Cooperativas
do Paraná
Produtos e serviços com
garantia de qualidade

Cooperativismo paranaense

B

aseado na filosofia cooperativista internacional e
agrupando mais de 1 milhão de associados, o cooperativismo paranaense tem suas raízes nos pioneiros
esforços cooperativistas registrados nas comunidades de imigrantes europeus, que procuraram organizar suas
estruturas de compra e venda em comum, além de suprir
suas necessidades de consumo, eletrificação rural e crédito
através de sociedades cooperativas.
Participando dos diversos ciclos econômicos do Estado
do Paraná, as cooperativas expandiram as fronteiras agrícolas e passaram a desenvolver-se também no meio urbano nas áreas da saúde, trabalho, turismo, crédito, consumo, educação e habitação. As 223 cooperativas registradas
em 2014 na Ocepar – Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado do Paraná integram mais de 30%
da população paranaense e participam efetivamente, por
sua força conjuntural, do desenvolvimento econômico e
social do Paraná, com o qual estão comprometidas por sua
própria filosofia de trabalho. Geram 2 milhões e 200 mil
postos de trabalhos e reúnem os mais diversos segmentos
econômicos, no campo e na cidade.
O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas,
sem fins lucrativos que, em estreita parceria, se dedicam à
representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e
promoção social das cooperativas paranaenses: o Sindicato
e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná –
Ocepar, o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo – Sescoop/PR e a Federação e Organização
das Cooperativas do Estado do Paraná – Fecoopar.
A Ocepar completou neste ano 44 anos de existência. Foi
criada em 2 de abril de 1971 com a missão de representar e
defender os interesses do sistema cooperativista paranaense
perante as autoridades constituídas e a sociedade, bem como
prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das
cooperativas e de seus integrantes. A Ocepar passou também
a exercer funções de sindicato patronal das cooperativas
paranaenses, desde 1997, e é a unidade da Organização das
Cooperativas Brasileiras – OCB no Estado do Paraná.
O Sescoop/PR, órgão estadual do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo, passou a funcionar no
Paraná em 21 de setembro de 1999. Tem personalidade jurídica de direito privado e atua no monitoramento, formação
profissional e promoção social, no âmbito das cooperativas
paranaenses. É um importante instrumento de modernização empresarial das sociedades cooperativas, aumentando
a agilidade e a competitividade das cooperativas no mercado
e contribuindo para a capacitação e integração social dos
dirigentes, cooperados, jovens, colaboradores e familiares.
A Fecoopar é uma entidade que congrega os sindicatos
patronais de cooperativas. Apoia os sindicatos filiados nas
ações de natureza trabalhista, mediante análises de pautas de reivindicação, oferecimento de contraproposta,
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negociação e fechamento de acordos e convenções coletivas de trabalho.
Hoje o Sistema Ocepar representa 10 dos 13 ramos do
cooperativismo brasileiro: agropecuário, saúde, crédito,
educacional, consumo, infraestrutura, habitacional, trabalho, transporte, turismo e lazer. Em 2014, as cooperativas filiadas à Ocepar fecharam seu ano contábil com uma
movimentação econômica da ordem de R$ 50,5 bilhões,
maior que o orçamento individual de 23 estados brasileiros. A cooperativa é o maior empreendimento em 100
municípios paranaenses. No ramo agropecuário são 74
entidades que respondem por cerca 56% da economia do
agronegócio regional. É um ramo que participa de forma
direta em todo o processo de produção, beneficiamento,
armazenamento e industrialização agropecuário, fazendo
com que o cooperado seja um agente ativo no mercado
interno e externo, bem como nas ações sociais em sua
comunidade.

No campo
e na cidade,
a força que
transforma

O

cooperativismo se transformou em uma das
maiores forças econômicas do Paraná, respondendo atualmente por quase 20% de toda movimentação econômica do nosso Estado e reunindo
mais de 3 milhões de paranaenses. Força esta que muda
realidades e é pautada nos princípios que norteiam o movimento cooperativista no mundo.
Nossas cooperativas executam suas atividades com base
nos valores éticos da cooperação, da solidariedade, da gestão
democrática e da soma dos esforços de seus cooperados.
Assim, contribuem para promover o desenvolvimento econômico das comunidades onde estão presentes, sem descuidar da prática da responsabilidade social e ambiental.
Os benefícios desse trabalho estão por toda parte, em
itens de varejo encontrados nas gôndolas do supermercado,
no atendimento médico, no transporte, na educação, na
hora de buscar crédito.
Nas próximas páginas, você terá noção das opções oferecidas pelas cooperativas paranaenses vinculadas ao Sistema
Ocepar, nos mais diversos segmentos. Aproveite e conheça
melhor as possibilidades que o cooperativismo proporciona.
O trabalho técnico de acompanhamento realizado pelas
sociedades cooperativas busca a qualidade do produto desde
sua origem, alicerçado em pesquisas e na aplicação de novas
tecnologias, garantindo, assim, por meio da rastreabilidade,
tranquilidade e segurança para os consumidores. Da mesma
forma, os profissionais são capacitados e as estruturas são
organizadas com o propósito de prestar o melhor atendimento aos cooperados e à população em geral.
Por isso, quando você procurar um produto ou serviço,
escolha aqueles que são oferecidos pelas cooperativas paranaenses. Assim, você terá a certeza de que ali existe um negócio que distribui renda, gera emprego, seja no campo ou na
cidade, e faz as pessoas mais felizes.
É do Paraná, é nosso!
DIRETORIA DO SISTEMA OCEPAR

