recursos.

FIC – Felicidade Interna do Cooperativismo
O Programa Nacional de Diagnóstico de Necessidades de Treinamento, desenvolvido pelo Sescoop
Nacional, tem como objetivo engajar funcionários para
que produzam mais e melhor. Foram implantadas unidades-piloto no Sicoob Metropolitano, na Lar e na Copacol, contando com 369 questionários respondidos e
Quadro 4 – Promoção Social – 2014

NATUREZA
Cultura
Educação
Geração de renda
Integração social
Meio ambiente
Saúde

TOTAL

EVENTOS

CARGA HORÁRIA

PRESENÇAS

VALOR (R$)

3
465
279
155
1
130

16
3.507
3.856
1.017
2
265

245
18.465
4.318
11.023
40
11.042

15.944,00
1.453.521,17
194.984,00
994.985,04
1.320,00
161.052,00

1.033

8.654

45.133

2.821.806,21

Fonte: Sescoop/PR

Elicoop Feminino
Nos dias 29 e 30 de maio, a Cooperativa Lar, em
Medianeira (PR), recebeu 218 representantes de 15
cooperativas no Encontro de Lideranças Femininas Elicoop Feminino. Atualmente, o setor cooperativista
paranaense emprega 78 mil pessoas de forma direta,
sendo que quase 30 mil são mulheres. Elas também
marcam presença no quadro associativo, onde já são
mais de 15% do total de um milhão de cooperados em
diversos ramos de atuação.
As mulheres presidem cooperativas e participam
de Conselho de Administração, desenvolvendo um papel fundamental para o cooperativismo, contribuindo
para diminuir as desigualdades e ajudando a promover

o desenvolvimento econômico e social de forma justa
e igualitária.

Nos dias 15 e 16 de abril, em Mandaguari, aconteceu o Encontro da Liderança Cooperativista – Elicoop Jovem, cuja finalidade foi definir a programação e
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estruturar os temas que seriam debatidos na 23ª edição do Encontro Estadual da Juventude Cooperativista
(Jovemcoop), a mais importante realização voltada ao
público cooperativista jovem do Estado. Participaram
do evento de 37 rapazes e moças, filhos de associados
de 12 cooperativas.
Cerca de 256 lideranças jovens de 12 cooperativas do Paraná participaram do 23º Jovemcoop, realizado nos dias 24 e 25 de julho pelo Sistema Ocepar,
por meio do Sescoop/PR, e que contou com o apoio da
Cooperativa Cocari, em Mandaguari.
O evento é organizado todos os anos em uma
cidade diferente, com a proposta de preparar filhos de
cooperados para liderança e sucessão familiar, empreendedorismo e cooperativismo.

O programa é desenvolvido em parceria com
instituições de ensino e tem dois objetivos básicos:
primeiro, atender à Lei nº 10.097, que determina a
contratação, na condição de aprendiz, de jovens na faixa etária de 14 a 24 anos, matriculados em cursos de
aprendizagem profissional; segundo, preparar jovens
para trabalhar nas cooperativas.
Em 2014, o programa contemplou 38 cooperativas, em 69 turmas, contou com a participação de 1.800
jovens das áreas administrativa e industrial.
São oferecidos dois cursos presenciais: Aprendizagem em Serviços Administrativos no Cooperativismo
e Aprendiz Cooperativo de Processos de Transformação
na Indústria de Alimentos.
O Sescoop/PR oferece ainda, em parceria com o
Senac, o curso na modalidade a distância, Aprendizagem em Comércio e Serviços, atendendo as demandas
das unidades mais distantes ou onde não há estrutura
para o desenvolvimento dos demais cursos.
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O Cooperjovem é destinado a estudantes do ensino fundamental e é promovido em parceria com cooperativas e escolas. No Paraná, a iniciativa contou, em
2014, com 15.759 alunos, 571 professores, 274 escolas
de 64 municípios e participação de 22 cooperativas.
O Sicredi desenvolve o programa “A União Faz
a Vida”, que é articulado nos estados do Paraná e São
Paulo, envolvendo 44 municípios, 176 escolas e 26.311
alunos, com 2.054 educadores e 21 cooperativas.
O encontro conjunto dos dois programas aconteceu nos dias 30 e 31 de outubro de 2014, em Curitiba,
reunido mais de 700 pessoas.

Plateia do Encontro do Cooperjovem e A União faz a Vida

O evento aconteceu no auditório Mario de Mari
e no Pavilhão do Cietep, com o objetivo de promover a
aproximação e a integração entre os participantes dos
programas, otimizando a disseminação da cultura da
cooperação nos municípios onde estão implantados o
Cooperjovem e o “A União faz a Vida”.
Na abertura, foi lançada a 5ª edição da Revista
Vida Cooperativa, uma produção da Central Sicredi e
do Sescoop/PR que apresenta os projetos desenvolvidos pelos professores que integram os programas.
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ganização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ampliado
a campanha para todo o país. Em 2014, mais de 200
mil voluntários e 854 entidades cooperativas de todo o
país se envolveram com as mais de mil atividades.
A mobilização nacional aconteceu no dia 06 de
setembro, todavia, o dia coincidiu com o início de um feriado prolongado em Curitiba. Sendo assim, as atividades
foram realizadas na capital paranaense no dia 20 de setembro, e ocorreram na Obra Social Santo Aníbal (Ossa),
em Curitiba. O evento teve a participação de 150 crianças
e cerca de 50 voluntários do Sistema Ocepar, Federação
Unimed Paraná, Unimed Curitiba, Dental Uni e Sicredi.

Revista Vida Cooperativa

Também, os alunos vencedores do concurso de
redação do Cooperjovem receberam suas premiações.

Dia C na Obra Social Santo Aníbal (Ossa), em Curitiba

Solenidade na abertura do Encontro
do Cooperjovem e A União Faz a Vida

Monitoramento e Autogestão

Imersão em cooperativismo
Programa desenvolvido em parceria com a Cooperativa Paranaense de Turismo (Cooptur), encerrou
o ano com 26 turmas formadas por mais de 800 participantes, que tiveram a oportunidade de conhecer
experiências exitosas em cooperativismo. A imersão
consiste em oportunizar para as cooperativas viagens
técnicas com visitas a cooperativas e cooperados que
se destacam em determinadas regiões.

O trabalho de autogestão e monitoramento realizado pelo Sescoop/PR tem como objetivo dar maior
assertividade ao planejamento estratégico e à capacitação dos recursos humanos das cooperativas. Utilizando
dados contábeis, operacionais, de recursos humanos
e sociais, são elaborados cenários para o acompanhamento das cooperativas. O sistema é alimentado mensalmente e a extração das informações está disponível
on line para a cooperativa que, mediante uma senha,
tem acesso a seus dados.

Dia de Cooperar (Dia C)
A proposta do Dia C é fazer com que cooperativas e comunidades de todo o Brasil se unam em prol
do voluntariado. O projeto nasceu em 2009, a partir
de uma iniciativa do Sistema Ocemg (Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais), tendo a Or-

Gestão integrada
O Sistema Integrado de Gestão visa apoiar as
pequenas cooperativas na capacitação para o uso de
ERPs (Enterprise Resource Planning) pois, durante visi-
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tas técnicas, foi constatado que algumas cooperativas
têm deficiência de controles devido ao uso de sistemas
de informática precários.
O programa consiste na contratação por 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para o uso do software
de gestão ERP. As cooperativas recebem treinamentos
do fornecedor que, mediante convênio, cede o uso do
sistema para utilização na cooperativa. Em 2014, 02
cooperativas foram contempladas no primeiro ano do
projeto e mais 03 estão previstas.
Plano de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC)
O PEDC – Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo visa orientar a aplicação de recursos
do Sescoop/PR, atendendo as necessidades das cooperativas. Em 2014, foram realizadas 48 reuniões com
os agentes de cooperativas, a fim de refinar a análise
e explicar a metodologia de interpretação. Também
ocorreram reuniões com centrais de cooperativas de
crédito para o desenvolvimento de uma metodologia
específica e, da mesma forma, com a Unimed Federação do Paraná, que possibilitou o desenvolvimento do
PEDC para as cooperativas de saúde.
Visitas técnicas
Com o objetivo de apresentar e discutir a análise
da situação econômica e financeira das cooperativas,
foram realizadas 155 visitas técnicas, que contaram
com 1.284 participantes. Para dar embasamento aos
trabalhos, foram elaborados 14 cenários consolidados
por ramos e 12 cenários regionais para comparação
com as cooperativas visitadas.

Visita técnica na Cocamar
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Trabalhos especiais
Atendendo à demanda de 09 cooperativas, foram
executados os seguintes trabalhos especiais: plano de
reestruturação e saneamento financeiro em 02 cooperativas; implantação de nova unidade e/ou novas atividades em 02 cooperativas; plano de organização interna e
normatização em 03 cooperativas; mapeamento da área
de atuação em 01 cooperativa e plano para captação de
recursos financeiros em 01 cooperativa.
Cadastramento de auditorias externas
Realizados os procedimentos para cadastramento e renovação de 01 empresa de auditoria independente que atua em cooperativas do Paraná e levantamentos dos controles internos - auditoria de gestão
- em 155 cooperativas.
Assessoria fisco-contábil
Com a finalidade de prestar assessoramento fisco-contábil às cooperativas de pequeno porte, foi realizada
01 visita de acompanhamento da situação fiscal e tributária,
com esclarecimentos acerca do devido tratamento contábil e tributário. Também, atenderam-se 06 cooperativas que
demandaram assessoramentos específicos sobre capital
social, créditos tributários e guia tributário geral.
Foi prestado apoio à OCB para a análise e acompanhamento de alterações de legislações que gerassem impacto para as cooperativas, dentre elas destacaram-se o trabalho realizado para desoneração da folha e as discussões
sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo.
Acompanhamento tributário
Um técnico se dedicou exclusivamente ao
acompanhamento tributário e legislativo, apoiando e
interagindo com a OCB, com objetivo de propor medidas nas áreas tributária e fiscal. No ano, foram realizadas 54 reuniões e visitas técnicas no interior do Paraná, em estudos de impactos e desenvolvimento de
planilhas, relatórios, emendas parlamentares e justificativas, abrangendo 05 reuniões com o Gaet – Grupo de
Acompanhamento e Estudos Tributários, Econômicos
e Contábeis, formado por contadores das cooperativas
do Estado do Paraná, e 3 reuniões com o Comitê Contábil Tributário da OCB.
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Ações específicas para os ramos de cooperativas
Para o ramo Transporte, foram realizados no ano
quatro encontros, reunindo os diretores das cooperativas
e uma viagem técnica a Brasília. Nos eventos estiveram
presentes 132 dirigentes e na viagem 25. O Sescoop/PR
apoiou também a realização 07 cursos para dirigentes,
técnicos e cooperados, com a presença de 557 pessoas.

