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Principais atividades
do primeiro semestre
de 2019
O protagonismo do cooperativismo paranaense se sobressai em meio
ao cenário ainda incerto da economia nacional, o que pode ser conferido
nos resultados das ações realizadas no primeiro semestre do ano.
A parcial de 2019 reflete o crescente nível de profissionalismo do sistema,
consequência da criteriosa capacitação de quem constrói o progresso
do cooperativismo, bem como do trabalho desenvolvido junto aos
três poderes nas esferas estadual e federal em prol não só
do sistema, mas de toda a sociedade
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Avanços planejados
José Roberto Ricken
Presidente do Sistema Ocepar

“

O Sistema
Ocepar trabalhou
incansavelmente
na busca de
medidas de
apoio ao setor,
como a obtenção
de recursos para
dar suporte às
atividades das
cooperativas

”

Apesar de um cenário econômico
não tão próximo do esperado em consequência das dificuldades advindas
dos ajustes propostos pelo novo governo brasileiro que, desde as eleições,
havia provocado uma onda de otimismo nos mercados, mas que não se concretizou, o cooperativismo do Paraná
mostra o acerto de seu plano estratégico em busca da expansão constante
de seus indicadores socioenômicos, a
ponto de encerrar o primeiro semestre
de 2019 com aumento de 8,3% em seu
faturamento na comparação ao igual
período do ano passado.
O Sistema Ocepar trabalhou incansavelmente na busca de medidas
de apoio ao setor, como a obtenção
de recursos para dar suporte às atividades das cooperativas; ajustes
nas políticas públicas; na capacitação de pessoas; na integração dos
representantes do Paraná na Frente
Parlamentar do Cooperativismo, e na
consolidação de apoios nos governos federal e estadual. Também buscamos, junto com outras entidades
e instituições oficiais, obter autorização do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para o
Paraná antecipar para este ano a retirada da vacinação do rebanho bovino
contra a febre aftosa, prevista para
2021, o que ocorreu em abril. Atuamos
em conjunto com as demais federações,
no âmbito do G7, nos debates para
a melhoria da gestão pública e na
busca da uniformidade das ações em
favor do desenvolvimento de nosso estado.
Destacamos ainda a participação na Diretoria da Organização das
Cooperativas Brasileiras, que realizou
importantes trabalhos, como a realização do 14º Congresso Brasileiro do

Cooperativismo, responsável por definir as prioridades do sistema, e que
dará a diretriz para a próxima década;
o fortalecimento da Frente Parlamentar
do Cooperativismo, que passou a contar com 264 deputados e 37 senadores;
o posicionamento firme perante o governo federal e o Congresso Nacional
em favor das reformas, e os debates
pela melhoria das políticas públicas de
apoio às cooperativas.
Em 2019, houve eleições para a
Diretoria da Ocepar e para o Conselho
de Administração do Sescoop/PR, e foi
introduzida uma inovação no modelo
de gestão, com a realização de préassembleias no âmbito dos Núcleos
Regionais, nas quais houve a indicação dos coordenadores de Núcleo, que
passaram a compor a Diretoria.
O Sescoop/PR deu continuidade aos trabalhos de capacitação
de dirigentes, empregados e associados, tendo sido realizados 5.904
eventos no semestre. Novos programas foram lançados, a exemplo do
Compliance, que será implementado
em todas as cooperativas.
Para o segundo semestre, há boas
expectativas. Com a aprovação das
reformas da Previdência e Tributária,
haverá melhoria dos mercados. E as
cooperativas poderão se beneficiar,
especialmente com a recuperação dos
preços das carnes e das cotações internacionais das commodities; as cooperativas de crédito, certamente, saberão
atender o desafio do governo para que,
em quatro anos, passem a deter 12%
da movimentação financeira do país.
Enfim, encerramos um semestre de
muito trabalho e consequentes realizações que, com certeza, irão dar condições para que o cooperativismo cresça
ainda mais.
Paraná Cooperativo
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS

Foto: Ricardo Rossi/Comunicação Sistema Ocepar

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

CONTAS EM DIA

As prestações das contas de 2018 do Sistema Ocepar – Ocepar, Fecoopar
e Sescoop/PR – foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Geral
Ordinária (AGO) realizada no dia 1º de abril no auditório da entidade,
em Curitiba, e que teve a participação de 130 pessoas, incluindo
lideranças de 57 cooperativas paranaenses. Também foram aprovados
os balanços patrimoniais, orçamentos e planos de ação para 2019.
A AGO foi dirigida pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, com o apoio dos superintendentes Robson Mafioletti (Ocepar),
Nelson Costa (Fecoopar) e Leonardo Boesche (Sescoop/PR). Ainda
na oportunidade, os cooperativistas elegeram os novos integrantes da
diretoria para a gestão 2019/2023 e reconduziram José Roberto Ricken
ao cargo de presidente. O evento também contou com as presenças do
vice-governador do Paraná, Darci Piana, representando o governador
Ratinho Junior; do superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile; do
presidente do Sistema Ocesp, Edivaldo Del Grande; do superintendente
do Sebrae/PR, Vítor Tioqueta, e dos ex-presidentes da Ocepar, Guntolf
van Kaick, Wilson Thiesen e João Paulo Koslovski.

NÚMEROS DO SISTEMA

REELEIÇÃO DO PRESIDENTE

Durante a AGO, houve a indicação e a homologação do nome do engenheiro
agrônomo José Roberto Ricken para a Presidência da entidade - gestão 2019/2023.
Ele havia ocupado o cargo, pela primeira vez, em abril de 2016, quando foi eleito para
complementar o mandato de João Paulo Koslosvski. Está na Ocepar desde abril de
1988, iniciando a carreira como assessor no departamento técnico e econômico. A
partir de 1991, gerenciou a implantação do Programa de Autogestão das Cooperativas
Paranaenses. Em 1996 assumiu a superintendência da entidade e, no início de 2000,
coordenou a implantação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop/PR), do qual também foi superintendente até o dia 1º de abril de 2016.
Iniciou a carreira profissional em 1980, como engenheiro agrônomo no departamento
de assistência técnica da Coopervale, em Palotina. Trabalhou também na Emater,
inclusive como chefe do escritório em Realeza, no sudoeste. Em Brasília (DF), estruturou
o Departamento Técnico-Econômico da OCB, do qual foi gerente de outubro de 1983
a abril de 1988, onde também organizou e chefiou o Departamento de Informações e
Comunicação, de janeiro a outubro de 1983. No Ministério da Agricultura, Abastecimento
e Pecuária (Mapa), assumiu a função de assessor especial do então ministro Roberto
Rodrigues, de fevereiro 2003 a maio de 2004, quando exerceu a função de diretor do
Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural (Denacoop).