varejo
Alimentos de Valor
A Frimesa é uma Central de cinco
cooperativas e possui mais de 5.500
produtores que atuam como parceiros e
fornecedores da matéria-prima utilizada
na industrialização dos produtos.
Presente no mercado há 37 anos, o
propósito da Frimesa é ofertar alimentos
de valor. Essa postura impulsionou os
investimentos em tecnologia
e processos de industrialização
de carne suína e leite.
O portfólio se destaca também pela
diversidade. São quase 400 produtos,
destes 250 prontos e semi-prontos para o
consumo, que se caracterizam pela
praticidade e muito sabor.
www.frimesa.com.br
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É de casa, pode confiar
A linha de produtos alimentícios
da Coamo é comercializada com
as marcas Coamo, Primê,
Anniela, Sollus e Dualis, e
destinada ao varejo e indústria.
No segmento do varejo os
produtos que compõem o
portfólio são o óleo de soja
refinado Coamo; margarinas
Coamo Família, Coamo Extra
Cremosa e Coamo Light; creme
vegetal Primê; cafés Coamo
Premium, Coamo Tradicional,
Sollus Extra Forte e Dualis;
farinhas de trigo Coamo e
Anniela e gordura vegetal
Coamo. Com o início das
operações do novo moinho de

trigo da Coamo, a cooperativa
também conta com farinhas
especiais e integral, além de
misturas para pães e bolos.
Alimentos Coamo é de casa,
pode confiar.
www.coamo.com.br

onde nosso coração está
Há mais de 50 anos, a Cooperativa Agroindustrial
Lar é muito mais do que uma empresa de
alimentos. É um lugar onde milhares de corações se
entregam e trabalham de mãos dadas, com muito
amor, colocando em cada produto o que há de
melhor. Por isso, os produtos da Lar não vêm de
qualquer lugar. Eles vêm de um lugar especial. Um
lugar que lembra abraço. Que tem cheiro de carinho.
E é claro, o sabor inconfundível de Lar. E Lar é onde o
nosso coração está.
www.lar.ind.br

Experimente sabor e qualidade
Além do cooperativismo, a Cocamar
também investe no segmento de
varejo, com um vasto leque de
produtos. A marca Purity produz
bebidas prontas para o consumo nas
linhas Néctar, Soja e Bem Caseiro. A
Suavit é composta por uma linha de
óleos especiais, molhos e maioneses.
Com a marca Cocamar, a cooperativa
conta com o café (tradicional e
extraforte) e o óleo de soja. Já a marca
Talento é composta por café gourmet
e pelos cappuccinos em pó nos
sabores tradicional, café com leite e
cappuccino com canela.
www.cocamar.com.br
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Pratos mais saborosos
A excelência na produção de alimentos é uma das
marcas do cooperativismo paranaense e a Coasul
entra nesse segmento já com uma competência
destacável, proveniente de sua experiência na
produção primária e da interação com outras
entidades, proporcionada pela força do sistema
cooperativista no estado. Os produtos Le Vida tem
sua origem no abatedouro de aves da Coasul,
inaugurado no dia 12 de novembro de 2010, em São
João, Sudoeste do Paraná. É uma indústria que gera
renda para toda a região, principalmente pelo fato de
seus funcionários virem diariamente de diferentes
municípios. Seus pratos ficam ainda mais saborosos
com os produtos LeVida. Descubra por que os Cortes
Especiais de Aves LeVida são tão frescos, leves e
saborosos.
www.coasul.com.br

Qualidade que faz a diferença
A Cotriguaçu é uma cooperativa central que reúne as
cooperativas singulares C.Vale, Coopavel, Copacol e
Lar. Fundada em 13 de dezembro de 1975, possui um
Terminal Portuário, em Paranaguá, e um Terminal
Ferroviário, em Cascavel. Seu moinho de trigo
industrializa um produto de alta qualidade, com grãos
selecionados e padronizados na produção de
alimentos seguros e dentro dos padrões específicos
para massas, biscoitos e pães. Na busca incessante
por melhorias, tanto de processos produtivos quanto
de qualidade de vida, foram desenvolvidos meios e
sistemas para se alcançar esses objetivos. Os
resultados são uma linha de produtos com qualidade
que faz a diferença: farinha de trigo Tipo 1 Blanka,
embalagens de 1 kg, 5 kg e 50 kg; farinha de trigo Tipo 1
Klarita, 5kg e 50 kg e farinha de trigo Tipo 2 Bruma, de
25 kg e 50 kg, além do Big Bag com 1.250 kg.
www.cotriguacu.com.br

paladares mais exigentes
Fundada em 1970, por um grupo de 45 produtores, a
Coopavel hoje é uma das 20 maiores empresas do
agronegócio do Brasil. Com aproximadamente cinco mil
produtores cooperados, conduz sua evolução para o
aumento da produtividade e da lucratividade, com
responsabilidade, preservando o meio ambiente e,
assim, obtendo produtos mais sustentáveis.
A Coopavel atua no mercado com produtos in natura,
carnes de aves, suínos e bovinos. No segmento frango,
com cortes especiais para mercado externo e interno.
Suínos e bovinos, com um a Linha Festa e Novilho
Premium e os industrializados, com embutidos
cozidos e defumados. Produtos de qualidade
para atender os paladares mais exigentes.
www.coopavel.com.br
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A força da união
A Confepar é resultado da união de
cooperativas agropecuárias do Norte do
Paraná, voltada especialmente para a
produção de leite e presente no mercado
desde o ano de 1982. Sua missão é
contribuir para viabilizar a pecuária
leiteira, através da industrialização e
comercialização de produtos lácteos, com
soluções inteligentes que respeitem o
meio ambiente, os colaboradores e, assim,
oferecer excelência em qualidade aos seus
consumidores. As principais marcas

produzidas pela Confepar são: Polly e Cativa.
Com destaque especial para o lançamento
do leite em pó Polly Minus 0% lactose, a
Confepar passa a oferecer com exclusividade
no mercado nacional o produto
para consumidores que buscam a qualidade
nas propriedades do leite, mas que possuem
intolerância à lactose. Produtos Polly e
Cativa a Confepar inovando e sempre unindo
o melhor do leite pra você!!!
www.confepar.com.br