Já para as cooperativas do ramo de Infraestrutura, foram 09 visitas técnicas, participação em 03 reuniões do Conselho Consultivo Nacional, 04 reuniões na
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a fim de
tratar de questões tarifárias, regulatórias e de apresentação de texto de possível decreto específico para regulamentação de cooperativas de eletrificação rural e,
em 02 no Ministério de Minas e Energia.

Encontro com as cooperativas do ramo Transporte
Reunião na Aneel

Os dirigentes das cooperativas do ramo Educacional participaram de um Fórum para discutir impactos das legislações vigentes e dos projetos de lei em
curso, como também treinamentos necessários para
o setor. Também, teve continuidade o curso de pós-graduação, denominado “Curso de Especialização em
Cooperativismo Aplicado à Educação”, realizado em
parceria com a PUCPR.
Nas cooperativas do ramo Saúde, houve a realização de 31 visitas técnicas, além de 06 cursos para
conselheiros fiscais, que contaram com 69 participações. Também, as cooperativas receberam apoio, visando a adequação dos indicadores de recursos humanos,
ajustes e adequação da estrutura contábil e, discussão
e criação de metodologia específica visando a implantação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo (PEDC).
Com relação às cooperativas de Trabalho, foram
realizadas 06 visitas técnicas para cooperativas do ramo
onde, além da apresentação de cenários econômicos
e financeiros, foi tratada da contribuição previdenciária
das cooperativas, de 15% do tomador de serviço de cooperativas de trabalho.

Divulgação do cooperativismo
O Sescoop/PR utiliza como veículo para promoção do cooperativismo o Informe Paraná Cooperativo,
com circulação diária; o Portal Paraná Cooperativo; a
Revista Paraná Cooperativo, veiculada mensalmente e
a Revista Técnico Científica, com duas edições anuais.
O Informe Paraná Cooperativo diário é dirigido
ao público em geral, publica informações do Sistema
Ocepar, das cooperativas e políticas públicas que interessam ao cooperativismo. Em 2014, foram editadas
249 edições, enviadas por meio eletrônico a mais de 3,5
mil endereços e publicada no portal www.paranacooperativo.coop.br.
Foram produzidas 11 edições da Revista Paraná
Cooperativo, publicadas conjuntamente pela Ocepar e
Sescoop/PR, com tiragem de 6 mil exemplares em cada
uma delas. A edição do mês de setembro tratou das
ações do Programa Jovemcoop, destacando os trabalhos das cooperativas com os jovens.
A Revista Paraná Cooperativo Técnico e Científico teve 2 edições, com tiragem de 5 mil exemplares
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cada. É publicada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Instituto Superior de Administração
e Economia (Isae), trazendo os melhores trabalhos de
finalização de cursos de pós-graduação que tiveram
apoio do Sescoop/PR.

demandas e opiniões com vistas a se estruturar um sistema de indicadores.
A TI desenvolveu também um sistema on line
de cargos e salários, que permitirá a qualquer tempo o
acesso da cooperativa à pesquisa de salários.

Área Jurídica

Publicações do Sistema Ocepar

Novas tecnologias
Foi criada, em 2014, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Com isso, houve ampliação do quadro de pessoal, atualmente formado por 6 profissionais,
e que será aumentado, em 2015, com a contratação de
mais dois colaboradores que passaram em processo seletivo. O aumento das atividades exigiram investimentos em profissionais e equipamentos para dar suporte ao crescimento da demanda das cooperativas, em
decorrência da elevação do número de eventos e da
necessidade de inovação na área tecnológica.
Passaram por constantes manutenções e atualizações no ano os principais softwares utilizados na
entidade, como o Zeus, que controla o planejamento e a contabilidade; o sistema de Autogestão, que
faz o acompanhamento dos indicadores de gestão
das cooperativas, e o de Desenvolvimento Humano,
responsável pela interface entre a cooperativa e o
Sescoop/PR.
A coordenação de TI teve envolvimento na implantação do projeto da OCB, intitulado Programa de
Avaliação dos Indicadores de Felicidade do Cooperativismo (FIC), através da instalação e disponibilização de
um sistema de questionário on-line que levantou as
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No ano de 2014, a Assessoria Jurídica deu seguimento ao processo de revisão dos atos normativos da
entidade, proporcionando suporte para a elaboração
da Resolução n° 40, de 15/05/2014, e anexos, que regulamenta o incentivo ao desenvolvimento profissional
de empregados do Sescoop/PR, Ocepar e Fecoopar;
n° 41, de 13/10/2014, que institui o plano de cargos,
salários e benefícios do Sescoop/PR; e a Resolução nº
42/2014, de 13/10/2014, que aprova modificações no
regulamento de licitações e contratos do Sescoop/PR.
Foram revisadas 04 Portarias, possibilitando regulamentar a aplicabilidade das Resoluções do Sescoop/PR.
Da mesma maneira, as reuniões do Conselho
Administrativo foram assessoradas, consolidando e revisando as respectivas atas.
Foi realizada análise dos procedimentos licitatórios, proporcionando suporte legal à coordenadoria
administrativa, revisando os editais e orientando os
responsáveis. Também, foram elaborados 16 pareceres
jurídicos formais, respondendo questionamentos da
Diretoria Executiva e do público interno da entidade,
tratando de matérias de Direito Administrativo, Cível,
Previdenciário, Tributário e Trabalhista. Houve a elaboração de 328 contratos nas hipóteses previstas nas
Resoluções internas, alcançando tanto procedimentos
licitatórios, quanto contratações diretas por dispensa
de licitação.
Atuação efetiva nas 47 reuniões do comitê de análise, apreciando e opinando sobre as propostas de formação profissional e promoção social, requisitados pelas
cooperativas nos projetos descentralizados ou nos centralizados, quando realizado diretamente pela entidade.
A Assessoria Jurídica também participou de reuniões sobre a aprendizagem profissional, tanto com as
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cooperativas, quanto com o Ministério Público do Trabalho e entidades parceiras, proporcionando um melhor entendimento entre o Estado e a iniciativa privada.
O setor jurídico atendeu, ainda, aos questionamentos das cooperativas em assuntos correlatos à
Aprendizagem e ao Direito do Trabalho, além de repre-

sentar o Sescoop/PR como procurador em audiências
realizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Esteve
presente ainda nas discussões com as demais entidades do Sistema “S”, tratando dos mais diversos assuntos,
entre eles, sistema de registro de preços, aprendizagem
e negociação coletiva de trabalho.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
ATIVO

NOTAS
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos e valores a receber
Despesas pagas antecipadamente
Total do ativo circulante

6
7
8

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Intangível
Bens em Comodato
Total do ativo não circulante

2014

2013

26.670.635
121.920
26.479
26.819.033

19.847.151
91.833
20.163
19.959.147

504.232
460.640
964.871

336.844
663.604
11.246
1.011.695

27.783.905

20.970.842

9

TOTAL DO ATIVO
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP PR
CNPJ 07.391.756/0001-58
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

NOTAS

2014

2013

477.179
375.618
768.692
1.621.490

477.179
375.618
768.692
1.926.739

PATRIMÔNIO NÃO CIRCULANTE
Passivo Comodato
Total do passivo não circulante

-

11.246
11.246

PATRIMÔNIO SOCIAL
Superavit acumulado
Total do patrimômio social

26.162.415
26.162.415

19.032.857
19.032.857

27.783.905

20.970.842

PASSIVO CIRCULANTE
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Provisões trabalhistas e outras
Total do passivo circulante

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERAVIT/ DEFICIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
2014

2013

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
Receita líquida

31.108.463
31.108.463

21.700.787
21.700.787

(DESPESAS) / OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Pessoal, encargos e benefícios sociais
Administrativas
Institucionais
Serviços profissionais e contratados
Tributárias
Depreciações e amortizações
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais

(26.684.296)
(4.980.930)
(1.742.955)
(751.490)
(18.421.166)
(488.732)
(321.366)
(16.575)
38.917

(24.348.336)
(4.597.828)
(1.580.852)
(724.210)
(16.849.519)
(330.314)
(302.342)
(18.851)
55.580

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

2.705.391

1.607.084

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

7.129.558

3.523.247
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
SUPERAVIT/
(DEFICIT)
ACUMULADO
Saldos acumulados de superavit do
exercício findo em 31/12/2012
Superavit do exercício findo em 31/12/2013
Saldos acumulados de superavit do
exercício findo em 31/12/2013
Superavit do exercício findo em 31/12/2014
Saldos acumulados de superavit do
exercício findo em 31/12/2014
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TOTAL

15.509.609

15.509.609

3.523.247

3.523.247

19.032.857

19.032.857

7.129.558

7.129.558

26.162.415

26.162.415
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
2014

2013

7.129.558

3.523.247

321.366
7.450.924

381
302.342
3.825.970

(30.086)
(6.316)
(36.402)

(3.214)
(270)
(3.484)

(432.119)
10.098
98.896
17.876
(305.249)

408.689
(49.236)
19.489
32.345
411.286

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

7.109.273

4.233.772

FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Adições ao ativo imobilzado
Baixas da depreciação acumulada
Baixas do ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível

(358.289)
208.419
(114.928)
(20.991)

(66.924)
18.851
(5.943)

RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(285.789)

(54.017)

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.823.484

4.179.755

AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
No início do exercício
No final do exercício

19.847.151
26.670.635

15.667.396
19.847.151

REDUÇÃO/ (AUMENTO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.823.484

4.179.755

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Superavit/ deficit líquido do exercício
AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO COM RECURSOS
PROVENIENTES DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Ajuste de exercícios anteriores
Depreciação e amortização

REDUÇÃO/ (AUMENTO) NOS ATIVOS
Outros créditos
Despesas pagas antecipadamente

AUMENTO/ (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS
Contas a pagar
Salários, encargos sociais e imposto a pagar
Provisões trabalhistas e outras
Outras obrigações
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31.12.2014
1. Contexto operacional
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo-Sescoop/PR, criado através da Medida Provisória 1.715 de 03 de Setembro de 1998 e do Decreto
3.017 de 06 de abril de 1999, tem personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, e por finalidade,
possui a execução das ações de monitoramento, formação profissional e promoção social no âmbito das
sociedades cooperativas do Estado do Paraná.

apresente em determinado exercício, destine o referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
6. Caixa e equivalente de caixa
São registrados pelos valores em caixa, bancos
e aplicações financeiras. As aplicações financeiras são
acrescidas dos rendimentos líquidos auferidos até a
data do balanço e efetuadas em instituições financeiras
de primeira linha, com resgate a qualquer momento,
na modalidade de fundo de renda fixa e Certificado de
Depósito Bancário.

2. Diretrizes contábeis
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas
de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, obedecidas às disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e dos Pronunciamentos de Contabilidade emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) conforme adotados no Brasil pela
aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), adaptadas
aos regulamentos instituídos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo.
As principais políticas contábeis adotadas nas
demonstrações contábeis estão definidas abaixo.

7. Créditos e valores a receber
Adiantamentos de férias concedidas aos funcionários, cujos valores serão apropriados na folha de pagamento de janeiro de 2015, no valor de R$109.748,92
e valores a receber de fornecedores no total de
R$12.170,64.
8. Despesas pagas antecipadamente
Referem-se à apropriação de despesas com seguros, assinaturas de periódicos e revistas e despesas
de pessoal (vale transporte e vale refeição) pertencentes ao exercício de 2015.