4

Paraná Cooperativo

agosto.2019

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

Foto: Marli Vieira/Comunicação Sistema Ocepar

Síntese dos principais resultados do cooperativismo paranaense e das atividades da Ocepar, Fecoopar e Sescoop/PR foi
apresentada em vídeo projetado durante a AGO. Por exemplo, no fechamento de 2018, as 215 cooperativas de sete ramos
(agropecuário, crédito, saúde, infraestrutura, trabalho, consumo e transporte) registradas no Sistema Ocepar contabilizaram
faturamento de R$ 83,7 bilhões, superando em 19% os R$ 70,3 bilhões do exercício anterior. O número de cooperados passou
de 1,8 milhão e o de empregados diretos encerrou o período em 101.228. Em 2018, as exportações totalizaram
US$ 3,93 bilhões e os investimentos, R$ 1,95 bilhão. Foram gerados e recolhidos R$ 2,1 bilhões em impostos. O
cooperativismo de crédito registrou R$ 43,8 bilhões em ativos e as cooperativas de saúde somaram dois milhões de
beneficiários. No ano passado, os investimentos em formação profissional e promoção social possibilitaram a realização de
8.898 eventos, com 251 mil participações em treinamentos do Sescoop/PR.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

NOVA DIRETORIA

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

Também durante a AGO foram eleitos os integrantes da Diretoria da Ocepar, gestão 2019/2023, que ficou assim constituída: Jefferson Nogaroli
(Sicoob), Wellington Ferreira (Sicredi), Paulo Roberto Fernandes Faria (Unimed), Clemente Renosto (Sicredi), Jorge Karl (Agrária), Valter Vanzella
(Frimesa), Dilvo Grolli (Coopavel), Alvaro Jabur (Uniprime), Luiz Lourenço (Cocamar), Yuna Ortenzi Bastos (Cativa), José Aroldo Gallassini
(Coamo), Jorge Hashimoto (Integrada), Frans Borg (Castrolanda) e Valter Pitol (Copacol). Pela primeira vez na história da entidade uma mulher
passa a integrar a Diretoria da Ocepar: é a agropecuarista e veterinária londrinense Yuna Ortenzi Bastos. Associada da Cooperativa Agroindustrial de
Londrina (Cativa), onde, há dois anos, se tornou a primeira mulher a ser eleita vice-presidente da cooperativa.

HOMENAGEM A EX-DIRETORES

Oito cooperativistas que atuaram como diretores
da Ocepar na última e em gestões anteriores foram
homenageados na AGO com o Troféu Cooperativas
Orgulho do Paraná: Marino Delgado, Luiz Roberto Baggio,
Renato Greidanus, Alfredo Lang, Jaime Basso, Ricardo
Accioly Calderari, Ricardo Sílvio Chapla e Jacir Scalvi.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

O encerramento da AGO do Sistema Ocepar
ocorreu com o lançamento dos livros “Organização
do quadro social: participação responsável e de
resultados”, de autoria do ex-presidente da entidade,
João Paulo Koslovski, e as biografias “Wilson
Thiesen: Minha vida, meu legado”, escrita pelo
jornalista Samuel Zanello Milléo Filho, e “José
Aroldo Gallassini: uma visão compartilhada”, de
autoria do jornalista Elias Awad. Thiesen também é
ex-presidente da Ocepar e Gallasini é presidente da
Cooperativa Coamo, sediada em Campo Mourão, na
região centro-oeste do estado. Os três participaram
do evento, autografando as obras.
Paraná Cooperativo
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Foto: Samuel Milléo Filho/Sistema Ocepar

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

PRÉ-ASSEMBLEIAS NOS NÚCLEOS

De 18 a 21 de março, foram realizadas quatro pré-assembleias do
Sistema Ocepar, as primeiras da história da entidade, coincidindo com
a reunião dos Núcleos Cooperativos Oeste, Sudoeste, Norte/Noroeste e
Centro-Sul, mobilizando 326 participantes, entre dirigentes e cooperados, de
62 cooperativas de diversos ramos. O objetivo das pré-assembleias foi prestar
contas das ações realizadas pelo Sistema Ocepar e ouvir as cooperativas em suas
demandas. Segundo o presidente José Roberto Ricken, além de antecipar de maio
para março a realização da primeira etapa do ano dos Encontros de Núcleos,
“estamos promovendo, pela primeira vez na história do sistema, as préassembleias. Nos espelhamos no êxito das nossas cooperativas que, ao longo
do tempo, aprimoraram esta forma de prestar contas. Assim, podemos levar
a um maior número de pessoas a nossa prestação de contas de 2018 e
o que pretendemos realizar em 2019.”

Foto: Assessoria/Coagru

ASSEMBLEIAS DAS COOPERATIVAS

POSSE NO SESCOOP/PR

O presidente do Sescoop/PR, José Roberto Ricken, e os membros dos Conselhos
Administrativo e Fiscal da entidade tomaram posse na tarde do dia 16 de abril durante
a primeira reunião ordinária dos dois conselhos, referente à gestão 2019/2023. Após
a assinatura dos termos de posse, Ricken indicou o nome de Leonardo Boesche
para assumir a Superintendência da entidade, que foi aprovado por unanimidade
pelos conselheiros. Esta é a segunda vez que ele assume o cargo. De acordo com
o regimento interno do Sescoop, a Presidência da entidade sempre é ocupada pelo
presidente da Ocepar, enquanto o Conselho Administrativo é composto por integrantes
indicados pelo Conselho Nacional do Sescoop, diretoria da Ocepar e cooperativas
contribuintes. Também há os representantes de empregados em cooperativas que, a
partir desta gestão, passaram a ser indicados pelas centrais sindicais que representam
a categoria, seguindo determinação judicial. O Conselho Fiscal é formado por
representantes das cooperativas contribuintes e dos empregados em cooperativas.
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Foto: Marli Vieira/Sistema Ocepar

Já se tornou tradição as cooperativas paranaenses realizarem as
assembleias gerais ordinárias no início do ano, oportunidade em
que submetem à apreciação dos presentes as contas do exercício
que passou, a renovação do quadro de conselheiros e estabelecem
as metas de atividades do ano em curso. Para prestigiar as
AGOs, representantes do Sistema Ocepar fazem o possível para
participar do maior número possível delas. Em 2019, por exemplo,
estiveram presentes em mais de cinco dezenas delas, sem falar das
assembleias da OCB e da CNCoop, em Brasília.