Café da manhã mais gostoso
Fortes e encorpados, os Cafés
Cocari e Lovat são de aroma e
sabor incomparáveis. Quem
aprecia um bom café,
experimenta e não troca. Na hora
de preparar aquele cafezinho,
exija qualidade e utilize também
o Filtro Cocari. Com Cafés Cocari e
Lovat, seu café da manhã fica
muito mais gostoso. E, para dar
energia com muito sabor,
Cacauvit é a escolha certa. É para
beber, saborear e querer mais.
Cacauvit é o achocolatado para
tomar brincando. É cremoso, é
mais gostoso, é Cocari.
www.cocari.com.br

Presença na mesa das famílias brasileiras
As farinhas de trigo Ana Bella e Dona Lola são
fabricadas no moinho da cooperativa Coagru,
localizado no município de Campina da Lagoa,
Paraná. O moinho foi inaugurado em 1992 com o
propósito de agregar valor ao trigo produzido na área
de ação da cooperativa, localizada em uma das
melhores regiões produtoras de grão do Brasil e
formada por produtores profissionalizados na arte de
cultivar o solo. Todo o acompanhamento é feito desde
sua semeadura até sua armazenagem. Assim, é
possível escolher o melhor grão, disponibilizando ao
mercado um produto de origem comprovada e de
destacável qualidade. Por isso que a farinha Ana Bella
tem sua composição mais adequada para a dona de
casa, e a Dona Lola mais para o setor industrial.
www.coagru.com.br

Maciez, sabor e suculência
Fundada em 2008 com o objetivo de organizar
a cadeia produtiva da carne e fortalecer o
produtor rural, a Maria Macia é referência na
produção de carne de alta qualidade,
garantindo segurança alimentar ao
consumidor. Atualmente seus produtos são
encontrados em mais de 140 pontos de venda
em todo o Paraná. O próximo projeto é a
industrialização, que será iniciada com a
produção de linguiças e hambúrgueres. Além
de carnes especiais, a Maria Macia é
reconhecida pela alta tecnologia aplicada na
pecuária e na agricultura. Aos cooperados,
presta suporte técnico diferenciado,
comercializando medicamentos e sais minerais
de formulação própria, garantindo maior
lucratividade e sustentabilidade nas fazendas.
www.mariamacia.com.br
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O lado doce da natureza
Com sede em Santa Helena a Coofamel Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores
da Costa Oeste reúne apicultores que produzem e
beneficiam mel e própolis. Uma variada linha de
produtos com qualidade garantida e com um
trabalho voltado para a preservação ambiental de
responsabilidade social. Com 156 cooperados, em 29
municípios da Região Oeste e com uma produção
anual de 300 toneladas de mel, produzidas e
manuseadas artesanalmente, de acordo com as
normas de sanidade, mantendo-se a coloração,
textura e sabor do mais puro mel. A Coofamel
também possui uma filial em Marechal Cândido
Rondon, com registro SIF (Serviço de Inspeção
Federal), apta a produzir produtos para vendas em
todo o Brasil.
www.coofamel.com.br
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MAIS SABOR
O alto padrão de qualidade confere aos produtos da
Copagra lugar garantido nas prateleiras dos melhores
supermercados. Do campo para a indústria e daí ao
consumidor, todas as etapas são rigorosamente
controladas, proporcionando produtos nutritivos,
saudáveis e muito saborosos. Além de agregar valor à
produção, a Copagra preocupa-se em desenvolver
produtos com a melhor tecnologia do mercado.
Recentemente a cooperativa aumentou seu mix de
produtos passando a produzir também polvilho doce,
polvilho azedo além de lançar uma série especial do já
consagrado Arroz Qgostoso. A matéria-prima utilizada
na produção é toda cultivada na região onde a
cooperativa está instalada – Noroeste do Paraná.
www.copagra.coop.br
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Gostinho de Brasil
A Cooperante, cooperativa com sede em Campo
do Tenente, Paraná, lançou recentemente seus primeiros produtos
industrializados para o mercado paranaense: o feijão preto, prato
preferido dos brasileiros. Em pacotes de 1 quilo, o produto está
sendo comercializado com duas marcas distintas: Fasola e Caldo do
Campo. Produtos rigorosamente selecionados que garantem um
fácil cozimento, facilitando a vida das donas de casa.
www.cooperante.com.br

Uma delícia de farinha
A Farinha Trigosel chegou para atender as exigências do mercado
oferecendo as farinhas: tradicional, tipo 1, integral, panificação e
industrial. Por esses e muitos outros motivos, a Farinha Trigosel é ideal
para o preparo de massas, bolos, doces e petiscos finos dos mais
variados. Fabricada pela Cooperativa Coprossel em Laranjeiras do Sul,
a Trigosel é simplesmente uma delícia.
www.coprossel.com.br

Do campo para o copo
A Coaprocor (Cooperativa Agroindustrial de Corumbataí do Sul)
Noroeste do Paraná conta com um mix de produtos, sendo o
maracujá o principal cultivo. Também fazem parte das
atividades dos cooperados, a produção de café, uva de mesa e
para sucos e vinhos, laranja, poncã, caqui, tomate, pimentão e
batata doce.
www.coaprocor.com.br

Especial em tudo
A Cooperativa Witmarsum, localizada no
município de Palmeira (PR), tem sua origem na
década de 1950 através dos imigrantes alemães,
conhecidos por “Menonitas”. Hoje, a Colônia
Witmarsum possui uma das mais importantes
bacias leiteiras do país, tanto pela qualidade do
produto, como pela organização dos produtores
em torno da cooperativa. Outro grande
diferencial é a coleta rápida, pois os produtores
ficam próximos à unidade de beneficiamento,
proporcionando qualidade superior ao produto
final. Esta qualidade pode ser apreciada através
da variada linha de queijos especiais, uma
alternativa para inovar a produção de laticínios.
A cooperativa está explorando nichos de
mercado e hoje atende pontos de venda de alto
padrão, como padarias, delicatessen e
supermercados mais refinados.
www.witmarsum.coop.br
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Segurança
alimentar
A Cooperativa Agrária Agroindustrial,
fundada em 5 de maio de 1951 e localizada em
Guarapuava (PR), alia tradição e história à
tecnologia e gestão de excelência. A partir da
agricultura, a Agrária instituiu cadeias
produtivas completas. As produções
industriais, certificadas pela ISO 22.000 (de
segurança de alimentos e boas práticas de
fabricação) incluem a Agrária Malte, que
produz malte pilsen, inclusive fracionado para
o consumidor final; e a Agrária Farinhas, com
abrangência também no varejo, por meio das
farinhas Especialíssima e Bom Prato.
www.agraria.com.br