3. Receitas
A receita principal do Sescoop/PR provém da
contribuição mensal compulsória de 2,5% incidente
sobre a remuneração paga pelas cooperativas aos seus
empregados.

9. Ativo não circulante
O imobilizado e intangível estão registrados
pelo custo de aquisição deduzidos pela depreciação e
amortização acumuladas, calculadas pelo método linear com base em taxas determinadas em função da vida
útil dos bens.
As taxas anuais computadas foram: mobiliário
10%, biblioteca 10%, veículos 20%, máquinas e equipamentos 10%, equipamentos de informática 20%,
equipamentos de comunicação 10%, direitos de uso
de softwares e bens intangíveis 20%. Não foi apresentado indícios de perda por impairment dos bens do ativo
imobilizado e intangível. A entidade não identificou nenhuma indicação de fonte externa que demonstrasse
que seus ativos tenham sofrido desvalorização no exercício de 2014.

4. Apuração do resultado
Para apuração do resultado do exercício adota-se o registro das despesas pelo regime de competência e o registro das receitas pelo regime de caixa.
5. Aspectos tributários
Do ponto de vista tributário o Sescoop/PR é
entidade sem fins lucrativos que presta serviços para
os quais foi instituída, conforme Medida Provisória nº
1.715 de 1998 e Decreto nº 3.017 de 06 de abril de 1999.
Considera-se entidade sem fins lucrativos a que
não apresente superavit em suas contas ou, caso o
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
GRUPO SALDO EM 2013
Mobiliário
42.187,43
Biblioteca
7.539,61
Veículos
140.872,79
Máquinas e Eqptos
29.853,19
Eqptos de Informática
79.483,36
Eqptos de Comunicação
36.907,19
Intangíveis
663.604,41
TOTAL

1.000.447,98

AQUISIÇÕES
BAIXAS DEPRECIAÇÃO BAIXA DEPREC.
10.686,00
1.129,41
16.766,21
926,30
1.402,93
1.732,94
346.200,00
36.665,16 112.362,54
- 205.650,00
4.245,96
320,00
320,00
32.215,08
960,00
960,00
5.784,96
360,00
20.990,62
360,00 223.955,22
379.279,55 208.419,41

10. Contas a pagar
Corresponde a valores devidos a fornecedores,
prestadores de serviços e despesas com contrato de
gestão cuja liquidação ocorrerá em 2015.

2014

2013

185.842
181.099
8.677

175.744
161.958
9.942

TOTAL 375.618 347.644

114.928,84

964.871,43

12. Provisões trabalhistas e outras
São obrigações com provisões de férias , adicional de 1/3 das férias e encargos sociais incidentes,
cujos valores são provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias, no valor de
R$435.921,87 e gratificação por produtividade e encargos incidentes, no valor de R$332.770,62.

11. Salários, encargos sociais e impostos a recolher
Os valores desse grupo de contas representam
as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos
funcionários, encargos e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, cuja posição está descrita
a seguir:

Folha de Pagamento
Consignações de terceiros
Encargos s/ terceiros

321.365,53

SALDO 2014
35.904,11
7.209,60
357.120,17
25.607,23
47.268,28
31.122,23
460.639,81

13. Patrimônio social
O patrimônio social é composto substancialmente
de superavit acumulado. Os valores demonstrados a seguir
referem-se aos resultados dos exercícios de 2014 e 2013:

Superavit/deficit acumulados
Superavit/deficit do exercício
Ajustes de exercícios anteriores

2014

2013

19.032.857
7.129.558
-

15.509.610
3.523.247
-

TOTAL 26.162.415 19.032.857

Curitiba, 31 de dezembro de 2014.

Luciana Andreatta
Contadora CRC PR 047.550/O-1

José Roberto Ricken
Superintendente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo – Sescoop/PR e no exercício das atribuições legais e em cumprimento
ao que determina o Regimento Interno, examinamos as Demonstrações Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Superavit/Deficit, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas sobre as
demonstrações contábeis, documentos estes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2014.
Com base nos nossos exames sobre as demonstrações contábeis e considerando as reuniões realizadas no decurso do exercício e de acordo com os relatórios de auditoria, somos da
opinião de que as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade pela aprovação das contas
desse exercício pelo Conselho de Administração do Sescoop/PR.

Curitiba, 23 de janeiro de 2015

Edvino Schadeck

Luiz Humberto Souza Daniel
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

1. RECEITAS
Contribuições Sescoop
Saldo de Exercicio Anterior
Juros de Titulos de Renda
Outras Receitas Correntes
TOTAL
2. DESPESAS
Qualificação Profissional Área Cooperat.
Atividades Desportivas e Socioculturais
Monitoramento, Superv. Audit.e Controle
Manutenção de Serviços Adm.
Divulgação de Ações Institucionais
Gestão Administrativa
Ações de Informática
Serviços de Auditoria
Gestão do Processo Planej. Institucional
TOTAL

RESUMO GERAL
Atividade Meio
Atividade Fim
TOTAL
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ORÇADO
R$
30.236.752,00
6.968.248,00
3.000.000,00
65.000,00
40.270.000,00

ORÇADO
R$
29.963.663,00
4.143.327,00
2.562.810,00
2.130.400,00
673.150,00
214.800,00
417.000,00
134.400,00
30.450,00
40.270.000,00

ORÇADO
R$
2.927.050,00
37.342.950,00
40.270.000,00

%
75,09%
17,30%
7,45%
0,16%
100,00

%
74,41%
10,29%
6,36%
5,29%
1,67%
0,53%
1,04%
0,33%
0,08%
100,00

%
7,27%
92,73%
100%

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES E
PRESTAÇÃO DE
CONTAS 2014
FECOOPAR
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13. O Sistema Sindical
Cooperativo

REPRESENTAÇÃO
PATRONAL NACIONAL
A categoria econômica cooperativista encontra-se organizada nos três níveis da pirâmide sindical: Confederação, Federação e Sindicatos.

A organização do sistema sindical cooperativo começou a ser implantada no início da década
de 1990, quando as Organizações Estaduais de Cooperativas (OCEs), seguindo orientação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), ampliaram
suas ações para adquirir a prerrogativa de sindicato por meio do registro sindical junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), afim de exercerem a
representação sindical patronal das cooperativas.
Consequentemente, os sindicatos laborais, visando
a paridade sindical, constituíram-se para representar
os trabalhadores em cooperativas, em todo o território brasileiro.
Sindicato é definido pela doutrina jurídica como
uma associação livre de empregados ou de empregadores ou de trabalhadores autônomos para defesa dos
interesses respectivos. O artigo 511 da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) assegura a licitude de associações cuja finalidade seja o estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais. Tais
interesses emanam, respectivamente, da identidade,
similaridade ou conexões das atividades empreendidas e, por conseguinte, das atividades ou profissões
necessárias a sua concretização.
A associação de categoria econômica ou profissional está disciplinada na Constituição Federal,
em seu artigo 8º, sendo vedado ao poder público
interferência ou intervenção na organização sindical. O exercício da representatividade sindical ocorre
em bases territoriais distintas, que poderão ser municipais, intermunicipais, estaduais, interestaduais e
nacionais. Deste modo, objetiva o sindicato realizar
a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e
administrativas.
Assim, o sistema sindical é formado pelos sindicatos patronais e laborais em primeiro grau, pelas
federações em segundo grau, e pelas confederações
em terceiro grau, ápice da denominada pirâmide
sindical.

Confederação
Com sede em Brasília, a Confederação Nacional
das Cooperativas (CNCoop) é composta por três federações interestaduais, uma estadual e oito sindicatos a
ela vinculados diretamente. Sua abrangência territorial
é nacional. Trata-se de uma entidade sindical patronal
de 3º grau que representa a categoria econômica cooperativista em todos os seus ramos de atividades.
Federações
A representação sindical patronal em segundo
grau se faz presente atualmente por quatro federações, sendo três interestaduais e uma estadual.
Federações Interestaduais
- Fecoop Centro-Oeste e Tocantins: com base
territorial nos Estados de Goiás (OCB-GO), Mato Grosso (OCB-MT), Mato Grosso do Sul (OCB-MS), Tocantins
(OCB-TO) e no Distrito Federal (OCBDF).
- Fecoop Nordeste: com base territorial nos Estados de Pernambuco (OCB-PE), Ceará (OCB-CE), Maranhão (Ocema), Paraíba (OCB-PB), Rio Grande do Norte
(OCB-RN), Piauí (OCB-PI) e Sergipe (OCESE).
- Fecoop Sulene: com base territorial nos Estados de
Espírito Santo (OCB-ES), Bahia (Oceb), Alagoas (OCB-AL),
Minas Gerais (Ocemg) e Santa Catarina (Ocesc).
Federação Estadual
- Fecoopar, com base territorial no Estado do Paraná.
Sindicatos
A representação sindical patronal em primeiro
grau está consolidada por 38 sindicatos de cooperativas, organizados no território brasileiro, dos quais 09
aguardam a expedição do registro sindical.
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REPRESENTAÇÃO LABORAL
A representação dos empregados em cooperativas está organizada em dois níveis da pirâmide sindical, ou seja, uma federação em segundo grau, e os
sindicatos em primeiro grau.
Federação
Com sede em Brasília, a Federação Nacional dos
Trabalhadores Celetistas nas Cooperativas do Brasil (Fenatracoop) possui base territorial nacional e representa
a categoria sindical laboral em segundo grau.
Sindicatos
A representação em primeiro grau dos trabalhadores em cooperativas se efetiva por meio de vinte e dois
sindicatos, dos quais, dezoito estão registrados e quatro
aguardam registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
Em razão da especificidade, a representação sindical laboral para alguns ramos do cooperativismo se
apresenta por meio de sindicatos específicos, as categorias diferenciadas, como por exemplo, a dos sindicatos dos motoristas.

SISTEMA SINDICAL NO PARANÁ
A Ocepar foi a primeira organização estadual a
buscar a representação sindical cooperativista. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 1993, o estatuto da entidade foi aprimorado e sua denominação
foi alterada para Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. Em 15 de janeiro de 1997,
a Ocepar adquiriu o registro sindical concedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, sendo reconhecida
como entidade sindical patronal representativa das cooperativas paranaenses.
Com objetivo de aperfeiçoar a representação,
em 09 de setembro de 2003, em Assembleia Geral
Extraordinária, o sindicato Ocepar desmembrou-se,
atribuindo parcelas de sua representatividade em sindicatos regionais.