Foto: Lya Astrid/Kardel LIVE MEDIA

14° CBC

Promovido pela OCB, o 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo (CBC) reuniu 1,3 mil cooperativistas de todo o país, em Brasília, de 8 a 10 de
maio. Sob a coordenação da Ocepar, a comitiva do Paraná foi integrada por cem lideranças do setor. Com uma pauta extensa, o tema do evento,
considerado o mais importante do cooperativismo nacional, foi “Planejar e construir juntos o futuro que querem para o movimento cooperativista
do Brasil”. Entre os presentes, foram destaques o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni; o ministro em exercício da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Marcos Montes; o presidente da Aliança Cooperativa Internacional, Ariel Guarco; a presidente da ACI Américas, Graciela
Fernández; o presidente da Frencoop, deputado Evair de Melo; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso Sanseverino, e o
embaixador especial da FAO para o Cooperativismo, Roberto Rodrigues. Durante o CBC foram definidas as diretrizes prioritárias para os próximos
anos em seis áreas estratégicas – Comunicação, Governança e Gestão, Inovação, Intercooperação, Mercado e Representação.
Das propostas enviadas pelo Paraná, 22 foram consideradas prioritárias pelos participantes do congresso.

Foto: Assessoria/Sistema OCB

AGENDA INSTITUCIONAL

No dia 8 de maio, logo após a abertura do 14º Congresso Brasileiro
do Cooperativismo, o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas,
lançou a Agenda Institucional do Cooperativismo para 2019. O
documento lista os temas mais importantes do sistema cooperativista
junto aos Três Poderes da República. A agenda contém 36 prioridades
a serem apresentadas no Congresso Nacional e 17 propostas a serem
levadas ao Poder Executivo. Além disso, cinco temas da agenda
são acompanhados com repercussão nos Tribunais Superiores. Ao
entregar cópias do documento às autoridades presentes ao evento,
o presidente da OCB enfatizou que “o papel da agenda é servir de
instrumento para ratificar o compromisso do movimento cooperativista
com o desenvolvimento do país”.

Foto: Samuel Milléo Filho/Sistema Ocepar

REUNIÃO DA DIRETORIA

O alinhamento estratégico e as ações prioritárias para
o ano foram assuntos da pauta da primeira reunião
da Diretoria do Sistema Ocepar da gestão 2019/2023,
realizada na tarde do dia 13 de maio. Na abertura da
reunião, o presidente José Roberto Ricken orientou
as discussões em temas como a forma de atuação
dos parlamentares da nova Frente Parlamentar do
Cooperativismo, reformas da Previdência e Tributária,
ações junto aos ministérios da Agricultura e da Economia
e ao Banco Central do Brasil. Ainda durante o encontro,
os diretores confirmaram Robson Mafioletti no cargo de
superintendente da Ocepar, gestão 2019/2023.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

Foto: Divulgação/FAE

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

FRENCOOP

O Sistema Ocepar realizou na manhã do dia 10 de junho, em
Curitiba, a primeira reunião técnica com a presença de parlamentares
paranaenses eleitos em 2018 e que integram a Frente Parlamentar do
Cooperativismo (Frencoop), entre os quais 11 deputados federais e
um senador. O encontro ocorreu com a participação do presidente da
Frencoop, deputado federal pelo Espírito Santo, Evair Vieira de Melo,
de diretores da Ocepar e Fecoopar e do Conselho de Administração do
Sescoop/PR. O evento, que faz parte das atividades do Programa de
Educação Política do Cooperativismo Paranaense, o parana.coop+10,
contou com as presenças do superintendente do Sistema OCB, Renato
Nobile, e da gerente de relações institucionais da entidade, Fabíola
Motta. Participaram da reunião o senador professor Oriovisto e os
deputados Rubens Bueno, Aline Sleutjes, Leandre Dal Ponte, Evandro
Roman, José Carlos Schiavinato, Gustavo Fruet, Cristiane Yared, Pedro
Lupion, Luiz Nishimori, Ricardo Barros e Sergio Souza. Prestigiaram
o evento o deputado estadual, Marcelo Micheletto, e o ex-deputado
Luiz Carlos Hauly, que atualmente presta assessoramento à OCB em
questões tributárias. A Frencoop é integrada por 264 deputados, dos
quais 22 são do Paraná, e 37 senadores, entre eles, três paranaenses.

HIGH PERFORMANCE

Promovido pelo Sistema Ocepar, em parceria com
a FAE Business School, o curso do Programa High
Performance foi realizado entre 10 de setembro de
2018 e 31 de maio último, com a participação de 26
funcionários da entidade. Os trabalhos de conclusão do
curso, divididos em cinco temas, foram apresentados
em evento realizado na FAE, com a presença da Diretoria
Executiva do Sistema Ocepar. O objetivo do programa
foi capacitar, desenvolver e aparelhar os participantes
com competências e ferramentas para melhorar sua
performance na tomada de decisões, visando obter
melhores resultados no cenário atual e, assim, qualificar
os analistas para que evoluam ao cargo de consultores.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

PLANO DE METAS
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A diretoria executiva e os funcionários das
três entidades que integram o Sistema
Ocepar – Ocepar, Fecoopar e Sescoop/PR –
reuniram-se no dia 8 de abril, em Curitiba,
para tratar do balanço do cumprimento
das metas de 2018 e apresentar o plano de
ação para 2019. Segundo a Coordenadoria
de Planejamento e Controle, o índice de
cumprimento das atividades planejadas para
o ano passado foi superior a 90%. Ao final
do encontro, foi exibido um vídeo com a
síntese das atividades planejadas para serem
executadas neste ano.