MARCAS DA INTERCOOPERAÇÃO
As cooperativas Capal, Frísia e Castrolanda atuam com
pecuária leiteira, suínos, rações, sementes e na
industrialização de sua produção. Essas atividades geram
um faturamento de 4 bilhões de reais ao ano, empregam
3.400 funcionários e contam com mais de 3.600 associados.
A intercooperação, modelo aplicado pela Capal, Frísia e
Castrolanda, garante alianças estratégicas em
investimentos que oferecem aos cooperados alternativas
rentáveis e estruturadas no mercado. Além de promover um
dos princípios do cooperativismo, operando juntas, as
cooperativas ganham escala de produção e força nos
mercados regionais, nacionais e internacionais.

Com geração de emprego e renda e com investimentos de
R$ 560 milhões, as unidades de negócio trazem mais renda
às regiões, com plantas já em produção: Moinho de Trigo,
Unidades de Beneficiamento de Leite e a Unidade Industrial
de Carnes. Todas investem em altas tecnologias para
otimizar a produção e atender as demandas e o bem estar
do consumidor.
www.capal.coop.br
www.frisia.coop.br
www.castrolanda.coop.br

COLÔNIA HOLANDESA: Colônia
Holandesa é a marca de produtos
lácteos nas linhas: leites UHT, leite
condensado e bebidas lácteas de
morango e chocolate.

HERANÇA HOLANDESA: A Herança
Holandesa é a marca de farinha de
trigo especial para Massas Secas
(FHM1); Massas Frescas (FHM2);
Panificação (FHP1 e FHP2); Biscoitos
Fermentados (FHB1); Biscoitos
doces (FHB2), além da farinha de
trigo comum para Biscoitos (FHB3)

ALEGRA: A marca Alegra é
destinada para os produtos
industrializados na Unidade
Industrial de Carnes, e num futuro
próximo estará comercializando
carcaças, cortes e embutidos:
presunto, bacon, salame,
defumados, linguiças,
temperados/marinados e outros
produtos.

in natura

Soja
O Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial de
soja e derivados, sendo reconhecido no mercado internacional
por sua qualidade. A soja é um dos principais produtos
agrícolas em importância econômica no mundo, dada a
imensa variedade de derivados: alimentícios e nãoalimentícios que proporciona. Rica fonte de proteínas, a soja é
utilizada como alternativa alimentar à proteína animal. A
cultura é altamente mecanizada, utilizando-se de moderna
tecnologia em processamento e pesquisa, o que confere ao
grão qualidade em termos de conteúdo protéico e óleo. A
exportação é realizada através de portos que apresentam
condições de separação do produto, permitindo ao exportador
atender a seus clientes com produtos diferenciados.
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FORNECEDORAS:
Coamo: www.coamo.com.br
C.vale: www.cvale.com.br
Agraria: www.agraria.com.br
Cocamar: www.cocamar.com.br
Integrada: www.integrada.coop.br
Lar: www.lar.ind.br
Coopavel: www.coopavel.com.br
Copacol: www.copacol.com.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Cocari: www.cocari.com.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Coagru: www.coagru.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Bom Jesus: www.bj.coop.br
Nova Produtiva: www.novaprodutiva.com.br
Coopagricola: www.coopagricola.com.br
Capal: www.capal.coop.br
Camisc: www.camisc.com.br
Coagro: www.coagro.com.br
Agropar: www.agropar.coop.br
Codepa: www.codepa.com.br
Camp: www.camp.coop.br
Copagra: www.copagra.com.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
Witmarsum: www.witmarsum.coop.br
Coopertradição: www.coopertradicao.com.br
Cofercatu: www.cofercatu.coop.br
Coacan: coacan@ig.com.br
Cooperante: www.cooperante.com.br
Copagril: www.copagril.com.br
Coprossel: www.coprossel.com.br
Unicastro: www.unicastro.com.br

Trigo e Triticale
Milho
O Brasil é o terceiro maior produtor de milho no
mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
As cooperativas destacam-se na pesquisa e dispõem
de estruturas de recepção, secagem e armazenagem
modernas, que permitem a separação do produto,
facilitando o atendimento aos diferentes mercados
nacionais e internacionais.
FORNECEDORAS:
Coamo: www.coamo.com.br
Integrada: www.integrada.coop.br
Frísia: www.frisia.coop.br
C.vale: www.cvale.com.br
Agraria: www.agraria.com.br
Lar: www.lar.ind.br
Copacol: www.copacol.com.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Cocamar: www.cocamar.com.br
Bom Jesus: www.bj.coop.br
Coopavel: www.coopavel.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Capal: www.capal.coop.br
Camisc: www.camisc.com.br
Coagru: www.coagru.com.br
Coopagricola: www.coopagricola.com.br
Cocari: www.cocari.com.br
Nova Produtiva: www.novaprodutiva.com.br
Cofercatu: www.cofercatu.coop.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
Coopertradição: www.coopertradicao.com.br
Witmarsum: www.witmarsum.coop.br
Codepa: www.codepa.com.br
Coacan: coacan@ig.com.br
Camp: www.camp.coop.br
Cooperante: www.cooperante.com.br
Copagra: www.copagra.com.br
Agropar: www.agropar.coop.br
Coagro: www.coagro.com.br
Copagril: www.copagril.com.br
Coprossel: www.coprossel.com.br
Unicastro: www.unicastro.com.br