85

Para o ramo agropecuário foram criados cinco sindicatos regionais: Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste,
Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Oeste e Sincoopar Sudoeste; para representar o ramo transporte, um sindicato
estadual, o Sincoopar Transporte; para o ramo saúde, o
Sincoopar Saúde, também de abrangência estadual.
Os demais ramos do cooperativismo encontram-se representados pelo sindicato Ocepar, como,
por exemplo, crédito, eletrificação rural, trabalho, turismo, educacional, e os demais.
Federação
Após o desmembramento do sindicato Ocepar
e com a concessão dos registros dos sindicatos regionais ou específicos, criou-se a Fecoopar - Federação e
Organização das Cooperativas do Estado do Paraná,
com objetivo de coordenar a representação das cooperativas nas negociações sindicais e no desenvolvimento das atividades que almejavam o aprimoramento da relação capital e trabalho nos diferentes ramos
do cooperativismo paranaense.
A Fecoopar é uma entidade sindical patronal de
segundo grau, sem fins lucrativos, destinada ao estudo
e fazer a defesa da categoria econômica e das atividades atribuídas aos sindicatos cooperativistas. Possui
abrangência territorial em todo o Estado do Paraná e
obteve seu registro sindical em 23 de maio de 2006.
São filiados à Fecoopar os sindicatos: Ocepar,
Sincoopar Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Sudoeste, Sincoopar Oeste, Sincoopar Transporte e Sincoopar Saúde.

REPRESENTAÇÃO
DOS TRABALHADORES
O movimento sindical dos trabalhadores em
cooperativas surgiu em Campo Mourão, no Paraná,
no dia 13 de dezembro de 1993, com a fundação do
Sintracoop. Esse sindicato levou os empregados a se
organizarem no Brasil todo e, hoje, já são 23 sindicatos
de 1º grau e uma federação de 2º grau. No Paraná, existem 06 sindicatos dos trabalhadores em cooperativas
agropecuárias e 01 de crédito.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

PLANO DE AÇÃO 2015

14. AÇÕES INSTITUCIONAIS

ro bimestre de 2014, visando a aprovação das contas
do exercício anterior, do orçamento de receitas e despesas e do programa de trabalho.

FECOOPAR

Diretorias dos sindicatos
Foram realizadas as reuniões com as diretorias
dos sindicatos para tratar de temas específicos das cooperativas de cada região e, ainda, deliberar sobre o
plano de trabalho e as negociações coletivas concernentes a cada um dos sindicatos.

Assembleia Geral Ordinária
A Assembleia Geral da Fecoopar é formada pelo
Conselho de Representantes que, por sua vez, é composto por delegados de cada sindicato filiado. A representação dos sindicatos na Federação ocorre por dois
membros titulares e um suplente.
A atribuição estatutária da Assembleia Geral Ordinária (AGO) é fixar as diretrizes e aprovar a prestação de
contas da diretoria. A última AGO foi realizada no dia 01
de abril de 2014, que deliberou sobre o relatório de atividades, balanço patrimonial e aprovação das contas da
diretoria referente ao ano civil anterior, além de aprovar
as propostas orçamentárias das receitas e das despesas,
bem como, o programa de trabalho para o exercício de
2014, em conformidade ao parecer do Conselho Fiscal.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal dos sindicatos esteve reunido uma
única vez para análise das contas e elaboração do seu parecer.

15. PROGRAMAS E PROJETOS
Ações junto à CNCoop
A Fecoopar participou, elaborou e instruiu treinamentos relacionados ao registro sindical para todos
os sindicatos e Organizações Estaduais – OCEs por
meio de videoconferência.

Diretoria
A diretoria, órgão executivo da Federação, esteve reunida 05 vezes no decorrer do exercício para
deliberar sobre diversos assuntos de interesse da instituição, em sua maioria, para decisões sobre as negociações sindicais.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal esteve reunido uma vez, para
análise das contas e elaboração do seu parecer.
Quadro funcional
A Fecoopar conta com quadro próprio de 4 funcionários, todos com formação de nível superior, responsáveis pela gestão da Federação e dos sindicatos
filiados, coordenação das negociações sindicais e representação administrativa, política e judicial das cooperativas paranaenses.

Treinamento sobre registro sindical realizado
para todo sistema por meio de videoconferência

A Federação esteve presente também em reuniões para discussão e análise das minutas da Convenção Coletiva de Trabalho nacional para todos os ramos.
Participou, ainda, das reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação.

SINDICATOS
Assembleias Gerais Ordinárias
As Assembleias Gerais Ordinárias dos sindicatos
que compõem a Fecoopar foram realizadas no primei-

Participações em Colegiados
A Fecoopar participou de diversas reuniões temáticas, políticas e jurídicas com as demais federações
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patronais paranaenses, a fim de discutir e propor soluções e atos necessários para defesa e melhoria do
relacionamento com os trabalhadores e instituições
públicas.
Ações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego
Participação no Grupo Executivo sobre Trabalho
Decente e nos debates e reuniões com o superintendente Regional do Trabalho e auditores fiscais do trabalho frente aos temas relativos às condições laborais
praticadas e fiscalizadas nas cooperativas.
A realização das defesas administrativas para autos de infração em que a cooperativa figure eventualmente como parte são assessoradas e representados
pela Fecoopar junto às mediações promovidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Ações junto ao Ministério Público
do Trabalho do Paraná
A Federação acompanha as ações do Ministério
Público do Trabalho que demandam o envolvimento
administrativo e/ou judicial das cooperativas, sejam
nas publicações sobre trabalho rural, nos programas
de apoio para extinção do trabalho escravo, nas ações
envolvendo as fiscalizações concernentes às normas
de saúde e segurança do trabalho ou, ainda, nas ações
judiciais envolvendo as interpretações de cláusulas
apresentadas em acordos/convenções coletivas ou,
eventualmente, em processos judiciais que as cooperativas demandem como partes.
Secretaria Estadual do Trabalho e Emprego
As negociações sobre o piso regional de salários
ocorreram através da Comissão Tripartite, formada por
três representantes do governo, três dos trabalhadores
e três dos empregadores, estes indicados pelo grupo
das federações.
As discussões se alongaram por sete reuniões e,
ao final, houve concordância pelo índice de correção
de 7,34% para 2014. A proposta foi entregue ao governador Beto Richa, que enviou o projeto para aprovação
pela Assembleia Legislativa e sancionou a lei no dia 1º
de maio.
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16. NEGOCIAÇÕES SALARIAIS
Ramo Crédito
Há uma base de 62 cooperativas de crédito Paraná, representadas pelo sindicato patronal Ocepar,
em 1º grau, e pela federação Fecoopar, em 2º grau. Os
empregados das cooperativas são representados pelo
sindicato laboral Sindicred, em 1º grau.
A data-base dos funcionários das cooperativas
de crédito é o mês de março. A Fecoopar conduziu
as negociações sindicais para renovação dos Acordos
Coletivos de Trabalho (ACT) entre as cooperativas não
filiadas a centrais e a Fenatracoop e apoiou as negociações entre Sindicred e Sicoob, enquanto as negociações entre as cooperativas filiadas aos sistemas Sicredi e Uniprime foram realizadas diretamente com o
Sindicred.

Ramo Saúde
São 33 cooperativas de saúde no Paraná representadas pelo sindicato patronal Sincoopar Saúde, em
1º grau, e pela federação Fecoopar, em 2º grau, enquanto os empregados são representados pela federação Fenatracoop, em 2º grau.
A data-base é maio e as negociações foram
efetivadas entre o Sincoopar Saúde e a Fenatracoop
em âmbito estadual. Porém, em Curitiba e região, as
negociações das cooperativas do ramo saúde foram
realizadas com o Sindesc, em vista da ampliação de
representatividade sindical laboral por este sindicato.
Além das negociações, o Sincoopar Saúde auxiliou a Unimed Paranaguá na formatação de seu Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) da categoria diferenciada
dos motoristas. Da mesma forma, promoveu reuniões
para aperfeiçoamento do plano de salários e carreira
da Unimed Norte Pioneiro. Também, assessorou a Unimed Federação e a Unimed Costa-Oeste na formatação de ACT de banco de horas e de demais direitos e
obrigações.
Apoiou a Unimed Londrina na Ação de Cobrança do Sindicato de Empregados em Estabelecimentos
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de Saúde de Londrina e Região, tendo conseguido
extinguir o processo de cobrança de valores sem julgamento de mérito. Prestou, ainda, assessoria jurídica
e sindical para Unimed Pato Branco, Unimed Cascavel,
Unimed Umuarama, Coopecardio, Comepp, Unifisio e
Uniodonto Londrina em questões trabalhistas e previdenciárias.

tivas agropecuárias na formatação de seus eventuais
acordos coletivos.

Ramo Transporte
Conta com 25 cooperativas na base de representatividade do sindicato patronal de Sincoopar
Transporte, que conduziu as negociações tendo formalizado a Convenção Coletiva de Trabalho com a Fenatracoop, representante em 2º grau dos empregados
em cooperativas de transporte.
A categoria laboral diferenciada de empregados motoristas insistiu na representação dos empregados da cooperativa de transporte. Entretanto, o
Sincoopar Transporte ressaltou a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e a cooperativa,
extinguindo-se tal pleito.

Ramo Agropecuário
A base sindical patronal conta com 5 sindicatos
de 1º grau intermunicipais agropecuários: Sincoopar
Norte, Sincoopar Noroeste, Sincoopar Centro-Sul, Sincoopar Oeste e Sincoopar Sudoeste, representados,
em 2ª grau, pela Fecoopar. No pólo laboral, os empregados destas cooperativas são representados por seis
sindicatos e, em 2º grau, pela Fenatracoop.

Demais Ramos
São 35 cooperativas no Paraná: Consumo (1);
Habitacional (1); Educacional (13); Infraestrutura (9) e
Trabalho (8). Todas são representadas, em 1º grau, pelo
sindicato Ocepar e, em 2º grau, pela Fecoopar. No pólo
laboral, a representatividade sindical se faz, em 2º grau,
pela Fenatracoop. Como ainda não existe um instrumento coletivo de trabalho para essas cooperativas, a
Fecoopar iniciou as negociações com a Fenatracoop,
tendo inicialmente feito pesquisa entre a diretoria junto a essas cooperativas à fim de compor sua primeira
instrumentação coletiva.

Reunião de negociação sindical ocorrida
no Sincoopar Norte/Noroeste

As negociações foram difíceis, exigindo a realização de diversas reuniões entre os sindicatos patronais
e laborais, mas, ao final, chegou-se a bom termo, culminando com a assinatura dos instrumentos coletivos
de trabalho.
Com a categoria diferenciada dos motoristas
rodoviários, representada pela Fetropar, em 2º grau, as
negociações também foram frutíferas consubstanciadas com a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, seguindo-se o auxílio e orientação das coopera-

17. AÇÕES E CAPACITAÇÃO
Cursos
Foram realizados treinamentos de formação de
equipes de negociadores sindicais, com foco na atuação e prática efetiva de condutas e estratégias de
desmobilização dos sindicatos laborais. Também, foi
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promovido um curso pelo Sincoopar Oeste sobre contingências sobre greve.