FÓRUM DOS PRESIDENTES

G7

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken,
assumiu a coordenação do G7, grupo de entidades
representativas do setor produtivo paranaense, no dia 18
de fevereiro, cuja indicação foi aprovada na reunião do
Conselho Deliberativo do Sebrae-PR, em Curitiba, no
mesmo dia. Ricken substituiu a Darci Piana, presidente da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Paraná (Fecomércio) e vice-governador do Paraná.
Além da Fecomércio/PR, o G7 é composto pela Federação
e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná
(Fecoopar), Federação da Agricultura do Estado do Paraná
(Faep), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep),
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do
Estado do Paraná (Faciap), Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e
Associação Comercial do Paraná (ACP).

Foto: Regis Santos / Assessoria Sebrae/PR

Foto: Assessoria/Sicoob Unicoob

Promovido pelo Sistema Ocepar, o Fórum dos Presidentes
das Cooperativas Paranaenses foi realizado na tarde do
dia 26 de junho, na sede do Sicoob Central Unicoob, em
Maringá, no noroeste do Paraná. Com a participação de 60
lideranças cooperativistas, o evento foi aberto pelo presidente
do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken. O consultor
José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, em
palestra, tratou de diversos temas relacionados ao cenário
político e econômico do Brasil.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

INTERCÂMBIOS

No primeiro semestre do ano, várias comitivas internacionais
visitaram o Sistema Ocepar, como as da República Tcheca,
dos Estados Unidos, da Macedônia e do Reino Unido, bem
como delegações de estados brasileiros. Por exemplo, no
dia 22 de fevereiro, com o propósito de estabelecer parcerias
comerciais com o setor produtivo paranaense, em especial
no segmento de carnes, o conselheiro da Embaixada da
República Tcheca, Ondrej Kasina, visitou a sede do Sistema
Ocepar. Na entidade, o diplomata participou de reunião com
representantes da Fecomércio, além de Seab e Instituto
Araucária de Pesquisa. O encontro foi coordenado pela
deputada federal Aline Sleutjes, com a participação do
superintendente da Fecoopar, Nelson Costa, do diretor de
relações internacionais da Fecomércio, Rui Lemes, e técnicos
do Sistema Ocepar.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

CURSOS DE
CONSELHEIROS FISCAIS

Foto: Divulgação

Entre abril e maio, o Sescoop/PR promoveu um ciclo de
formação de conselheiros fiscais que resultou na capacitação de 268
profissionais, divididos em 12 turmas. Foram cinco turmas do ramo
saúde, com 75 participantes; seis dos ramos agropecuário, infraestrutura,
produção de bens e serviços e consumo, com 145 participantes;
uma do crédito, com 17 participantes, e uma turma do transporte,
com 31 participantes. Ministrados na capital e em cidades do
interior do Paraná por analistas do Sescoop/PR, os cursos tiveram
como público-alvo os fiscais efetivos e suplentes, além de
cooperados que pretendem exercer a função.

CONSELHEIROS DO SESCOOP

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

No primeiro semestre de 2019, o Sescoop/PR investiu cerca de
R$ 30 milhões em programas de capacitação, totalizando 5.904
eventos, que contaram com cerca de 126.000 treinandos e carga de
87.537 horas/aula. 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 mestrado. Iniciativa da PUCPR, com o apoio
do Sescoop/PR e aprovado pela Capes, o Mestrado Profissional
em Gestão de Cooperativas tem duas turmas em andamento: a 5ª
está em fase de finalização, e a 6ª turma teve início em março deste
ano, com a participação de 12 mestrandos. E, em parceria com
diversas universidades e instituições de ensino com foco nos setores
estratégicos de gestão, estão em andamento 19 turmas de pósgraduação, com aproximadamente 600 alunos.

Foto: Comunicação/Sistema OCB

Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop), promoveu nos dias 21 e 22 de maio, na sede
do Sistema OCB, em Brasília, o curso do Programa de
Capacitação de Conselheiros Fiscais, que contou com
a presença de 80 conselheiros da entidade de todos os
estados. A capacitação, de periodicidade anual,
visa assegurar o desenvolvimento contínuo dos
participantes para que, assim, aprimorem o
desempenho da função. Da programação do curso,
constaram questões ligadas à representação institucional,
auditoria, planejamento, normativos, leis, cenários
e tendências, entre outros assuntos.
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CERTIFICAÇÃO
DE CONSELHEIROS

FÓRUNS
ESPECIALIZADOS

Os Fóruns Especializados foram criados
com o intuito de reunir os profissionais das
cooperativas em ambiente de discussão e,
assim, aperfeiçoar seus conhecimentos em
temas específicos, no sentido de mantêlos atualizados e exercitar a cultura de
cooperação entre eles. Isso se dá pela troca
de experiências, adoção de procedimentos
comuns e, principalmente, pela preparação
para serem líderes em suas áreas de
atuação, compartilhando conhecimentos e
possibilidades de crescimento das pessoas e
das empresas cooperativas onde trabalham.
No primeiro semestre de 2019, foram
realizados oito fóruns, com 186 participantes.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

Foto: Assessoria/Coopagrícola

O objetivo do programa de Certificação de
Conselheiros Cooperativos é preparar lideranças
com vistas à formação de um grupo de cooperados
para exercer funções de lideranças em suas
regiões e assumir cargos nas cooperativas. São
nove encontros modulares, totalizando 144 horas/
aula. Desde a criação do programa, em 2012, já
foram capacitados mais de 2.300 conselheiros,
em 70 turmas. Em 2019, estão sendo realizadas
10 turmas, com 300 participantes. A atuação de
um conselho revela a soma das competências
dos seus integrantes. Por isso, o processo de
capacitação deve ser constante, para potencializar
resultados e garantir o sucesso e a perenidade das
cooperativas.