No período de inverno a grande maioria dos produtores do
Estado do Paraná tem como opção o cultivo de trigo e
triticale, com objetivo de produção de alimentos e diluição
de custos fixos de produção com máquinas,
equipamentos e mão-de-obra. A produção brasileira em
termos mundiais é relativamente pequena e o Brasil é
dependente de importações para abastecimento do
mercado interno.
FORNECEDORAS:
Coamo: www.coamo.com.br
Cotriguaçu: www.cotriguacu.com.br
Integrada: www.integrada.coop.br
Agrária: www.agraria.com.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Lar: www.lar.ind.br
C.vale: www.cvale.com.br
Copacol: www.copacol.com.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Bom Jesus: www.bj.coop.br
Cocari: www.cocari.com.br
Cocamar: www.cocamar.com.br
Capal: www.capal.coop.br
Coopavel: www.coopavel.com.br
Coagru: www.coagru.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Codepa: www.codepa.com.br
Agropar: www.agropar.coop.br
Coagro: www.coagro.com.br
Coopagricola: www.coopagricola.com.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
Nova Produtiva: www.novaprodutiva.com.br
Camisc: www.camisc.com.br
Coopertradição: www.coopertradicao.com.br
Coacan: coacan@ig.com.br
Camp: www.camp.coop.br
Cooperante: www.cooperante.com.br
Copagril: www.copagril.com.br
Witmarsum: www.witmarsum.coop.br
Unicastro: www.unicastro.com.br

Cevada
Cultura plantada na região Centro-Sul e Sudoeste do
Estado, tem na Cooperativa Agrária a grande
fomentadora da produção, com o fornecimento de
insumos e tecnologia para a cultura.
FORNECEDORAS:
Agrária: www.agraria.com.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Coopertradição: www.coopertradicao.com.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Coasul: www.coasul.com.br
Codepa: www.codepa.com.br
Coacan: coacan@ig.com.br
Witmarsum: www.witmarsum.coop.br
Unicastro: www.unicastro.com.br

Café
O clima e o solo favorecem a produção do café no Brasil,
que responde por 35% da produção mundial. Os principais
cafés produzidos no Brasil são o Coffea arabica e Coffea
conillon. As cooperativas são tradicionais produtoras de
café e seus cooperados recebem orientação técnica em
todo processo produtivo, o que garante a qualidade desde
a origem.

Aveia

FORNECEDORAS:
Bom Jesus: www.bj.com.br
Capal: www.capal.coop.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Copagril: www.copagril.com.br
Lar: www.lar.ind.br
Coopagricola: www.cooopagricola.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Codepa: www.codepa.com.br
Coprossel: www.coprossel.com.br
Camisc: www.camisc.com.br
Cooperante: www.cooperante.com.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
Camp: www.camp.com.br

FORNECEDORAS:
Coamo: www.coamo.com.br
Agraria: www.agraria.com.br
Castrolanda: www.castrolanda.com.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Bom Jesus: www.bj.com.br
Coopagricola: www.coopagricola.com.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
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O Paraná é grande fornecedor de aveia para as tradicionais
indústrias que produzem derivados para alimentação de
crianças e cereais matinais. A aveia preta é utilizada para
pastoreio na integração lavoura com pecuária, bem como
para cobertura do solo na viabilização do plantio direto.

Feijão
O feijão é, tradicionalmente, um dos componentes básicos
da dieta de consumo da população de diversos países. O
Brasil é o maior produtor mundial de feijão. As
cooperativas mantêm centros de pesquisa que,
constantemente, buscam novas tecnologias para
aumentar a produtividade e a qualidade do feijão, seja
pelo emprego de novas práticas no plantio, irrigação,
adubação e preparo do solo, ou pelo desenvolvimento de
sementes melhoradas geneticamente.

FORNECEDORAS:
Bom Jesus: www.bj.coop.br
Capal: www.capal.coop.br
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Copagril: www.copagril.com.br
Lar: www.lar.ind.br
Coopagricola: www.cooopagricola.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Codepa: www.codepa.com.br
Coprossel: www.coprossel.com.br
Coopersui: coopersui@uol.com.br
Coabil: leda@coabil.com.br
Camisc: www.camisc.com.br
Cooperante: www.cooperante.com.br
Cooperponta: www.cooperponta.com.br
Camp: www.camp.coop.br

Bovinos
A grande extensão territorial do Brasil propicia condições
favoráveis para a produção de bovinos, fator que posiciona
o país como 1º produtor e exportador mundial de carne. O
controle sanitário rigoroso coloca o Brasil no cenário
internacional como o país que tem as melhores condições
de produzir carne bovina com garantia de qualidade, com
animais alimentados com pastagens.
FORNECEDORAS:
Coopavel: www.coopavel.com.br
Frimesa: www.frimesa.com.br
Maria Macia: www.mariamacia.com.br
Coopernobre: rdetogni@hotmail.com
Cooperaliança: www.cooperalianca.com

RAÇÕES E SUPLEMENTOS MINERAIS
Várias cooperativas paranaenses têm plantas industriais
para produção de ração, proveniente do milho e do farelo de
soja e também suplementos minerais.
FORNECEDORAS:
Castrolanda: www.castrolanda.coop.br
C.vale: www.cvale.com.br
Lar: www.lar.ind.br
Frísia: www.frisia.coop.br
Coopavel: www.coopavel.com.br
Copagril: www.copagril.com.br
Witmarsum: www.witmarsum.coop.br
Agraria: www.agraria.com.br
Coamo: www.coamo.com.br
Cocamar: www.cocamar.com.br
Capal: www.capal.coop.br
Cocari: www.cocari.com.br
Coasul: www.coasul.com.br
Integrada: www.integrada.coop.br
Coagro: www.coagro.com.br
Bom Jesus: www.bj.coop.br
Copagra: www.copagra.coop.br
Copacol: www.copacol.Com.br
Camisc: www.camisc.com.br
Maria Macia: www.mariamacia.com.br
Primato: www.primato.com.br

outros produtos

Madeira

O plantio de florestas evita o
desmatamento e a utilização indevida de
madeira oriunda de áreas nativas. A madeira
obtida por meio do plantio d florestas possui
um excelente valor agregado para
comercialização, sendo também utilizada
como fonte de energia renovável na
secagem de grãos e nas caldeiras das
indústrias. As cooperativas comercializam,
também, madeira cortada e beneficiada
para utilização em construções.
FORNECEDORAS:
Coagru: www.coagru.com.br
Lar: www.lar.ind.br
Cooperflora: coagru@coagru.com.br
Frísia: www.frisia.coop.br
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Fertilizantes