Treinamento sobre formação de equipes em
negociação sindical, em Cascavel

Fórum de Recursos Humanos
O Fórum dos Profissionais de RH foi realizado
nos dias 24 e 25 de abril e contou com a participação
de 50 profissionais de 17 cooperativas.
Trabalho com os frigoríficos das cooperativas
Objetivando apoiar as cooperativas para adequação de suas linhas de trabalho à NR-36, que trata da ergonomia e pausas na jornada de trabalho, a Fecoopar
designou dois profissionais que visitaram as unidades
de abate de aves e de suínos, com a finalidade de discutir os principais pontos que são objetos das fiscalizações
do Ministério Público e do Ministério do Trabalho e Emprego. Em consequência desse trabalho, foram realizados 02 cursos sobre normas regulamentadoras.
Egressos do trabalho equiparado ao escravo
A Superintendência Regional do Trabalho do
Estado do Paraná – SRTE/PR, juntamente com o Mi-
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nistério Público do Trabalho, através da Procuradoria
Regional da 9ª Região, propôs a assinatura de um Termo de Cooperação com as Federações e entidades
do Sistema “S” do Paraná, com objetivo de que o Sescoop/PR, Senac/Sesc, Senar e Sesi/Senai assumissem
a responsabilidade para qualificação profissional de
trabalhadores egressos do trabalho escravo e de seus
familiares.
O assunto foi tratado pelo G7, que concluiu pela
não assinatura do Termo de Cooperação. Porém, se
propôs a colaborar abrindo vagas em seus cursos para
pessoas indicadas pelos dois ministérios.

18. ASSESSORIA
AOS SINDICATOS
E COOPERATIVAS
A Fecoopar auxiliou as cooperativas na elaboração e celebração de Acordos Coletivos de Trabalho e
registros no Sistema Mediador. Prestou assessoria jurídica, emitindo mais de 80 pareceres corretivos e preventivos nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical,
bem como, apoiou os responsáveis pelas áreas de recursos humanos dos sindicatos e das cooperativas.

19. RECADASTRAMENTO
NO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES
A Fecoopar realizou 1.018 operações de recadastramento de associados das cooperativas de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT).
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ
FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa
Bancos conta movimento
Ativo Financeiro
Aplicações financeiras
Direitos Realizáveis
Créditos de terceiros
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Direitos de uso de Softwares
Marcas e Patentes
(-) Amortização Acumulada
ATIVO TOTAL

2014

NOTA 4

NOTA 5

PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar
Obrigações sociais
Consignações a recolher
Provisão de pessoal e encargos

NOTA 6

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Superavit do exercício
PASSIVO TOTAL

2013

1.331.898,40 1.041.812,16
1.402,73
505,92
1.084,70
407,85
318,03
98,07
1.326.750,70 1.033.242,04
1.326.750,70 1.033.242,04
3.744,97
8.064,20
3.744,97
8.064,20
23.027,59
12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)
10.315,00
16.830,00
6.388,00
(12.903,00)
1.354.925,99

16.990,91
7.297,91
14.547,67
37.066,03
(44.315,79)
9.693,00
16.830,00
2.400,00
(9.537,00)
1.058.803,07

2014

2013

57.849,57
2.805,21
12.053,09
8.252,79
34.738,48

51.114,01
2.420,69
10.790,64
7.424,87
30.477,81

1.297.076,42
1.007.689,06
289.387,36
1.354.925,99

1.007.689,06
759.266,51
248.422,55
1.058.803,07

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ FECOOPAR - CNPJ 06.964.532/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT

2014

2013

781.667,51
245.784,85
5.932,66
529.950,00

700.165,35
215.655,08
5.810,27
478.700,00

DESPESAS
Pessoal e encargos
Gastos gerais
Gastos convênios
Viagens
Manutenção de bens
Impostos e taxas
Depreciação de bens

612.905,89
502.543,81
33.480,36
32.185,65
31.149,52
1.191,00
5.291,24
7.064,31

522.582,87
429.695,32
15.239,13
33.201,03
23.908,37
2.071,00
5.829,54
12.638,48

RESULTADO OPERACIONAL

168.761,62

177.582,48

RESULTADO ANTES DO FINANCEIRO

168.761,62

177.582,48

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

120.625,74
120.887,97
(262,23)

70.840,07
71.079,81
(239,74)

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

289.387,36

248.422,55

RECEITAS
Contribuição sindical
Receitas de manutenção
Convênios

NOTA 8

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DOS BENS DO ATIVO

SALDO INICIAL
31.12.2013

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL
31.12.2014

IMOBILIZADO
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada

7.297,91
14.547,67
37.066,03
(44.315,79)

9.112,99
9.112,99
-

(3.698,31)
(3.698,31)

12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)

INTANGÍVEL
Bens intangíveis
Marcas e patentes
(-) Amortização acumulada
TOTAL

9.693,00
16.830,00
2.400,00
(9.537,00)
16.990,91

3.988,00
3.988,00
13.100,99

(3.366,00)
(3.366,00)
(7.064,31)

10.315,00
16.830,00
6.388,00
(12.903,00)
23.027,59

GRUPO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SUPERAVIT

AJUSTES

PATRIMÔNIO
SOCIAL

SALDO EM 31/12/2011
Superavit do exercício anterior
Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

502.781,33
136.785,41
-

136.785,41
(136.785,41)
117.091,45
-

1.717,90

639.566,74
117.091,45
1.717,90

SALDO EM 31/12/2012
Superavit do exercício anterior
Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

639.566,74
117.091,45
2.608,32

117.091,45
(117.091,45)
248.422,55
-

1.717,90
2.608,32

758.376,09
248.422,55
2.608,32

SALDO EM 31/12/2013
Superavit do exercício anterior
Superavit do exercício corrente
Ajuste de exercício anterior

759.266,51
248.422,55

248.422,55
(248.422,55)

2.608,32

289.387,36

-

1.007.689,06
289.387,36
-

SALDO EM 31/12/2014

1.007.689,06

289.387,36

-

1.297.076,42
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos
Pagamentos a fornecedores e empregados
Caixa gerado pelas operações
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais
			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de ativo imobilizado
Recebido pela venda de imobilizado
Dividendos recebidos
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
				
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebido por empréstimo a longo prazo
Pagamento de passivo
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
				
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa ao início do período
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período
Variação das contas caixa/bancos/equivalentes

Carlos Roberto Gonçalves
Contador- CRC PR 046641/O-3

Nelson Costa
Superintendente
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2014

2013

901.768,79
(602.569,56)
299.199,23
299.199,23

771.005,42
(612.397,12)
158.608,30
158.608,30

(9.112,99)
(9.112,99)

-

-

-

290.086,24
1.041.812,16
1.331.898,40
290.086,24

158.608,30
883.203,86
1.041.812,16
158.608,30

João Paulo Koslovski
Presidente
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NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2014
NOTA 01 – Contexto operacional
A Federação e Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná - Fecoopar, entidade sindical
de grau superior, com base territorial no Estado do
Paraná, sociedade simples, sem fins lucrativos, constituída em 30/12/2003 e filiada à CNCOOP – Confederação Nacional das Cooperativas Brasileiras, tem
como objeto social representar os interesses gerais
dos sindicatos patronais das cooperativas, respectivas categorias e seus filiados, no judiciário em sua
base territorial.

quando do efetivo recebimento, e as despesas são
reconhecidas pelo regime de competência.

NOTA 02 – Elaboração e apresentação das
demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis da Fecoopar levantadas em 31 de dezembro de 2014 comparativas
com 2013 estão de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, emitidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC, om observância também
aos pronunciamentos contábeis em vigor e legislação aplicável.

d) Depreciação e amortização
A depreciação ou amortização dos bens do
Imobilizado estão computadas aos bens adquiridos.
Os bens tangíveis e intangíveis não estão registrados
por um valor maior que o da sua realização, seja pela
venda ou pelo uso, o valor atual dos Ativos relevantes imobilizados e intangíveis possuem evidências
de seu valor recuperável.

b) Estimativas contábeis
São reconhecidas na contabilidade quando da
sua realização, do recebimento e/ou pagamento.
c) Aplicações financeiras
São registradas pelo montante dos investimentos acrescidos dos rendimentos proporcionais
líquidos auferidos até a data do balanço.

e) Receitas de contribuições,
convênios e manutenção
Provenientes da Contribuição Sindical Patronal
dos vários ramos do cooperativismo paranaense, e
ressarcimentos de custeios dos Sindicatos Regionais
das Cooperativas do Estado do Paraná. Conta com o
aporte de rendimentos oriundos de ganhos em aplicações no mercado financeiro e outras receitas com
taxas e recuperações de despesas.

NOTA 03 – Principais práticas contábeis
As Demonstrações Contábeis estão de acordo com os Princípios de Contabilidade, obedecidas
às disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e vislumbrando as alterações promovidas na
Lei nº 6.404/76, instituídas pela Lei 11.638/2007, Lei
11.941/2009, e Resolução CFC - Conselho Federal de
Contabilidade nº 838/99 que aprovou a NBC T 10.18 Entidades Sindicais e Associações de Classe.

NOTA 04 – Direitos realizáveis
Registram-se em Direitos Realizáveis os adiantamentos concedidos aos funcionários.

a) Regimes de escrituração
As receitas são reconhecidas no resultado
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DIREITOS REALIZÁVEIS

2014

2013

Adiantamentos a funcionários (férias)
Total

3.744,97
3.744,97

8.064,20
8.064,20

NOTA 05 – Investimentos, intangível

GRUPO

SALDO INICIAL

INCLUSÕES

BAIXAS

SALDO FINAL

Imobilizado
Equipamentos de informática
Veículos
(-) Depreciação acumulada
Intangível
Bens intangíveis
(-) Amortização acumulada
Marcas e patentes

7.297,91
14.547,67
37.066,03
(44.315,79)
9.693,00
16.830,00
(9.537,00)
2.400,00
16.990,91

9.112,99
9.112,99
3.988,00
3.988,00
13.100,99

(3.698,31)
(3.698,31)
(3.366,00)
(3.366,00)
(7.064,31)

12.712,59
23.660,66
37.066,03
(48.014,10)
10.315,00
16.830,00
(12.903,00)
6.388,00
23.027,59

TOTAL

NOTA 06 – Contingências passivas
O grupo contas a pagar é composta por R$ 2.805,21 à
recolher em favor da Ocepar, referente a despesas operacionais realizadas em dezembro de 2014 a ser pago em 2015.
NOTA 07 – Passivo circulante
Até a data deste balanço não há contra a entidade contingências passivas de natureza fiscal, tributária
ou trabalhista a serem registradas.
NOTA 08 – Receita de convênios
O grupo receita com convênio é o composto por
R$ 529.950,00, referente a valores recebidos dos Sindicatos
patronais filiados a Fecoopar durante o exercício de 2014.

NOTA 09 – Seguro contratado
A entidade é detentora de contrato de seguros que abrange o veículo da frota com cobertura
contra os riscos de incêndio, colisão e roubo, danos materiais e corporais, assegurado pelo valor de
mercado.
NOTA 10 – Eventos Subsequentes
Em 31 de dezembro de 2014 até a data de realização da auditoria, 02 de fevereiro de 2015, não
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar
de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis
apresentadas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2014.