Foto: Ricardo Rossi/Sistema Ocepar

COMPLIANCE

No dia 29 de abril, o Sistema Ocepar lançou o Programa de Compliance do
Cooperativismo Paranaense, durante seminário realizado em sua sede, em
Curitiba, reunindo 125 pessoas, entre presidentes, dirigentes e gestores de
cooperativas do Paraná, principalmente dos ramos agropecuário, crédito, saúde
e trabalho. Com o apoio da PUCPR, o programa será executado por intermédio
do Sescoop/PR. Aberto pelo presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, e pelo decano da Escola de Negócios da PUCPR, Bruno Henrique
Rocha Fernandes, o evento teve uma programação extensa: as palestras
“Governança e Compliance: novo paradigma no ambiente de negócios”,
foi ministrada pelo ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União e
sócio da Warde Advogados, Valdir Simão, e “Diálogo sobre Compliance:
responsabilidades, desafios e perspectivas para as cooperativas”, proferida
pelo professor da PUCPR, Jelson Oliveira. O superintendente do Sebrae/PR,
Vítor Tioqueta, foi convidado pela Presidência da Casa do Cooperativismo para
relatar a experiência da implantação do Compliance na instituição em que atua.
A apresentação do Programa de Compliance do Cooperativismo Paranaense foi
feita pelo superintendente do Sescoop/PR. Leonardo Boesche.
Paraná Cooperativo
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VISITAS

PEGCOOP NA PRÁTICA

Foto: Assessoria/C.Vale

Foto: Assessoria/Copagril

Foto: Arquivo/Sistema Ocepar

Foto: Samuel Milléo Filho/Sistema Ocepar

O 3º Seminário do Programa de Excelência, PEGCOOP na prática, foi
realizado no dia 13 de junho, com 41 participantes, na Frísia Cooperativa
Agroindustrial, em Carambeí. Promovido pelo Sistema Ocepar, por meio do
Sescoop/PR, o seminário teve o propósito de compartilhar as boas práticas
de gestão da cooperativa Frísia e promover o crescimento das cooperativas
participantes do programa de excelência. Com a implantação do modelo
de excelência já se verificam bons resultados, como atendimento mais
ágil; simplificação dos processos; mais foco nos negócios; agilidade nas
entregas e redução do tempo de carregamento.

No primeiro semestre do ano, o Sistema Ocepar recepcionou várias
delegações de instituições nacionais, bem como visitas de empresários,
além de cooperativistas do estado. Em abril, por exemplo, recebeu os
integrantes do Conselho de Administração da Cocamar Cooperativa
Agroindustrial, com sede em Maringá, no noroeste do estado.
Recepcionados pela Diretoria Executiva da entidade, os conselheiros
ficaram sabendo como é realizado o trabalho de representação do Sistema
Ocepar, a começar pelo papel e o modelo de gestão das entidades que
integram o sistema – Ocepar, Sescoop/PR e Fecoopar. Também se
informaram sobre as prioridades do Sistema Ocepar, em âmbito estadual
e nacional, e a estratégia em defesa dos interesses do cooperativismo,
por meio da ação institucional da OCB, e da representação no Congresso
Nacional, por intermédio da Frencoop, na articulação e defesa de propostas
que beneficiam o setor, entre outras questões.

ELICOOP FEMININO

Iniciativa do Sescoop/PR, o Encontro de Lideranças Femininas
Cooperativistas 2019 (Elicoop Feminino) foi realizado nos dias 15 e 16 de
maio, na Associação Atlética Cultural Copagril (AACC), em Marechal Cândido
Rondon. Participaram 270 integrantes de núcleos e grupos femininos de
17 cooperativas do Paraná - Frísia, Cocamar, Camisc, Coagru, Copacol,
Castrolanda, Bom Jesus, C.Vale, Lar, Integrada, Agrária, Coprossel,
Coopertradição, Primato, Sicoob Unicoob Meridional, Sicredi Aliança PR/SP,
e Copagril, a anfitriã do encontro deste ano. Ao recepcionar as participantes,
o presidente da Copagril, Ricardo Silvio Chapla, enfatizou que, “felizmente, a
mulher está participando cada vez mais dos negócios nas propriedades rurais,
bem como tem aumentado seu envolvimento com as cooperativas, o que é
muito bom para todos nós”. A analista de Cooperativismo do
Sescoop/PR, Fabianne Ratzke, disse que, ao participar do Elicoop, “as
mulheres percebem que fazem parte de algo maior, que é o cooperativismo,
e passam a exercer um papel de influenciadoras, incentivando que outras
mulheres do seu convívio também aproveitem as oportunidades de
aprimoramento e capacitação que suas cooperativas oferecem”.
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REUNIÕES INSTITUCIONAIS

No primeiro semestre, analistas da Coordenação de Desempenho, da
Gerência de Desenvolvimento Cooperativo (Gecoop) do Sescoop/PR, e da
Gerência Técnica (Getec) da Ocepar realizaram reuniões institucionais em
34 cooperativas beneficiárias de recursos descentralizados do Sescoop/
PR. O objetivo da iniciativa é apresentar o cenário econômico e financeiro
da cooperativa com comparativos de mercado, região, porte, avaliação do
grau de risco, divulgação das ações institucionais do Sistema Ocepar e
avaliação do cenário econômico e político. No transcorrer da realização dos
eventos concluiu-se que “o modelo de reunião institucional integrado entre
a Gecoop e a Getec proporciona discussão mais produtiva e alinhada aos
anseios das cooperativas”.

Foto: Samuel Milléo Filho/Sistema Ocepar

SHOW RURAL

Realizado entre 4 e 8 de fevereiro, em Cascavel (PR),
o 31º Show Rural Coopavel, que abriu o calendário de eventos
agrícolas de 2019 no país, teve público recorde, com mais de 288 mil
visitantes, e movimentou históricos R$ 2,2 bilhões em negócios. Pela
19ª vez consecutiva, o Sistema Ocepar participou do evento, com
um estande de 120m2, onde recepcionou milhares de visitantes que
tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelas três
entidades que integram o sistema – Ocepar, Fecoopar e Sescoop/
PR. Também entre os visitantes, estiveram autoridades e lideranças
cooperativistas, como o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, e o superintendente da OCB, Renato Nobile.
Neste ano, sob o patrocínio do Sescoop/PR, 178 ônibus levaram
cerca de 8 mil cooperativistas e seus familiares para conhecer o
evento. Ainda no estande, profissionais da área de saúde do Sesi/PR
realizaram centenas de atendimentos ao público em geral, orientando
sobre alimentação saudável e prevenção do câncer de pele
e de mama, por meio do Programa Cuide-se Mais, em
parceria com o Sistema Ocepar.