Com o objetivo de trabalhar na redução dos custos de
insumos agrícolas, trazer melhores resultados
econômicos e dar maior sustentabilidade à atividade
rural para as cooperativas associadas e seus
respectivos cooperados, foi criada no final de 2008,
por iniciativa de um grupo de cooperativas e com o
apoio da Ocepar, uma cooperativa central, a
Coonagro. Planeja-se importar os fertilizantes
diretamente e industrializá-los em unidades
próprias, buscando a eliminação de intermediários e
obtendo reduções de custo. Nos agroquímicos e
defensivos agrícolas, além da atuação em parcerias
com grandes empresas, estão sendo registrados
produtos próprios genéricos.
FORNECEDORAS:
Coonagro: www.coonagro.coop.br
Coopavel: www.coopavel.com.br

crédito
Sistema Uniprime
Cooperativas
de Crédito
Independentes
São 08 as cooperativas singulares de crédito
independentes filiadas à Ocepar, sendo 03
cooperativas rurais, constituídas por cooperados
ligados a cooperativas agropecuárias e 05 urbanas,
em que os cooperados são vinculados a uma
categoria profissional ou trabalhadores de uma
indústria. O foco destas cooperativas é concentrado
nas necessidades dos cooperados de grupos
específicos.
Coopesf: www.coopesf.com.br
Credialiança: www.credialianca.com.br
Credicoamo: www.credicoamo.com.br
Credicoopavel: www.credicoopavel.com.br
Credisanepar: credisanepar@brturbo.com.br
Creserv Pinhão: www.creservpinhao.com.br
Rodocredito: www.rodocredito.coop.br
Votorantim: delcidim@votoran.com.br

A Uniprime foi fundada em 1997 por um grupo de
profissionais da área médica com o objetivo de
oferecer a seus cooperados uma opção de atuar no
mercado financeiro. No Paraná, o sistema é
formado por uma cooperativa central e 06
cooperativas singulares e congrega mais de 20 mil
cooperados. No ano de 2014, a Uniprime atingiu a
marca de R$ 1 Bilhão de ativos administrados,
associou-se ao FGCoop - Fundo Garantidor do
Cooperativismo de Crédito, inaugurou a agência
Sorocaba e as Plataformas Centro-Oeste Paulista
e Noroeste do Paraná. Tem sua classificação de
Rating elevada para A2+ Grau de Investimento.
Uniprime Central:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime Campos Gerais:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime do Iguaçu:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime Francisco Beltrao:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime Norte do Parana:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime Oeste do Parana:
www.uniprimecentral.com.br
Uniprime Pioneira do Parana:
www.uniprimecentral.com.br

Sistema Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com
mais de 3 milhões de associados e 1.349 pontos de
atendimento, em 11 Estados do País. Em 206 cidades
brasileiras, ela é a única instituição financeira existente, de
acordo com levantamento do Banco Central. Organizado
em um sistema com padrão operacional único conta com
97 cooperativas de crédito filiadas, distribuídas em quatro
Centrais Regionais - acionistas da Sicredi Participações
S.A. - uma Confederação, uma Fundação e um Banco
Cooperativo que controla uma Corretora de Seguros, uma
Administradora de Cartões e uma Administradora de
Consórcios. No Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o
Sicredi vem apresentando ao longo dos anos um
crescimento constante. Somente a base de associados
das cooperativas de crédito e investimento desses
estados cresceu quase 20%, passando de 650 mil
cooperados em 2013 para 775 mil em 2014.

Central Sicredi PR/SP/RJ: www.sicredi.com.br
Sicredi Agroempresarial PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Aliança PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Campos Gerais PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Capal PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Centro Sul PR/SC: www.sicredi.com.br
Sicredi Credenoreg PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Credjuris PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Fronteiras PR/SC/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Grandes Lagos PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Iguaçu PR/SC: www.sicredi.com.br
Sicredi Integração PR/SC: www.sicredi.com.br
Sicredi Medicred PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Norte/Sul PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Nossa Terra PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Oeste PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Paranapanema PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Par. das Araucárias PR/SC: www.sicredi.com.br
Sicredi Rio Paraná PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Sincocred PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Terceiro Planalto: www.sicredi.com.br
Sicredi União PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Vale do Ivaí PR: www.sicredi.com.br
Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP: www.sicredi.com.br
Sicredi Vanguarda PR/ SP: www.sicredi.com.br
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Sistema Sicoob
O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob) teve um resultado de R$ 2 bilhões no
exercício de 2014, que equivale a um crescimento de
42,7% em relação a 2013. Este montante
representou uma rentabilidade sobre o Patrimônio
Líquido de 15,6%. O valor apurado coloca o Sicoob
como a 8ª instituição de maior PL no Sistema
Financeiro Nacional. O Sicoob ocupa a sexta
posição em pontos de atendimento entre as
instituições financeiras do país. No Brasil, existem
5,4 mil pontos de instituições financeiras
cooperativas e o Sicoob responde por 42,3% desse
total, com 2.276 pontos. Desde o início de 2015, o
Sicoob Central Paraná passou a se chamar Sicoob
Central Unicoob, dando suporte para 27
cooperativas e 214 agências distribuídas nos
Estados do Paraná, Santa Catarina, Pará e Amapá.
Sicoob Central Unicoob : www.sicoobpr.com.br
Sicoob Aliança: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Arapongas: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Arenito: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Colorado: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Credicapital: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Integrado: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Marechal: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Medio Oeste: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Metropolitano: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Noroeste do Paraná: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Norte do Paraná: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Oeste: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Sul: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Três Fronteiras: www.sicoobpr.com.br
Sicoob Vale do Iguaçu: www.sicoobpr.com.br