Carlos Roberto Gonçalves
Contador- CRC PR 046641/O-3

Nelson Costa
Superintendente
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CONSELHO FISCAL
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar, tendo examinado o Balanço Patrimonial, em conjunto com as
Notas Explicativas, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Superavit ou Déficit, e
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social do exercício findo em 31 de dezembro de
2014, as contas da diretoria e a proposta orçamentária de receitas e despesas para 2015, considerando também as reuniões realizadas; opinam favoravelmente pela aprovação das contas
desse exercício pela Assembleia Geral Ordinária e da proposta orçamentária para 2015.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2015.

Jorge Karl
Titular

Jacir Scalvi
Titular
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RELATÓRIO DA AUDITORIA

ILMOS. Srs.
Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da
Federação e Org. das Cooperativas do Estado Paraná – FECOOPAR
Curitiba – PR

Examinamos as demonstrações contábeis da Federação e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná – FECOOPAR que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2014 e as
respectivas demonstrações do superavit ou
déficit, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis
A administração da FECOOPAR é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir
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a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos
auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorções
relevantes.
Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulga-

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

PLANO DE AÇÃO 2015

RELATÓRIO DA AUDITORIA

ções apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações
contábeis da Federação e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná – FECOOPAR para planejar procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para fins de expressar uma opinião sobre
a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma Auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de audito-

ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Federação e Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná – FECOOPAR em 31 de
Dezembro de 2014, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos
As demonstrações financeiras da Federação e Organização das Cooperativas do
Estado do Paraná – FECOOPAR em 31 de dezembro de 2013, apresentadas para fins comparativos, não foram auditadas por nós e nem
por outros auditores independentes.

Cascavel (PR), 06 de Fevereiro de 2.015.
Aloisio da Silva
Contador Responsável
CRC – PR Nº 026.526/O-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5
OCB – PR º 618 - CVM Nº 10898
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

RECEITAS
Contribuição Sindical
Convênios Sindicatos
Receitas financeiras
Recuperaçao de despesas
TOTAL

VALOR PROPOSTO
293.000,00
572.000,00
128.000,00
27.000,00
1.020.000,00

%
28,73%
56,08%
12,55%
2,65%
100,00%

DESPESAS
Pessoal e encargos
Gastos administrativos
Viagens
Gastos gerais
Manutenção de Bens
Impostos e taxas
Manutenção de software
TOTAL

VALOR PROPOSTO
610.000,00
40.000,00
58.000,00
46.000,00
3.000,00
7.000,00
12.000,00
776.000,00

%
78,61%
5,15%
7,47%
5,93%
0,39%
0,90%
1,55%
100,00%

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

244.000,00

INVESTIMENTOS
Aquisição de um veículo

VALOR PROPOSTO
50.000,00

CONTRATAÇÃO
Contratação de um funcionário

MARÇO/2015
R$ 3.000,00

Carlos Roberto Gonçalves
Contador- CRC PR 046641/O-3

Nelson Costa
Superintendente
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20. PLANO DE AÇÃO PARA 2015

PRINCIPAIS DESAFIOS AO SISTEMA OCEPAR
Aperfeiçoar os modelos de sociedade cooperativa
Novas formas de organização cooperativa.
Novos modelos de gestão e governança em cooperativas.

Buscar segurança às atividades das cooperativas
Normas ambientais e trabalhistas que afetam o cooperativismo.
Legislação e normas tributárias e societárias.

Fortalecer a representatividade das cooperativas
Interna: relação proativa com cooperados e lideranças.
Externa: maior interação com poderes públicos e sociedade.

Qualificar as pessoas do sistema cooperativo
Quadro social: cooperados, lideranças e dirigentes.
Quadro profissional: executivos, técnicos e operacionais.

Prospectar mercados às cooperativas
No abastecimento de bens e insumos.
Na comercialização dos produtos e serviços.

Agregar valor aos produtos e serviços das cooperativas
Opções de renda para cooperados dos diversos ramos.
Programa de agroindustrialização da produção.

Incentivar a intercooperação entre cooperativas
Ações econômicas conjuntas entre cooperativas.
Compartilhamento de serviços entre cooperativas.

Fortalecer a imagem do cooperativismo
Melhoria na comunicação junto à sociedade em geral.
Ações internas e externas de marketing.

Monitorar o desenvolvimento das cooperativas
Novos índices de desempenho.
Avaliação sistemática em função dos desafios atuais.

Desenvolver ações sociais nas cooperativas
Ações de responsabilidade social e ambiental.
Ações de organização social interna nas cooperativas.
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I – AÇÕES DO SISTEMA
OCEPAR JUNTO AO PODER PÚBLICO

• Acompanhar e buscar solução para as demandas específicas de cada ramo em relação
à liberação das garantias excedentes vinculadas aos programas oficiais e outros.

1 – NO CONGRESSO NACIONAL
• Atuar em conjunto com o Sistema OCB
para a aprovação dos projetos de lei relativos
ao ato cooperativo e à nova lei geral das sociedades cooperativas.
• Assessorar os parlamentares que compõem a Frencoop, em sintonia com a OCB.
• Analisar medidas provisórias e projetos de
lei de interesse do cooperativismo, oferecendo emendas aos parlamentares, através do
Sistema OCB.
• Criar fundo destinado ao assessoramento e
estudos demandados pela Frencoop, haja vista
seu caráter estratégico para o cooperativismo.
2 – NO EXECUTIVO FEDERAL
• Ampliar a discussão de políticas públicas
aplicáveis aos diversos ramos de cooperativas
– Saúde, Crédito, Infraestrutura, Transporte,
Trabalho, Educacional, Agropecuário e outros.
• Atuar junto ao Governo com objetivo de
buscar o aperfeiçoamento das políticas públicas relacionadas às atividades das cooperativas.
• Propor programas de apoio às cooperativas nas áreas de investimento e crédito operacional, destinados aos diversos ramos de
cooperativas – Transporte, Crédito, Saúde,
Agropecuário e outros.
• Propor ao Governo medidas para melhoria
da infraestrutura do país - rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e outros setores estratégicos.
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3 – JUNTO AO PODER
PÚBLICO ESTADUAL
• Atuar, por meio do G7 e do Fórum Futuro
10 Paraná, para que o Governo Estadual invista na melhoria da infraestrutura paranaense –
rodovias, ferrovias, energia, aeroportos e portos.
• Interceder junto à Adapar para viabilizar
sua estruturação e ampliação dos trabalhos
de sanidade agropecuária.
• Participar ativamente do Conselho de Desenvolvimento Estadual.
• Ampliar a atuação junto ao Governo Estadual para que o Paraná possa ser considerado
área livre da peste suína clássica.
• Viabilizar a regulamentação de Lei das Micro e Pequenas Empresas aprovada no Paraná,
para que o cooperativismo seja incluído nos
currículos das escolas públicas.
• Buscar a regulamentação da Lei Estadual
do Cooperativismo.
• Buscar solução às possíveis limitações de
plantio na Escarpa Devoniana.
• Negociar com o Corpo de Bombeiros uma
nova regulamentação para o licenciamento
das unidades das cooperativas.
II – AÇÕES ESTRATÉGICAS DO
SISTEMA OCEPAR PARA A DEFESA
E O DESENVOLVIMENTO DAS
COOPERATIVAS
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1 – NO ÂMBITO DO
COOPERATIVO BRASILEIRO
• Participar de ações da Diretoria da OCB e
dos Conselhos Especializados.
• Buscar maior interação entre a OCB e as Organizações Estaduais, em especial no âmbito
da região sul.
• Capacitar de forma integrada as equipes
das OCEs da região sul.
• Implantar o Plano Estratégico 2020 aprovado pelo Sistema OCB.
• Participar de eventos para dirigentes e executivos da OCB, Sescoop e CNCoop.
• Dar sequência às recentes mudanças internas na OCB.
• Dar maior apoio e qualidade técnica aos
Conselhos Especializados da OCB.
• Realizar estudos relativos aos ajustes tributários necessários ao cooperativismo e propagá-los às Organizações Cooperativas Estaduais (OCEs).
• Formatar propostas objetivas visando
aperfeiçoar ações junto ao Governo, especialmente na busca de novos projetos, tais como
o programa de capitalização e outros.

• Participar do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR.
• Desenvolver ações para ampliar a interação
com as entidades do Sistema “S”.
3 - PLANO PARANÁ
COOPERATIVO 100
• Realizar reuniões regionais (Núcleos) com
a participação de dirigentes e lideranças das
cooperativas para discutir o Plano Paraná Cooperativo (PPC) 100.
• Realizar um encontro específico das cooperativas para discussão do PPC 100.
• Discutir a metodologia e a condução do
trabalho com instituição de ensino e pesquisa
(PUCPR).
• Formalizar o Comitê Consultivo, com a participação de presidentes e executivos, para
discussão das sugestões relativas ao PPC 100.
• Assessorar as cooperativas para que todas
possam desenvolver e implantar o seu PPC 100.
4 - FÓRUNS DOS PRESIDENTES
DAS COOPERATIVAS
• Reformular o Fórum dos Presidentes, buscando ação mais proativa nas discussões de
assuntos que tragam resultados práticos às
cooperativas.
• Realizar dois Fóruns dos Presidentes em
2015, sendo um no primeiro semestre, dedicado a palestras técnicas e exposição de cases
de sucesso, e outro, no segundo semestre, simultâneo a evento empresarial de repercussão nacional, a exemplo da HMS Expo Management, para que os presidentes possam
participar.