LIVRE E SEM VACINAÇÃO

Foto: Marli Vieira/Sistema Ocepar

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou o Paraná a
antecipar a retirada da vacinação do rebanho bovino contra a febre aftosa. A decisão, que
teve o aval do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
que, junto com o Paraná, integram o Bloco V do Plano Estratégico do Programa Nacional
de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), foi anunciada na reunião realizada
nos dias 24 e 25 de abril e que reuniu 110 pessoas no auditório do Sistema Ocepar, em
Curitiba. A mudança de status para área livre de aftosa sem vacinação, no entanto, será
oficializada em setembro próximo, por meio de ato normativo a ser publicado pelo Mapa.
Até lá, o estado terá de sanar algumas pendências apontadas por técnicos do ministério.
Pelo cronograma, a autorização ocorreria em 2021. Cumprindo os protocolos, o Paraná
pretende antecipar em dois anos, para 2021, o reconhecimento e concessão do status de
área livre de aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). E
com o objetivo de debater a suspensão da vacina contra a febre aftosa, entre 14 e 19 de
maio, foram realizados fóruns “Paraná livre de febre aftosa sem vacinação” em Paranavaí,
Cornélio Procópio, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel e Curitiba. Promovidos pelo
governo estadual em parceria com instituições e entidades, entre as quais a Ocepar,
os fóruns reuniram 4.510 pessoas, entre pecuaristas, médicos veterinários, técnicos
da área, lideranças rurais, autoridades e representantes das indústrias e entidades do
agronegócio paranaense.

Foto: Wilson Ruanis/Unimed PR

SUESPAR

Com a participação de mais de 900 pessoas, o 27º Simpósio
das Unimeds do Estado do Paraná (Suespar) foi realizado
em Foz do Iguaçu, de 13 a 16 de junho. O tema desta edição
foi “O cliente como centro da estratégia” e, entre outras
atividades, contou com palestras, oficinas e apresentações.
Os 40 anos que estão sendo completados pela Unimed
Paraná, promotora do evento, também foram comemorados
no simpósio. Entre outras personalidades, prestigiaram
o evento o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto
Ricken, o superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile,
o presidente da Unimed Paraná, Paulo Faria, o presidente
da Unimed do Brasil, Orestes Pullin. O vice-governador
Darci Piana representou o governador do Paraná Ratinho
Junior. Uma das novidades do 27º Suespar foi o Mercadinho
Coop, que expôs produtos de varejo processados pelas
cooperativas agropecuárias paranaenses.
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DESTAQUES DA OCB
JUBILEU DE OURO

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) comemora, neste ano,
meio século de fundação. A entidade foi criada em 2 de dezembro de 1969.
Em 1971 foi promulgada a Lei nº 5.764, que disciplinou a constituição de
cooperativas com a instituição de um regime jurídico próprio, destacando
o papel de representação da OCB, mas com alguns pontos que restringiam,
em parte, a autonomia das cooperativas, o que foi superado com a
promulgação da Constituição Federal de 1988.

INDICADORES DO COOPERATIVISMO

De acordo com os indicadores consolidados pela Coordenação de
Desempenho da Gecoop, no primeiro semestre de 2019, as 222
cooperativas registradas no Sistema Ocepar, faturaram R$ 41,1 bilhões
superando em 8,3% o montante obtido em igual período do ano
passado. Com aumento de 58,9%, as sobras do período totalizaram
R$ 1,7 bilhão. O número de cooperados, com incremento de 12,64%,
fechou os seis primeiros meses do ano em 2.060.312, e, no mesmo
intervalo do ano, o setor totalizou 104.807 funcionários, com expansão
de 9,56%. No semestre, também houve aumento de 28,1% no valor da
geração e recolhimento de impostos, que foi de R$ 1,34 bilhão.

Cooperativismo no Paraná

EVENTO

70

De 8 a 10 de maio, em Brasília, a OCB realizou o 14º Congresso Brasileiro
do Cooperativismo (CBC), que contou com a participação de mais de
1.300 lideranças, que debateram o futuro do sistema cooperativo. No
Brasil, há mais de 6,8 mil cooperativas com 14 milhões de associados.

Durante a realização do 14º CBC, foi lançada a Agenda Institucional do
Cooperativismo para 2019, um caderno que contém os principais projetos
de lei que tramitam no Congresso Nacional e que, de alguma forma,
impactam as cooperativas. Na oportunidade também foi empossada a
diretoria da Frencoop, que é composta por 264 deputados e 37 senadores,
comprometidos com as causas do cooperativismo.
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222

34

AGENDA E FRENCOOP

56
cooperativas

11
TRABALHO E
PRODUÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS

35
3
Fonte: Coordenação de
Desempenho/Gecoop/Sescoop/PR

HOMENAGENS

PLANO SAFRA

A OCB foi destaque no lançamento do Plano Safra 2019/2020, no dia 18
de junho, no Palácio do Planalto, quando o presidente da entidade, Márcio
Lopes Freitas, falou em nome das lideranças rurais. No pronunciamento,
além de avaliar positivamente as medidas do plano, ele destacou o
trabalho realizado pelos produtores rurais brasileiros e pelos ministros
na construção de um plano que irá dar continuidade à modernização da
agropecuária brasileira.

POUPANÇA RURAL

Por meio da Resolução 4.716/19, publicada no dia 25 de abril, o Banco
Central autorizou as cooperativas de crédito a fazer a captação de poupança
rural. A decisão atende pleito antigo da OCB.