saúde
Sistema Uniodonto
Com o mesmo modelo traçado pelos médicos, os
profissionais de odontologia formaram em 1972, também na
cidade de Santos no estado de São Paulo, a primeira
cooperativa Uniodonto do Brasil. A filosofia que norteou a
fundação permanece até hoje no sistema. O compromisso foi
o de eliminar intermediários na assistência odontológica,
oferecendo diretamente ao cliente um serviço de qualidade e
com preços acessíveis, para que mais pessoas tenham acesso
aos consultórios. Garantia de cobertura nacional em
urgências e emergências. Esta é uma das principais
peculiaridades do Sistema Uniodonto. Onde houver um
profissional cooperado, há atendimento efetivo, sem
burocracia, em todos os municípios onde há cooperativas
Uniodonto. No Paraná, a Federação Estadual das
Cooperativas Odontológicas - Uniodonto Paraná foi fundada
em 1992. Ela conta com três singulares, e tem por objetivo a
integração, orientação e coordenação das atividades das
cooperativas singulares de trabalho odontológico.
Uniodonto Paraná:
diretoria@uniodontolondrina.com.br
Uniodonto de Londrina:
www.uniodontolondrina.com.br
Uniodonto de Maringá:
www.uniodontomaringa.com.br
Uniodonto Ponta Grossa:
www.uniodontopg.com.br
Uniodonto em Curitiba:
www.uniodontocuritiba.coop.br

Outras
Cooperativas
do Ramo Saúde
Com o objetivo de congregar profissionais que
trabalham unidos sob os princípios do
cooperativismo, seguindo a legislação
cooperativista brasileira e oferecer seus serviços
especializados para hospitais, empresas e
particulares encontram-se registradas na Ocepar
08 cooperativas.
Dental Uni: www.dentaluni.com.br
C. S. Assistance: www.csassistance.com.br
Comepp: administrativo@comepp.com.br
Coopcardio PR: coopcardiopr@gmail.com
Copamed: www.copamed.med.br
Copan: www.copan.org.br
Copi: cooperativadeimaginologistas@gmail.com
Unifisio: unifisio.fisio@gmail.com

Sistema Unimed
Primeira iniciativa de organização de médicos sob os princípios cooperativistas no
mundo, a União dos Médicos – Unimed, foi fundada em meados dos anos 1960 em
Santos, estado de São Paulo, sob a liderança do presidente do sindicato médico local.
Em 1971, com a criação de outras 35 cooperativas de médicos foi formado o Sistema
Unimed. Atualmente, as cooperativas ligadas ao Sistema Unimed estão presentes
em mais de 4.000 municípios brasileiros. No Paraná, a primeira cooperativa do ramo,
a Unimed Londrina, foi criada também em 1971 e, com a fundação de cooperativas
em outros municípios, em 1979 foi constituída a Federação Unimed Paraná. Hoje, o
principal papel da Federação das Unimeds do Estado do Paraná é promover a
integração do Sistema Unimed no estado, coordenando, representando, prestando
serviços e colaborando para o desenvolvimento de soluções para suas federadas,
visando manter a liderança e ser referência no segmento de saúde suplementar. O
Sistema Unimed é constituído no Paraná pela Unimed Paraná (Federação Estadual
das Cooperativas Médicas) e por 22 singulares, que são consideradas líderes do
mercado de saúde e referência em atendimento e prestação de serviços.
Unimed Paraná: www.unimed.coop.br/parana
Unimed Apucarana: www.unimed.coop.br/apucarana
Unimed Cascavel: www.unimed.coop.br/cascavel
Unimed Cianorte: www.unimed.coop.br/cianorte
Unimed Costa Oeste: www.unimed.coop.br/costaoeste
Unimed Curitiba: www.unimedcuritiba.com.br
Unimed Foz do Iguaçu: www.unimed.coop.br/foz
Unimed Francisco: www.unimed.coop.br/franciscobeltrao
Unimed Guarapuava: www.unimed.coop.br/guarapuava
Unimed Londrina: www.unimedlondrina.com.br
Unimed Noroeste: www.unimedumr.com.br
Unimed Norte do Paraná: www.unimed.coop.br/nortedoparana
Unimed Norte Pioneiro: www.unimed.coop.br/nortepioneiro
Unimed Oeste do Paraná: www.unimed.coop.br/oestedoparana
Unimed Paranaguá: www.unimed.coop.br/paranagua
Unimed Paranavaí: www.unimed.coop.br/paranavai
Unimed Pato Branco: www.unimed.coop.br/patobranco
Unimed Ponta Grossa: www.unimed.coop.br/pontagrossa
Unimed Regional de Campo Mourão: www.unimed.coop.br/campomourao
Unimed Regional Maringá: www.unimed.coop.br/maringa
Unimed Vale do Piquiri: www.unimed.coop.br/valedopiquiri
Unimed Vale do Iguaçu: www.unimed.coop.br/valedoiguacu
Unimed Rio Mafra: www.unimed.coop.br/riomafra
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Infraestrutura

transporte

O cooperativismo de infraestrutura é composto por
01 cooperativa central e 08 cooperativas singulares,
as quais reúnem 9.429 cooperados. Desenvolvem
suas atividades instalando redes de energia elétrica
no meio rural, fornecendo a energia aos cooperados
por meio da geração própria ou repassando-a das
concessionárias estatais, com a comercialização e
manutenção de equipamentos elétricos e prestação
de serviços. Com a desestatização e mudança da
política energética do país, as cooperativas
passaram a ser revitalizadas, gerando energia
própria com a construção de pequenas centrais
hidrelétricas, sendo que algumas também operam
com distribuição de água.