2 - AÇÕES JUNTO ÀS ENTIDADES
REPRESENTATIVAS
• Participar do Grupo das Federações (G7) e
do Fórum Permanente Futuro 10 Paraná.
• Participar de Conselhos e Comissões, tais
como: de Ciência e Tecnologia, Senar/PR,
Meio Ambiente, Fundepec, Junta Comercial
do Paraná, Consumidores da Copel, Conselho
de Contribuintes e Recursos Fiscais do Paraná
e Apasem.
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• Realizar evento de alto nível com escolas
e universidades internacionais, com foco em
áreas de negócios de interesse das cooperativas e no próprio modelo cooperativista.
• Organizar um MBA exclusivo para presidentes de cooperativas com foco em gestão
e governança de cooperativismo, em conjunto com uma universidade que tenha parcerias
internacionais.
• Realizar eventos regionais para troca de
experiências entre presidentes de cooperativas, que possibilitem ampliar ações conjuntas
com vistas a reduzir custos, ampliar investimentos e resultados aos cooperados.
• Possibilitar a presidentes e dirigentes a participação em cursos de alto nível, em parceria
com universidades brasileiras e Sebrae, inclusive
em instituições internacionais, como a Universidade de Madisson, com foco em cooperativismo, e com a American University, em liderança.
• Discutir maior interação econômica entre
as cooperativas, com estudos técnico-econômicos, visando assessorar na tomada de decisões.
• Ampliar as possibilidades do aprendizado
virtual, em videoconferência e EAD com instituições internacionais.
• Possibilitar a realização de eventos mistos
de presidentes com seus respectivos executivos em assuntos específicos de interesse das
cooperativas.
5 - CERTIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO
DE CONSELHEIROS
• Dar continuidade ao Programa de Certificação de Conselheiros e promover de atuali-
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zação para os conselheiros já certificados.
• Estudar a publicação de uma resolução
para as cooperativas que desejam incluir em
seus estatutos a necessidade de certificação
de conselheiros.
• Inserir a certificação de conselheiros no
âmbito do Programa de Autogestão das Cooperativas do Paraná, atendendo, inclusive, ao
programa de qualificação exigido pelo Banco
Central (BC).
• Instituir o Programa de Qualificação dos
Futuros Gestores de Cooperativas.
6 - FÓRUNS DE EXECUTIVOS
DAS COOPERATIVAS
• Realizar a 6ª turma de executivos em experiência internacional.
• Realizar a reciclagem da 1ª e 5ª turmas de
executivos.
• Programar cursos para os executivos abordando temas relacionados à discussão de estratégias de ações nas diversas áreas da cooperativa.
7 - AÇÕES NAS ÁREAS FISCAL E TRIBUTÁRIA
• Participar do Conselho de Contribuintes e
Recursos Fiscais do Paraná.
• Realizar estudos e elaborar documentos
sobre tributação, bem como análises, e propor
alterações em medidas provisórias e projetos
de lei.
• Assessorar as cooperativas na defesa de processos administrativos e fiscais junto à Secretaria da Fazenda do Paraná e em registros de
documentos na Junta Comercial do Paraná.
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8 – AÇÕES DE VALORIZAÇÃO
DO COOPERATIVISMO

• Dar suporte para os técnicos das cooperativas objetivando capacitá-los com vistas à
regularização dos produtores ao novo Código
Florestal Brasileiro.
• Dar apoio para a formulação de propostas
para o desenvolvimento de um programa de
agroindustrialização para as cooperativas.
• Realizar estudos técnicos para aperfeiçoamento do processo de escoamento da
produção agropecuária: rodovias, ferrovias e
portos.
• Apresentar propostas para o aperfeiçoamento dos mecanismos de financiamento
dos projetos cooperativos.
• Ampliar o trabalho desenvolvido com as
cooperativas e seguradoras sobre o desenvolvimento de um mercado de seguro rural, com
produtos compatíveis com a demanda dos
cooperados.
• Criar o Fórum Técnico de Pesquisa, reunindo as Fundações ABC e Fapa, mais algumas
cooperativas e instituições de pesquisa, visando debater os novos cenários para o cooperativismo e agronegócio e as inovações a serem
implementadas pelas cooperativas para dar
sustentabilidade aos seus negócios.
• Dar suporte às cooperativas para atuação
conforme as melhores práticas internacionais,
tendo em vista a atualização tecnológica, inovação e atuação em mercados globais competitivos.
• Realizar missões de benchmarking internacional com empresas e organizações de ponta, visando a identificação e implementação
das melhores práticas globais em modelos de
negócios, produção, gestão e desenvolvimento tecnológico.

• Participar de feiras e exposições.
• Desenvolver campanha de divulgação do
cooperativismo, em conjunto com as cooperativas.
• Manter a Biblioteca Especializada em Cooperativismo e planejar ações visando recuperar a memória do cooperativismo paranaense.
III – AÇÕES NAS ÁREAS TÉCNICAS
• Realizar estudos técnicos e econômicos
em suporte às ações do Sistema Ocepar.
• Assessorar as cooperativas nas áreas técnica, econômica, de mercado, meio ambiente e
em cooperativismo.
• Fazer a representação técnico-institucional
em eventos, fóruns e reuniões.
• Realizar estudos especiais em relação ao
mercado interno e externo, conforme demanda das cooperativas.
• Recepcionar delegações nacionais e internacionais em visita ao Sistema Ocepar e cooperativas.
• Realizar os Fóruns do Meio Ambiente, Agronômico, de Mercado, Pecuária, de Varejo, de Qualidade e outros de interesse das cooperativas.
• Analisar os custos de produção da agropecuária, propor alterações nos normativos de
crédito rural e elaborar proposições ao Plano
Safra.
• Aperfeiçoar o programa de transferência
de tecnologia, por meio do programa de desenvolvimento tecnológico da agropecuária
(Treino e Visita).
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• Apoiar as cooperativas na prospecção de
mercados e aproximação internacionais, com
foco na participação em feiras, realização de
missões de negócios e recepção de delegações empresariais.
• Trabalhar com as cooperativas, órgãos do
governo e parceiros internacionais para a
identificação e solução de barreiras comerciais.
• Realizar parcerias internacionais com institutos de ensino, pesquisa e tecnologia, tendo
em vista a busca de informações relevantes,
solução de problemas e capacitação dos profissionais de cooperativas para atuação em
um mercado global.
• Participar da Expo Milano 2015, conjuntamente com entidades do G7 e Sebrae, organizando missões de cooperativistas, bem como
expor produtos no estande do Paraná dentro
do Pavilhão da Apex/Brasil.
• Promover uma missão técnica dos integrantes do Fórum Agronômico para visitar
áreas de produção e tecnologias nos Estados
Unidos.
• Organizar fórum específico para profissionais em Qualidade Total e Sustentabilidade.
• Elaborar cartilha de esclarecimentos sobre
o Código Florestal e solicitar a melhoria do site
do Ministério do Meio Ambiente para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
• Realizar estudo sobre a abertura de novos
negócios (diversidade de órgãos), apresentado inclusive o custo financeiro que será demandado.
• Buscar liberação do Governo, mesmo que
parcial, de acesso ao Pronaf a pequenos cooperados de cooperativas maiores, para que
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eles tenham a possibilidade de participar do
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, por exemplo.
• Estudar opções de exploração e propriedade do subsolo (xisto), a exemplo do que
ocorre em outros países, como nos Estados
Unidos.
2 - ÁREA DE COMUNICAÇÃO
• Estruturar programa de desenvolvimento
dos profissionais de comunicação, para promover e multiplicar a cultura de responsabilidade social.
• Aperfeiçoar o Balanço Social do sistema,
instituindo internamente um Conselho Editorial.
• Criar e desenvolver campanha de marketing e divulgação do cooperativismo em redes sociais.
• Buscar uma ferramenta de monitoramento das principais mídias sociais e que facilite o
acompanhamento diário das postagens e sua
respectiva mensuração.
• Publicar 11 edições da Revista PR Cooperativo e 03 Técnico Científica.
• Publicar 250 edições do PR Cooperativo Diário.
• Produzir matérias para programas de rádio.
• Dinamizar o Portal PR Cooperativo.
• Promover o 11º Prêmio Ocepar de Jornalismo.
• Editar um livro comemorativo às cooperativas cinquentenárias do Paraná, em parceria
com a BB Editora.
• Publicar o relatório de atividades e prestação de contas.
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• Facilitar o cadastro e acesso ao Informe Paraná Cooperativo Diário.
• Definir um espaço na revista PR Cooperativo e na página eletrônica da Ocepar para
divulgação específica dos diversos núcleos
cooperativos.
• Acompanhar e monitorar as informações
sobre as cooperativas publicadas nas redes
sociais.
• Divulgar o trabalho feito pelo cooperativismo por meio das redes sociais.
• Elaborar materiais de marketing sobre cooperativismo para que as cooperativas possam
divulgá-los.

• Participar de colegiados, fóruns e eventos
técnicos relacionados ao cooperativismo.
• Elaborar estudos e dar apoio jurídico às cooperativas na reforma de estatutos e demandas sobre a legislação cooperativista.
• Analisar e opinar sobre os pedidos de registro de cooperativas.
• Acompanhar o trâmite processual de ações
judiciais de relevante interesse ao cooperativismo.
Sescoop/PR
• Representar o Sescoop/PR, em juízo ou
fora dele, nas ações em que este for autor, réu
ou interessado, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica,
apresentando recursos em qualquer instância,
comparecendo à audiência, sustentação oral
e outros atos, para defender direitos ou interesses.
• Orientar, emitir pareceres e prestar assistência jurídica preventiva e corretiva.
• Desenvolver estudos e pesquisas no campo do Direito, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável ao Sistema
“S”.
• Elaborar pareceres e outros instrumentos
jurídicos, como contratos, convênios, termos
de referência, cooperação, contestações, declarações, petições, procurações, aditivos,
ofícios e outros, para assessorar e viabilizar as
atividades internas.
• Acompanhar, analisar, orientar juridicamente e emitir pareceres jurídicos dos procedimentos licitatórios realizados pelas áreas
fins.

3 - ASSESSORIA JURÍDICA
Ocepar
• Atuar em conjunto com o Sistema OCB no
trâmite do Projeto de Lei Geral das Sociedades
Cooperativas (Câmara) e Projeto de Lei Complementar regulando o ato cooperativo.
• Coordenar o Fórum Jurídico das Cooperativas e, em especial, realizar eventos jurídicos e
intercâmbios com a magistratura paranaense.
• Mapear e identificar matérias de interesse na Assembleia Legislativa do Paraná para
acompanhar e assessorar os parlamentares da
Frencoop em matérias que afetem direta ou
indiretamente as cooperativas.
• Redigir textos técnico-jurídico sobre o cooperativismo.
• Atuar em conjunto com a área ambiental.
• Assessorar e acompanhar as questões de
Direito Cooperativo no primeiro ano de funcionamento das novas cooperativas registradas.
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• Redigir contratos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de Direito
Administrativo, Civil, Constitucional, Empresarial, Previdenciário, Processual, Trabalhista,
Tributário, Penal, legislação dos Serviços Sociais Autônomos, entre outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao
assunto em questão, para utilizá-las na defesa
e orientação do Sescoop/PR.
• Manter-se atualizado junto aos Tribunais
de Justiça, Tribunais Superiores, Tribunal de
Contas, órgãos da Administração Pública Federal e demais Serviços Sociais Autônomos.
• Prestar assessoramento jurídico e manifestação em demandas consultivas e contenciosas, tanto do público interno quanto externo.
• Prestar atendimento aos clientes internos
e externos, disponibilizando informações e/
ou orientações quanto a assuntos relacionados às licitações e contratos e Direito Administrativo.
• Participar das atividades de contratação de
bens e serviços, incluindo a elaboração de notas técnicas e participação em eventos de licitações, bem como fazer o acompanhamento
da execução dos contratos de prestação de
serviços.
• Prestar suporte técnico em assuntos jurídicos a comitês internos e externos, emitindo
parecer quando solicitado.
4 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
• Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia
da Informação.
• Apoiar a área de Planejamento e Controle
na aquisição e/ou desenvolvimento de um
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Sistema de Planejamento, Gerenciamento e
Controle (SPGC).
• Aperfeiçoar o módulo de projeção de informações econômicas e financeiras do Sistema de Análise e Monitoramento – GDA.
• Reformular o módulo de controle de cadastro de instrutores e aprimorar os relatórios
gerenciais do Sistema Autogestão – GDH.
• Apoiar a área de Comunicação na adoção
de uma ferramenta de monitoramento de mídias sociais.
• Estudar a criação de indicadores de tecnologia da informação.
• Apoiar a implantação do Sistema de Pesquisa Salarial.
• Apoiar a área de GDH na utilização de ferramentas de EAD.
• Coordenar fóruns especializados para os profissionais de T.I. das cooperativas, proporcionando
entre outros pontos, a identificação de soluções
tecnológicas comuns com o objetivo de ampliar
a intercooperação e a redução de custos.
5 - PLANEJAMENTO E CONTROLE
DO SISTEMA OCEPAR
• Estruturar a área de planejamento e controle.
• Apoiar a elaboração e execução do Plano
Paraná Cooperativo 100.
• Aperfeiçoar indicadores estratégicos, visando o acompanhamento e avaliação da execução e do resultado do plano estratégico e orçamentário em relação às metas estabelecidas.
• Assessorar os gestores na estruturação,
controle e avaliação do plano de metas das
áreas sob suas responsabilidades.
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• Monitorar indicadores de desempenho,
avaliando os resultados alcançados e os relacionando à gratificação anual por produtividade.
• Dar suporte para a construção de Sistema
de Planejamento, Gerenciamento e Controle
(SPGC).
• Apoiar na implantação do Plano Estratégico Sistêmico aprovado pelo Sistema OCB.