APOIO À REFORMA

A OCB e a CNCoop, juntamente com as Confederações nacionais –
Comércio (CNC), Indústria (CNI), Agricultura (CNA), Transportes
(CNT), Comunicação Social (CNCOM), de Seguros (CNseg) e da Saúde
(CNSaúde) –, se posicionaram, junto ao presidente da República,
deputados e senadores, em favor da aprovação da Reforma da Previdência.
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PLANO
SAFRA

Em cerimônia
realizada no dia
18 de junho,
no Palácio do
Planalto, o
presidente Jair
Bolsonaro e
a ministra da
Agricultura,
Tereza Cristina, anunciaram o Plano Safra 2019/20, que terá R$ 225,59
bilhões para custeio, comercialização e industrialização; investimento
e apoio à comercialização. No valor também está previsto R$ 1 bilhão
de subvenção do prêmio do seguro rural. Segundo o presidente da
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas,
o Plano Safra atende as prioridades dos produtores e cooperativas. Análise
da Gerência Técnica da Ocepar destaca, entre os pontos positivos do
plano, além do R$ 1 bilhão destinado à subvenção do prêmio do seguro
rural, a correção dos preços mínimos dos produtos agrícolas; aumento
de 32% nos recursos custeio e investimento do médio produtor. E, fora da
expectativa do setor, ficaram o aumento de um ponto percentual da taxa de
juros para a agricultura comercial, para 8%; Menos recursos e mais juros
para o Prodecoop, aumento do montante de recursos livres, entre outros
pontos. Entre os presentes no evento, estiveram lideranças
cooperativistas de todas as regiões do país, como o presidente do
Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.
Foto: Carlos Silva/Mapa

No dia 4 de julho, foi realizada sessão solene conjunta da Câmara dos
Deputados e Senado Federal em comemoração ao Dia Internacional do
Cooperativismo e também em homenagem aos 50 anos da OCB.
Durante o ato, realizado no Plenário do Senado Federal, foi lançado o
Anuário do Cooperativismo Brasileiro.

AVANÇOS
1. Organização Internacional do Trabalho (OIT)

O modelo cooperativo de negócios foi reconhecido pela OIT, no dia 21 de junho, durante sua 108ª reunião realizada em
Genebra, na Suíça, com a inclusão das cooperativas na Declaração Centenária da OIT para o Futuro do Trabalho, que
aprimora o arcabouço jurídico global voltado às relações de trabalho.

2. Paraná livre de vacinação contra a febre aftosa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou no dia 24 de abril, durante a 2ª Reunião do Bloco
V do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA) realizada em Curitiba, a retirada
antecipada da vacinação contra a febre aftosa do rebanho bovino do estado. Pelo calendário, a suspensão se daria em 2021.
O Bloco V é composto pelo Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, o
Paraná poderá ser declarado pela Organização Mundial de Saúde animal (OIE) livre de febre aftosa sem vacinação em 2021,
dois anos antes do previsto no cronograma inicial.

3. 14º CBC

Foi realizado em Brasília, de 8 a 10 de maio, o 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, que reuniu 1.300 pessoas
e definiu as diretrizes estratégicas para o setor. Diversas propostas apresentadas pelo Paraná se tornaram diretrizes
prioritárias para o cooperativismo.

4. Tarifa de energia elétrica noturna

A Lei estadual nº 19.812/2019, sancionada no dia 7 de fevereiro, assegurou a continuidade da tarifa rural noturna da energia
elétrica, com redução de 60% do valor no período noturno para os agricultores que utilizam energia elétrica das 22 às 6
horas. Por sua vez, o Decreto Nº 9.744, de 3 de abril de 2019, do governo do estado, concedeu os benefícios de redução da
tarifa para as atividades de piscicultura e irrigação.

5. Mais recursos para investimentos

Em fevereiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou crédito adicional ao Plano Safra
2018/2019 de R$ 791 milhões, destinado aos diversos programas de apoio à modernização da agropecuária, ou seja,
para aquisição de máquinas e equipamentos, agricultura de baixo carbono, construção de armazéns e financiamento às
cooperativas.

6. BRDE libera recursos para as cooperativas

No primeiro semestre de 2019, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) liberou R$ 214 milhões para
investimentos em cooperativas do Paraná.

7. Receita Federal do Brasil

A Instrução Normativa nº 1.867, de 28 de janeiro, estabeleceu critérios para o recolhimento do INSS sobre a folha de
pagamento dos produtores rurais, substituindo o recolhimento do Funrural sobre a produção. Outra medida foi a IN 1.869,
que determina a retenção do imposto sobre juros pagos pelas cooperativas aos cooperados como remuneração do capital
social.

8. DAP do Pronaf

Portaria nº 01, de 29 de janeiro de 2019, ampliou o prazo de validade da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) de um para
dois anos para pessoa jurídica.
Paraná Cooperativo
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AVANÇOS
9.

Substitutas Processuais
A Lei Federal nº 13.806, que alterou a Lei nº 5.764, concede atribuição às cooperativas para agir como
substitutas processuais em defesa dos direitos de seus associados.

10. Zoneamento Agrícola
A Portaria nº 714 do Mapa criou grupo de trabalho para discutir mudanças no zoneamento agrícola.

11. Reorganização dos Ramos do Cooperativismo
A OCB, em sua Assembleia Geral de 2019, aprovou a redução do número de ramos do cooperativismo de 13
para 7 - Agropecuário; Crédito; Saúde; Transporte; Trabalho e Produção de Bens e Serviços; Infraestrutura e
Consumo. A medida visa tornar mais efetiva a interlocução com os ramos especializados das cooperativas.

12. Transporte Rodoviário
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a Resolução nº 5.847, no dia 22 de maio,
alterando procedimentos para inscrição e manutenção do registro de caminhões na ANTT. Pela nova regra, fica
dispensada a aquisição do adesivo para ser colocado nos veículos.

13. Emissão de Poluentes
A Resolução nº 24/2019, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paraná, reduz em 85% a necessidade
de realizar o monitoramento das emissões de poluentes das unidades receptoras de grãos. A medida representa
economia de R$ 4,2 milhões ao ano para as cooperativas.

14. Piscicultura
A Resolução nº 07/2019, da Secretaria do Meio Ambiente, que regulamenta o licenciamento ambiental para
a atividade de aquicultura no estado, traz segurança jurídica para essa importante atividade. Também atende
demanda das cooperativas de adotar Licença Ambiental Simplificada de 2 a até 10 hectares de lâmina de água.