O ramo transporte ganha força no Paraná como
uma alternativa econômica para motoristas e
pequenos empreendedores. E nesse contexto,
uma vez mais o cooperativismo demonstra seu
potencial econômico e social, ao oferecer
oportunidade e segurança ao profissional
autônomo, que unido em torno de uma
cooperativa amplia sua força e competitividade.
O ramo transporte, o mais jovem dos 13 ramos do
cooperativismo brasileiro, foi criado em 30 de abril
de 2002, em decisão da Assembleia Geral
Ordinária da OCB – Organização das Cooperativas
Brasileiras – que deu novo destaque a um
segmento que até então fazia parte do ramo
trabalho. Atualmente, no Paraná são 26
cooperativas filiadas ao Sistema Ocepar, que
congregam 3.005 associados.

Fecoerpa: jaime@cerpa.net.br
Ceral: ceral@ceral.com.br
Ceral – DIS: ceraldis@ceraldis.com.br
Cercar: cercar@cercar.com.br
Cercho: cercho@cercho.com.br
Cerme: coopcerme@gmail.com
Cerpa: jaime@cerpa.net.br
Cerwit: ewald@witmarsum.coop.br
Eletrorural: andreia@eletrorural.com.br

Turismo e Lazer
As cooperativas de turismo e lazer contribuem
para a geração de oportunidades de trabalho para
pessoas que exercem atividades ligadas ao
atendimento de turistas. Atualmente há duas
cooperativas registradas na Ocepar com 485
cooperados: a Cooptur – Cooperativa Paranaense
de Turismo; e a Coottrafoz, cooperativas que atua
no transporte e turismo em Foz do Iguaçu, no Oeste
do Paraná.
Cooptur: www.cooptur.coop.br
Coottrafoz: www.coottrafoz.com.br

COOPERATIVA DE TAXISTAS

Aerotáxi: www.cooperativaaerotaxi.com.br
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Cargas e Anexos: www.coopanexos.com.br
Coopercaf: www.coopercaf.com.br
Cooperfrota: cooperfrota@hotmail.com
Cooperleste: www.cooperleste.com.br
Cooperlog: www.cooperlog.com.br
Coopermap: exato@maripanet.com.br
Coopertrac: coopertrac@coopertrac.com
Cooperfax: cooperfax@hotmail.com
Coopon: coopon@uol.com.br
Cooptran: coop.tran@oi.com.br
Cootrac: contabil@cootrac.com.br
Cootramil: www.cootramil.com.br
Cootranspar: contabcaf@uol.com.br
Cootrast: cootrast@uol.com.br
Coptrans: bortot@coptrans.com.br
Cotrag: cotrag@lups.com.br
Cotramario: itelvino@cotramario.com.br
Cotranspel: cootranspel@gmail.com
Cotransul: cotransul@cotransul.com.br
Cotrelena: cotrelenash@hotmail.com
Cotroledo: cotroledo@certto.com.br
Dovicarga: dovicarga@hotmail.com
Rodocoop: gerencia@rodocoop.com.br
Transcooper: alberto@coopertradicao.com.br
COOPERATIVA DE TRANSPORTE NÁUTICO

Cotranauta: cotranauta@bol.com.br

educacional
As cooperativas educacionais podem ser formadas
por pais de alunos, por professores ou por alunos que
buscam no cooperativismo uma solução adequada
às suas necessidades no setor da educação. Pais de
alunos, por exemplo, podem manter escolas
visando a qualidade no ensino e a formação integral
de seus filhos. Excelência do ensino, redução dos
custos e melhores condições de aprimoramento
profissional ao corpo docente e discente são
algumas das vantagens dessas cooperativas. Neste
ramo também estão inseridas as cooperativas
escola, constituídas por alunos de escolas técnicas
agrícolas que exercem atividade agropecuária para
auxiliar na manutenção dos estabelecimentos de
ensino. Estão registradas na Ocepar 12 cooperativas
educacionais, totalizando 482 cooperados.

Cefi: admcefi@hotmail.com
Col. Cooperativa: colegiocooperativa@ig.com.br
Coopermundi: www.coopermundi.com.br
Ceilin: ceilin_ctba@yahoo.com.br
Caear: caear@ibest.com.br
Ceacemp: colegioagricola@ig.com.br
Cooferco: maurofabian@bandnet.com.br
Coomari: comari@gmail.com
Coopab: assisbrasil@rpinet.com.br
Coopagev: coopagev@uol.com.br
Coopecosta: agricolarn@yahoo.com.br
Ceacepom: caeom@uol.com.br

consumo
As cooperativas de consumo são formadas por
pessoas que se unem com o objetivo de adquirem
bens de consumo em conjunto. O ramo é
representado por uma cooperativa registrada na
Ocepar, a qual é constituída por 2.298 cooperados.

Trabalho
A organização dos profissionais e trabalhadores
das mais diferentes profissões em cooperativas de
trabalho representa uma nova filosofia
empresarial que permite organizar a oferta de
trabalho especializado, além de ser uma forma de
promover a elevação da renda do trabalhador,
considerando que reduz os custos individuais da
atividade em comparação ao trabalho autônomo.
Também promove a condição social do
trabalhador, ao recolher as contribuições
previdenciárias, realizar convênios para
atendimento à saúde, seguros de vida e de
acidentes pessoais em grupo e outros benefícios
que estariam fora do alcance da maioria dos
trabalhadores autônomos. Como em todos os
ramos do cooperativismo, o cooperado é, ao
mesmo tempo, dono de seu negócio, usuário e
fornecedor da cooperativa, exercendo todos os
seus direitos e devendo observar seus deveres e
responsabilidades. As 07 cooperativas de trabalho
registradas na Ocepar possuem 1.780 cooperados e
oferecem seus serviços ao mercado de trabalho, de
forma conjunta e solidária.
Biolabore: biolabore@gmail.com
Cooperadi: cooperad@terra.com.br
Cooperdol: cooper@sercomtel.com.br
Cooproserv: cooproserv@cooproserv.com.br
Intercoop: office@intercoop.com.br
Unicampo: www.unicampo.coop.br

habitacional
As cooperativas habitacionais reúnem
interessados que buscam a aquisição de moradias
próprias. No Paraná existe 01 cooperativa
habitacional, constituída por 98 cooperados.

Coohabivel: cohamic@hotmail.com
Cotrasul: inacio@frimesa.com
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