todos os ramos de cooperativas.
• Desenvolver um programa de continuidade para os Conselheiros Certificados.
• Criar o Programa de Certificação de Gestores, a exemplo do existente para os conselheiros.
• Criar um Programa de Formação e Difusão
do Cooperativismo, apostilado, e disponibilizado para a aplicação das cooperativas.
• Estruturar internamente uma área de seleção, contratação, avaliação e reciclagem de
instrutores, como forma de aperfeiçoar a participação junto às cooperativas e melhorar a
segurança e assertividade nas contratações.
• Investir e apoiar as semanas acadêmicas
das instituições de ensino superior, por meio
da formatação de uma palestra institucional.
• Apoiar o curso de mestrado em Gestão de
Cooperativas desenvolvido pela PUCPR, com
o lançamento da turma 2.
• Prosseguir com o Fórum da Educação Corporativa para as cooperativas interessadas,
com o objetivo de obter avanços e inovações
para o desenvolvimento humano.
• Lançar um programa de atualização dos
Agentes de Desenvolvimento Humano, com
foco na Educação Corporativa.
• Coordenar a execução dos programas Cooperjovem, Jovem Aprendiz Cooperativo, Intercâmbio Cultural entre Cooperativas, Jovemcoop, Elicoop e Cooperjunior.
• Reformatar as ações voltadas para a juventude cooperativista, integrando os programas
JovemCoop e CooperJunior, desenvolvendo
uma metodologia vivencial e continuada que
possam fornecer subsídios para alimentar a Revista Paraná Cooperativo – “Jovens em ação”.

IV– AÇÕES FINALÍSTICAS
DO SESCOOP/PR
1 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E PROMOÇÃO SOCIAL
• Apoiar na organização do Fórum dos Presidentes e demais ações programadas para este
público.
• Realizar 6.000 eventos, com 80.000 horas,
para um público de 160 mil pessoas.
• Realizar uma avaliação da efetividade das
ações do Sescoop/PR nas áreas do Monitoramento, Formação Profissional e Promoção Social, buscando opiniões e sugestões do público beneficiário, utilizando uma metodologia
científica.
• Realizar a 6ª turma de Executivos e Líderes
Cooperativistas.
• Promover a reciclagem dos Executivos e
Líderes Cooperativistas integrantes da 1ª a 4ª
turma que já concluíram a primeira fase.
• Realizar a 2ª turma Missão Oceania para os
Executivos e Líderes que já concluíram a primeira fase do programa.
• Realizar 20 novas turmas do Programa de
Formação e Certificação de Conselheiros em
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• Realizar mais ações voltadas para o núcleo
feminino, devido ao crescimento desse grupo
em muitas cooperativas.
• Desenvolver e difundir indicadores de bem
estar em ambiente organizacional (FIC), como
forma de orientar ações e investimentos na
área de promoção social nas cooperativas.
• Consolidar o Dia ‘C’ no Estado do Paraná,
como uma ação sistêmica.
• Lançar o Programa de Educação Financeira,
em parceria com o Sescoop Nacional e Banco
Central e estendê-lo a colaboradores e cooperados de cooperativas.
• Buscar alternativas para utilizar métodos
de EAD em treinamentos mais abrangentes
sobre temas de interesse das cooperativas,
através de parcerias.
• Apoiar a elaboração do Plano Paraná Cooperativo 100, naquilo que couber à Gerência.
• Desenvolver juntamente com a Gerência
de Desenvolvimento e Autogestão (GDA) indicadores de RH e Sociais para integrar o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Cooperativo
(PEDC) como orientadores das nossas ações
de desenvolvimento humano.
• Trabalhar em conjunto com o GDA no desenvolvimento das pequenas cooperativas
que não possuem recursos descentralizados.
• Acompanhar as visitas técnicas juntamente com o GDA apresentando cenários da área
de treinamento e de RH.
• Implantar um Programa de Desenvolvimento da Equipe Interna, com base no levantamento das necessidades individuais e
mapeamento organizacional, com registros
da evolução da formação individual de cada
integrante da equipe, tornando este progra-
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ma um case de sucesso que possa servir de
referência para as cooperativas.
2 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
E AUTOGESTÃO
• Aperfeiçoar o Programa de Autogestão das
cooperativas.
• Implantar o PEDC nas pequenas cooperativas e nas cooperativas sem recursos descentralizados (evolução do Procoope, saindo
de uma visão de controle para uma visão de
desenvolvimento e de profissionalização da
gestão cooperativa).
• Ampliar as ações de monitoramento nas
cooperativas com mais de uma visita anual,
nas cooperativas que participam de projetos
especiais e nos casos que se mostrarem necessários.
• Ampliar os dados de conjuntura econômica para os comparativos de desempenho, em
especial por atividades de negócios das cooperativas.
• Aperfeiçoar as visitas técnicas às cooperativas, com informações comparativas e indicadores complementares à análise.
• Manter o registro de auditores independentes e fazer o acompanhamento da atuação das auditorias.
• Promover a capacitação dos conselheiros
fiscais, contadores e profissionais de finanças
e prestar orientação contábil, tributária, consultoria e assessoria técnica.
• Elaborar diagnósticos da situação econômica e financeira das cooperativas e realizar
reuniões com as diretorias para discussão de
seus planos de desenvolvimento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

PLANO DE AÇÃO 2015

• Assessorar as cooperativas na realização
do plano de viabilidade e emitir parecer para
concessão do registro.
• Prestar orientações a grupos interessados
em constituir cooperativas.
• Dar continuidade ao aperfeiçoamento e
implantação do PEDC em todas as cooperativas, fornecendo suporte para sua manutenção.
• Intensificar a capacitação de auditorias internas.

Assessoria aos sindicatos regionais
• Apoiar as ações dos sindicatos que compõem a Fecoopar.
• Prestar suporte técnico às áreas de recursos
humanos das cooperativas.
• Assessorar as cooperativas em adequações
às normas do e-Social.
• Apoiar as cooperativas em demandas relacionadas ao Ministério Público do Trabalho.
• Prestar apoio às cooperativas em relação a
questões trabalhistas.

V – AÇÕES SINDICAIS COORDENADAS
PELA FECOOPAR

VI – AÇÕES ADMINISTRATIVAS
NO SISTEMA OCEPAR

Participação em colegiados
• Participar da Comissão Tripartite do piso
regional de salário e do Conselho Estadual do
Trabalho do Paraná, da Comissão de Segurança e Boas Práticas do Trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego e dos conselhos e grupos da CNCoop.

Ocepar
• Apoiar a consecução dos objetivos de caráter orçamentário das áreas finalísticas.
• Desenvolver projeto e acompanhar a execução de ampliação do prédio da sede da
Ocepar, prevendo a construção de área de
eventos e treinamentos.
• Elaborar uma proposta de ampliação da
área de estacionamento da sede da Ocepar.
• Prover a estrutura interna dos equipamentos e itens necessários ao atendimento do público interno e externo.
• Buscar novas participações em programas
de incentivos fiscais e reduções de custos.
• Assessorar o Conselho Fiscal.
• Manter atualizados os documentos de registro das cooperativas do Paraná.
• Atender aos requisitos estabelecidos no
convênio de arrecadação da “Contribuição
cooperativista” mantido entre a Ocepar e
OCB.

Negociações sindicais
• Coordenar as negociações sindicais diretas
da Fecoopar.
• Apoiar as negociações dos sindicatos filiados.
• Assessorar cooperativas na laboração e registros de Acordos Coletivos de Trabalho.
Atuação no contencioso sindical
• Defender e propor ações no contencioso,
envolvendo questões sindicais e trabalhistas.
• Atuar juridicamente em dissídios coletivos
de trabalho.

110

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

PLANO DE AÇÃO 2015

• Adequar a implantação às normas do e-Social do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Sescoop/PR
• Prover recursos necessários de suporte
para o cumprimento do Plano de Ação do
Sescoop/PR, Conselho Administrativo, Fiscal,
Gerências, Assessorias e Setores.
• Implantar instruções de trabalho aos colaboradores utilizando um padrão de modelagem e documentação dinâmico, orientado
ao desempenho do processo e que, de forma
integrada, atenda também aos requisitos legais.
• Apoiar a consecução dos objetivos de caráter orçamentário das áreas finalísticas.
• Realizar serviços de manutenção da estrutura
física, instalações, veículos e equipamentos necessários para o bom funcionamento do sistema.
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• Adequar a implantação às normas do E-Social do MTE.
• Estudar implantação de normatização de guarda e descarte de documentos do Sescoop/PR.
• Mapear gargalos da quantidade de NFs
provisionadas, visando redução de provisionamentos no mês.
Fecoopar
• Gerenciar o registro das cooperativas do
Paraná perante à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
• Apoiar a consecução dos objetivos de caráter orçamentário das áreas finalísticas da Fecoopar e de seus sindicatos filiados.
• Manter regularizados todos os registros e
demais documentos da Fecoopar e de seus
sindicatos filiados.
• Apoiar os Conselhos Fiscais da Fecoopar e
de seus sindicatos filiados.
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ANEXOS
PEÇAS
PUBLICITÁRIAS

Crescer e desenvolver comunidades em todo Brasil de um jeito
humano, inteligente e sustentável. Com base em princípios de
ajuda mútua, solidariedade, participação igualitária e democrática,
transparência e responsabilidade social. É assim que as cooperativas
contribuem com o futuro do país e transformam o mundo.
5 de julho de 2014, Dia Internacional do Cooperativismo,
vamos celebrar a confiança e a força do cooperativismo,
com a certeza de que juntos fazemos a diferença.

Cooperativas
constroem um
mundo melhor