15. Coordenadas Geográficas
Foi prorrogado o prazo para a inclusão das coordenadas geográficas em receita agronômica para localização da
propriedade que utilizar defensivos agrícolas nas lavouras, conforme previsto na Portaria 103, de 23 de abril de
2019. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), a Portaria 188, de 24 de junho de 2019, prorrogou o
prazo para o cumprimento da determinação para 10 de setembro deste ano.
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16. Procedimentos para identificação de
senecavirus na suinocultura
Para buscar a solução deste problema o Comitê Estadual de Sanidade em Suídeos (Coesui) harmonizou os
procedimentos de fiscalização entre Adapar e Mapa, evitando atrasos nas atividades dos frigoríficos e nas
unidades produtivas de suínos no Paraná, reduzindo perdas e prejuízos. O senecavirus é um vírus que afeta
suínos podendo causar mortalidade dos animais.

17. Plano Safra 2019/2020
Os principais pleitos da OCB/Ocepar foram atendidos na política de Crédito Rural para a safra 2019/2020,
dentre eles:
• Inclusão de uma linha de crédito dentro do Pronaf para os agricultores familiares financiarem a
		 construção e/ou reforma de residências;
• Garantia de operações de Crédito Rural - Possibilidade de o agricultor garantir uma operação de
		 crédito rural com parte da sua propriedade, e não mais com o imóvel todo;
• Taxa de juros do Crédito Rural - Manutenção das taxas de juros para pequenos e médios produtores;
• Montante de recursos - Aumento no volume de recursos ofertados aos médios produtores rurais;
• Seguro Rural - Aumento na disponibilização de recursos para subvenção ao prêmio do
		 Seguro Rural (R$ 1 bilhão);
• Aquicultura - Inclusão dos produtos da aquicultura no financiamento para comercialização;
• Assistência Técnica - Inclusão do financiamento da assistência técnica no Crédito Rural
		 para pequenos e médios produtores;
• Proagro - Simplificação e desburocratização do Proagro;
• Inovagro - Remoção da exigência de o produtor rural estar há mais de um ano nas atividades
		 contempladas pelo Inovagro para poder acessar o crédito do programa;
• Funcafé - Estabelecimento do limite de até R$ 30 milhões para cooperativas agropecuárias
		 no âmbito do Funcafé.

18. Prazo de inscrição do CAR
A publicação da Medida Provisória nº 884, em junho de 2019, retira o prazo de inscrição do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), que não terá mais data de expiração, podendo, portanto, ser realizado a qualquer momento.

19. Insumos Agropecuários
O Conselho de Política Fazendária (Confaz) prorrogou o prazo de vigência do Convênio 100 para o dia 30 de
abril de 2020, mantendo o benefício nas vendas dos insumos agropecuários, resultando em descontos de 60%
do ICMS para produtos como calcário, inseticidas, herbicidas, vacinas, sementes e sal mineral, e de 30% para
insumos para alimentação animal e ureia, entre outros.

20. Poupança Rural
Autorização do Banco Central para que as cooperativas de crédito passem a receber depósitos de poupança rural.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019

NEGOCIAÇÕES SINDICAIS

No primeiro semestre de 2019, a Fecoopar, junto
com seus sindicatos filiados, esteve envolvida com as
negociações salarias dos diversos ramos do cooperativismo.
As datas-bases dos empregados das cooperativas, na sua
maioria, ocorreram no primeiro semestre. No período, foram
realizadas diversas reuniões com os sindicalistas, porém, não
houve avanços em decorrência das exigências.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

No início de março, o governo editou a Medida Provisória
nº 873, disciplinando e dando nova forma ao recolhimento da
contribuição sindical. Até a entrada em vigor da reforma da legislação
trabalhista, em novembro de 2017, havia obrigatoriedade de desconto de um
dia de trabalho por ano no mês de março, para ser recolhido aos sindicatos
dos trabalhadores. Com as alterações advindas da reforma, essa contribuição
deixou de ser obrigatória e passou a exigir expressa autorização do empregado
para haver o desconto de seu salário. Essa nova forma de pagamento gerou
incerteza aos sindicatos e trabalhadores, o que levou o governo a editar a MP
873. Mas como o Congresso Nacional acabou não examinando a matéria, a
MP perdeu a validade no final de junho. No período de março a junho, a
Fecoopar realizou inúmeras reuniões e atividades com as cooperativas e
sindicatos filiados, objetivando o cumprimento da legislação.

Foto: Agência Fiep
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A Fecoopar/Ocepar realizou, junto com as entidades do G7,
um fórum para debater a Reforma da Previdência. O evento,
realizado no dia 27 de maio, em Curitiba, contou com a presença
do secretário da Previdência Social do Ministério da Economia,
Leonardo Rolim. Participaram mais de 150 lideranças e vários
parlamentares paranaenses. Outro evento que contou com o apoio
da Fecoopar/Ocepar, foi o Fórum da Competitividade e do Emprego,
realizado no dia 13 de junho, nas dependências da Federação das
Indústrias do Paraná (Fiep), no qual esteve presente o secretário
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério
da Economia, Carlos Alexandre da Costa, o governador Ratinho
Junior, e o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, ocasião
em que foi lançado o programa Mobilização para o Emprego.

AGENDE-SE
2º SEMESTRE

9 de
agosto

23 de
agosto

6 de
setembro

2019

Reunião das diretorias da Ocepar e Fecoopar

Missão técnica e comercial de
cooperativistas à República Tcheca

18 a 24
de agosto

Realização do Fórum dos Presidentes em conjunto com o 7º Fórum de
Agricultura da América do Sul, promovido pela Gazeta do Povo, com o
apoio do Sistema Ocepar, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba

5 e 6 de
setembro

Reunião do Conselho do Sescoop/PR

Solenidade de entrega de premiação do 13º Prêmio Ocepar
de Jornalismo, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba

Reunião das diretorias da Ocepar e Fecoopar, em conjunto com os Encontros
de Núcleos, em Prudentópolis, Francisco Beltrão, Cascavel e Mandaguari

25 de
outubro

Reunião do Conselho do Sescoop/PR

Missão técnica e comercial de cooperativistas ao Japão

8 de
novembro

28 de
outubro a 2
de novembro

Reunião das diretorias da Ocepar e Fecoopar

Reunião das diretorias da Ocepar e Fecoopar e do Conselho do Sescoop/PR
6 de
dezembro

15 a 18
de outubro

Encontro Estadual de Cooperativistas, em Medianeira

5 de
dezembro
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